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N. 17.180-FAZENDA- Decreto de 2 de janeiro de
1926 - Autorint o Ministcrio da Fazenda a
emittir apolices da divida pubiica da União, na
importancia de 334:305$, para pagamento de
fornecimentos feitos pela "American Locomotive Sales Corporation", em 1922...... . . .
N. 17.181- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 8 de janeiro de 1926- Resolve
dar á Casa de Prevenção e Reforma, a denominação de Escola Alfredo Pinto......... . . .
N. 17.182 -l\1ARINHA- Decreto de 9 de janeiro
· de 1926- Abre, pelo Ministerio da Marinha,
o credito especial de 107:060$05.5, para pagamento de differença de vencimentos a officiaes
e sub-officiaes reformados. . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.183- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 27 de janeiro de 1926- Abre ao Ministerio da Viação e Obras Publicas o credito
especial de 479:475$966, para conclusão das
o bras do edificio destinado ás repartições de
correios e telegraphos da capit:Jl do Estado da
Parahyba..................................
N. 17.184-AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO - Decreto de 13 de janeiro de 1926
-Concede á Companhia de Pesca São Sebastião autorização para funccionar c approva
os respectivos estatutos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.185- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO - Decreto de 13 de jar1eiro de 1926
- Approva alterações feitas nos estatutos da
Companhia Progresso Nacional..............
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N. 17.186- VIAÇ10 E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 13 de janeiro de 1926- Approva o
projecto e orçamento, na importancia de
24:964$027, de abastecimento de agua no kilometro 447,692, da linha de Rio Grande, de
concessão da Companhia Mogyana de Estradas
de Ferro, e desapropria, por utilidade publica,
uma nascente com a área de 100 metros quadrados, necessaria á realização das obras.. . . .
N. 17.187- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 13 de janeiro de 1926- Approva o
projecto e o respectivo orçamento, na importancia de 28:013$602, de um edificio para a
officina de fundição na estação de Curityba,
da Estrada de Ferro do Paraná, arrendada á
Companhia Estrada de Ferro São Paulo-Rio
Grande....................................
N. 17.188-VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS-Decreto de 13 de janeiro de 1926- Approva o
projecto e respectivo orçamento, na importancia de 33:171$592, para construcção de um
triangulo de reversão e prolongamento de um
desvio na parada existente no kilometro 41 do
ramal de Cruz Alta a Santo Angelo, na Viação
Ferrea do Rio Grande do Sul. . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.189- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 13 de janeiro de 1926- Approva os
projectos e orçamentos, nas importancias de
24:787$168 e 11:981$203, para a construcção~
respectivamente, de um desvio de cruzamento
e de uma casa para o empregado, no kilometro
213,962 da linha Santa Maria-Porto Alegre,
da Rêde de Viação Ferrea do Rio Grande do
Sul.......................................
N. 17.190- Não foi publicado.
N. 17.191- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 13 de janeiro de 1926-'- Approva o
orçamento, na importancia de 38:540$, relativo á acquisição e m,ontagem, nas officinas da
estação de Ponta Grossa, da linha ItararéUruguay, de dous tornos mecanicos parallelos.
N. 17.191 A- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS E FAZENDA- Decreto de 13 de janeiro de 1926
- Approva os planos e projectos para electrificação das linhas ferreas da "Companhia Paulista de Estradas de Ferro", entre as esta9i}es
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de Tatú e Rio Cláro, e concede isenção de direitos aduaneiros para o material importado
para esse fim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.192-JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Decreto de 15 de janeiro de 1926- Dá instrucções para a eleição de intendentes municipaes no Districto Federal. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ns. 17.193 a 17.197- Não foram publicados.
N. 17.198- FAZENDA- Decreto de 27 de janeiro de
1926- Autoriza o Ministerio da Fazenda a
emittir apolices da divida publica da União,
na importancia de 334 ;305$, para pagamento de
fornecimentos feitos pela American Locomotive Sales Corporation, em 1922. . . . . . . . . . . .
N. 17.199- Não foi publicado.
N. 17.200-VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS-Decreto de 27 de ianeiro de 1926- Manda pagar
pelo regit;nen da construcção do prolongamento
da Estrada de Ferro Bahia e Minas as despesas
relativas ás obras complementares das novas
offi.cinas de Ladainha, no mencionado prolongamento, as referentes á acquisição das machinas motrizes e operatrizes necessarias á
installação dessas offi.cinas, e as despesas compl~~entares de acquisição e montagem dos machinismos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.201-VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS-Decreto de 27 de janeiro de 1926 -Abre ao Ministerio da Viação e Obras Publicas o credito
especial de 479:475$966, para a conclusão das
obras do edificio destinado ás repartições de
correios e telegraphos da capital do Estado da
Parahyba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.202- Não foi publicado.
N. 17.203- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto dP ~7 de janeiro de 1926- Approva o
projecto das linhas de transmissão de energia
electrica da nova usina geradora que está sendo
construida pela The São Paulo Tramway Light
and Power Company, Limited, no sopé da
serra do Cubatão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.204 - VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - Decreto de 27 de janeiro de 1926 - Approva o
projecto e respectivo orçamento, na impor-
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tancia de 26:801$573, relativos ao augmento de
desvios na estação de "Lagóa", da linha de
São Francisco, da Companhia Estrada de Ferro
São Paulo-Rio Grande...... . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.205-JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Decreto de 27 de janeiro de 1926- Abre ao
Ministerio da JustiÇa e Nego cios Interiores o
credito especial de 4:200$, ouro, para pagamento do premio de viagem ao bacharel Henrique de Siqueira Figueiredo. . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.206- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO- Decreto de 29 de janeiro de 1926
-Concede á São Paulo Electric Company Limited autorização para continuar a funccionar
na Republica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.207- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO- Decreto de 29 de janeiro de 1926
- Autoriza o ministro da Agricultura, Industria e Commercio, a conceder a J. G.
Araujo; firma estabelecida em Manáos, Estado
do Amazonas, os favores constantes das lettras
a e b do art. 47 da lei n. 4.242, de 5 de janeiro de 1921, revigorado pelo art. 178 da lei
n. 4. 793, de 7 de janeiro de 1924. . . . . . . . . . . .
N. 17.208- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 3 de fevereiro de 1926- Approva a
planta relativa ao plano para aproveitamento da
força hydraulica dos rios São Lourenço, Pedras,
Laranjeiras, Hiheirão Grande e Perequê. . . . . .
N. 17.209-JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Decreto de 3 de fevereiro de 1926- Substitue os arts. 10, 11 e 59 do regulamento da
Bibliotheca Nacional, approvado pelo decreto
n. 1.5.670, de 6 de setembro de 1922. . . . . . . . . .
N. 17.210- Não foi publicado.
N. 17.211- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 10 de fevereiro de 1926- Desapropria por utilidade publica os immove~s comprehendidos entre a rua Oito de Dezembro,
leito da Estrada de Ferro Central do Brasil,
avenida do rio Joanna, rua Turf-Club, fundos
dos terrenos da rua São Francisco Xavier e
essa rua ................. ,................
N. 17.212-JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Decreto de 10 de fevereiro de 1926- Sus-
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pende o estado de sitio no Rio Grande do Sul
no dia 15 de fevereiro....... . . . . . . . . . . . . . . .
42
N. 17.213- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO- Decreto de 10 de fevreiro de 1926
-Concede á Companhia Lacticinios Vassourense autorização para funccionar e approva
os respectivos estatutos......................
42
N. 17.214- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO- Decreto de 10 de fevereiro de 1926
- Approva novas alterações feitas nos esta43
tutos da Companhia Antarctica Paulista.....
N. 17.215-RELAÇOES EXTERIORES-Decreto
de 10 de fevereiro de 1926- Publica a adhesão
do Japão á Convenção Internacional para a
repressão do trafico de brancas. . . . . . . . . . . . . .
43
N. 17.216- RELAÇOES EXTERIORES- Decreto
de 10 de fevereiro de 1926-Publica a adhesão
da China á Convenção Internacional para a
repressão do trafico de brancas..............
44:
N. 17.217- RELAÇOES EXTERIORES-Decreto
de 10 de fevereiro de 1926- Publica a adhesão
da Irlanda á Convenção Internacional para
protecção da propriedade industrial. . . . . . . . . .
45
N. 17.218- RELAÇ0ES EXTERIORES- Decreto
de 10 de fevereiro de 1926- Crêa um Consulado Honorario em Santarem, Repuhlica Portugueza.......................... ... . . . . . . . .
47
N. 17.219- RELAÇOES EXTERIORES- Decreto
...de. 1O de fevereiro de 1926 - Promulga os
Actos fifmados no VIII Congresso da União
Postal Universal, em Stockholmo, em 1924...
47
N. 17.220- Não foi publicado.
N. 17.221-RELAÇOES EXTERIORES-Decreto
de 10 de fevereiro de 1926- Publica as
adhesões da Somalia e de Honduras á Convenção Internacional de Radiotelegraphia, assignada em Londres........................
316
N. 17.222- Não foi publicado.
N. 17.223-RELAÇOES EXTERIORES-Decreto
de 10 de fevereiro de 1926- Crêa um Consulado honorario em Hull, na Grã-Bretanha....
317
N. 17.224 - FAZENDA - Abre ao Mintsterio da Fazenda o credito especial de mil contos de réis
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(1.000:0001), para as despesas com a organização do serviço do imposto sobre a renda . . .
N. 17.225- FAZENDA- Decreto de· 18 de fevereiro
de 1926 - Abre ao Ministerio da Fazenda o
credito especial de 16:968$680, destinado ao
pagamento de differença de pensões a DD. Ernestina da Rocha Dias e Isabel Maria da Rocha
Dias, em virtude de sentença judiciaria. . . . . .
N. 17.226-AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO- Decreto de 18 de fevereiro de
1926- Concede á Internationa] Machinery
Company autorização para continuar n. funccionar na Republica........................
N. 17.227- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO- Decreto de 18 de fevereiro de
1926- Concede a "Buxton, Gq.ilayn y Compaftia Limitada, Soci~dad An6niina Comercial
Importadora" autorização para funccionar na
Republica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.228-VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS-Decreto de 18 de fevereiro de 1926- Proroga até
30 de junho de 1926 O prazo fixado DO art. 3°
do decreto n. 16.604, de 17 de setembro de
1924. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.229- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Decreto de 25 de fevereiro de 1926 - Suspende o estado de sitio, em todo o territorio do
Estado de São Paulo, no dia 28 do corrente,
data em que alli se realizam as eleições para
senadores e deputados estaduaes.............
N. 17.230-VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS-Decreto de 25 de fevereiro de 1926- Approva o
orçamento para acquisição e importação de
496 toneladas de trilhos e accessorios destinados ao ramal de Paranapanema, da ~strada
de Ferro São Paulo-Rio Grande, na importa.ncia de 144:184$984, á qual serão accrescidas as despezas complementares de importação, transporte e assentamento, avaliadaF:
em 173$022, ouro, e réis 52:720$580, papel.. .
N. 17.231- FAZENDA- Decreto de 25 de fevereiro
de 1926- Approva as alterações introduzida~·
nos estatutos do Banco de Credito Real de
Minas Geraes, na assembléa geral extraordinaria realizada a 4 de dezembro de 1925. . .
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N.17.231 A-GUERRA E MARINHA-Decreto de
26 de fevereiro de 1926- Manda observar o
Codigo da Justiça Militar. . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.232-JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 27 de fevereiro de 1926- Suspende o estado de sitio em todo o territorio
nacional durante o dia 1 de março proximo
vindouro, para o fim de se renJizarem as
eleições para Presidente e Vice-Presidente da
Republica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.233-JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Decreto de 27 ·de fevereiro de 1926 - Suspende o estado de sitio no Estado do Pará, no
dia 2 do proximo mez de março, para o fim de
se realizarem as eleições de deputados esta. duaes.....................................
N. 17.234- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 3 de março de 1926- Approva novo
projecto para a construcção da nova estação do
Norte, da Estrada de Ferro Central do Brasil,
na cidade de S. Paulo, e o respectivo orçamento, na importancia de 2.813:558$669.....
N. 17.235-FAZENDA E VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - Decreto de 3 de março de 1926 Autoriza a celebração de contracto com a "Metropolitan Vickers Electrical Export Co., Ltd.".
para a electrificação de um trecho da Estrada
de Ferro Oeste de Minas e dá outras providencias............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.236- GUERRA- Decreto de 3 de março de
1926 ·-Abre ao 1\Iinisterio da Guerra o credito especial de 296 :065$ para pagamento de
etapas dos inferiores, praças, mulheres e menores do Asylo de Invalidos da Patria.......
N. 17.237- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Decreto de 5 de março de 1926 - Suspende
o estado de sitio no Estado do Rio de .Janeiro
no dia 7 de março. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.238- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Decreto de 7 de março de 1926- Suspende
o estado de sitio no Estado do Maranhão. . .
N. 17.239- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 10 de março de 1926- Approva a
planta dos terrenos necessarios para o prolongamento da Estrada de Ferro Therezopolis até
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á nova estação da Varzea e declara a urgencia
da desapropriação, por utilidade publica, dos
terrenos e das bemfeitorias comprehendidos
nessa planta .................. ~ . . . . . . . . . . . .
17.240- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 10 de março de 1926- Concede permissão á Companhia Telephonica Riograndense
para ligar as suas linhas tele~honicas e telegraphicas com as estrangeiras, nas fronteiras
com a Republica Argentina e com a Republica
Oriental do Uruguay..... . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.241- FAZENDA- Decreto de 10 de março de
1926- Approva o augmento do capital destinado por The Motor Union Insurance Company, Limited, com séde em Londres, Inglaterra, para operações no Brasil. . . . . . . . . . . . . .
17.242-FAZENDA-Decreto de 10 de março de
1926- Approva a alteração feita no art. 26
dos estatutos da Companhia de Seguros Marítimos e Terrestres "Confiança", com séde
nesta Capital, pela assembléa geral extraordinaria realizada em 19 de outubro de 1925...
17.243- FAZENDA- Decreto de 17 de março de
1926- Abre ao Ministerio da Fazenda o credito especial de 21:484$975, para pagar réis
14:809$676 a Silvino Cavalcanti Paes Barreto
e 6:675$299 a Carlos Severino da Fonseca,
como collectores, respectivamente, de Limoeiro e Palmares, em Pernambuco. . . . . . . .
17.244- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 17 de março de 1926- Approva os
estudos c respectivo orçamento, na importancia de 768:421$423, de uma variante corrida entre os kilometros 148,080, e 187,080 da
linha de Machado Portella a Carinhanha, prolongamento da Estrada de Ferro Central
da Bahia.................................
17.245- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 17 de março de 1926- Approva os
projectos e respectivos orçamentos, nas importancias de 52:929$676, e 6:385$534, relativos
á construcção de um edifi.cio para a estação de
Angahy, entre as estações de Bueno Brandão e
Fazendinha, da Rêde de Viação Ferrea Sul-Mineira, e ús installações sanitarias do mesmo
edificio • . • . • . . . .... , .• , . . . . . . . . . , . • • . . . . . • •
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N. 17.246- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 17 de março de 1926 - Declara a
caducidade da concessão feita a Alberto Alvares de Azevedo de Castro, pelo contracto
assignado em virtude do decreto n. 12.185,
de 30 de agosto de 1916, para a construcçii.o,
sem onus para o Thesouro Nacional, de uma
estrada de ferro que, partindo de Cuyabá, entroncasse com a Estrada de Ferro Araraquara,
no logar denominado Jangada ou em São
José ao Rio Preto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

398

N. 17.247- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO- Decreto de 17 de março de 1926
- Approva o regulamento para execução do
disposto no art. 48 <la lei n. 4.984, de 31 de
dezembro de 192.5....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400

N. 17.248-AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO - Decreto de 17 de março de 1926
-Concede a Tide Water Oil Export Corporation autorização para funccionar na Republica......................................

402

N. 17.249- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 24 de março de 1926- Desapropria
o trecho da rua Figueira de Mello, comprehendido entre o viaducto da Estrada de Ferro
Central do Brasil e a rua Francisco Eugenio
para execução do decreto n. 16.513, de 25 de
junho de 1924. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.250- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decret.o de 24 de março de 1926- Approva projecto e orçamento, na importancia de 16:700$,
para construcção da linha de transmissão de
energia electrica para a usiua elevatoria de
agua doce, na 211 secção do porto do Rio Grande
do Sul.....................................
N. 17.251 -VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 24 de março de 1926- Approva o
orçamento, na importancia de 877:740$592,
para conclusão das obras de construcção da
variante de contorno da enseada do Cabrito,
no kilometro 5, da linha da Bahia a Alagoinhas,
da rêde federal, arrendada á Companhia Ferroviaria E'ste Brasileiro............... . . . . . . .
N. 17.252- FAZENDA- Decreto de 24 de março
de 1926- Concede licença sem vencimentos,
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ao agente fiscal do imposto de consumo no
ini.Prior do l\lnranh:lo, 1Vfnnoel Tloraeio Correia
dr Queiroz...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.253- FAZENDA- Decreto de 24 de março de
1926 -- lV{nuda abonar as ajudas de custo de
preparos de viagem e de primeiro estabelecimento no conferente da Alfandega do Rio de
Janeiro, Francisco Castello Branco Nunes, na
fórrrm do art. 137, da lei n. 4.632, de 6 de janriro de 192:3..............................
17.2.':54 --- FA~ENDA --Decreto de 24 de março de
192ü- Aprrovn a alteração de estatutos du
Companhia Nacional de Seguros de Vida "Sul
America", feita pela assembléa geral, extraordinaria, realizada em 30 de janeiro do anno
corrente, augmentando o seu capital para
2.000:000$000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.255- Ji'AZENDA- Decreto de 24 de março de
192G- Approva as nltera~ões feitas nos estatutos da Companhia de Seguros Maritimos e
Terrestres "Garantia" pela assembléa geral
extrarodinaria realizada em 5 de janeiro do
corrente anno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.256- FAZENDA- Decreto de 24 de março de
1926- Abre o credito especial de 1:752$846,
para saldar contas com o 3° escripturario da
Recebedoria do Districto Federal, Francisco
Jeronymo de Albuquerque Mnranhão........
17.257- GUERHA --Decreto de 24 de março de
1926- Approva os regulamentos do Serviço
de Remonta e das Coudelarias Nacíonaes....
17.258- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO - Decreto de 24 de março de 1926
-Concede á Caratinga Gold Mining & Estates
Company Limited autorização para funccionar
11a Republica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.259- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO- Decreto de 24 de março de 1926
-Concede á Auto Strop Safety Hazor Company of Brnzil autorização para funccionar na
Repu blica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N. 17.260- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO- Decreto de 24 de março de 1926
-Concede á St. John d'El-Hey Mining Com-
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pany, Limited, autorização para continuar a
funccionarnn.Republica.....................

437

N. 17.261- MARINHA- Decreto de 25 de março de
1926- Approva e manda executar o regulamento para a Escola de Submersíveis e Armas
Submarinas................................

439

N. 17.262-FAZENDA-Decreto de 29 de março de
1926- Abre, ao Ministerio da Justiça e Ne~
gocios Interiores, o credito supplementar de
328:000$, sendo 144:000$ á sub-consignação 128
dn verba 68 do art. 2° da lei orçamentaria de
1925, e 184:000$ ásub-consignaç~ão 138 da verba
do referido art. 2°, da mesma lei ....... ~....

450

N. 17.263- FAZENDA- Decreto de 29 de março
de 1926 - Abre, ao Ministerio da Justiça e
Negocios Interiores, o credito supplementar de
4.090$625, ás verbas 58 e 78 do art. 2° da lei
n. 4.911, de 12 de janeiro de 1925..... . . . . . . . .

450

N. 17.264-FAZENDA-Decreto de 29"de março de
1926- Abre ao Ministerio da Fazenda o credito especial de 75.000:000$, para occorrer ao
pagamento do augmento provisiorio de que
trata o art. 151 da lei n. 4.871, de 7 de novembro de 1924, durante o exercício de 1925
N. 17.265- FAZENDA- Decreto de 31 de março de
1926- Approva a alteração dos estatutos da
Companhia "Paulista de Seguros", feita pela
assembléa geral extraordinaria, realizada, em
20 de janeiro do anno corrente. . . . . . . . . . . . . .
N. 17.266- FAZENDA- Decreto de 31 de março de
1926 - Autoriza o Banco de Credito Real de
Minas Geraes, com sé de em Juiz de F6ra, no
Estado de Minas Geraes, a abrir agencias nas
localidades de Montes Claros, Araxá, Monte
Santo, Barbacena, Raul Soares, l\1anhuassú
e Carangola, naquelle Estado. . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.267;-'FAZENDAL- Decreto de 31 de,..março': de
1926 - Abre·· ao :· Ministerio da ;;!Justiça e N egocois Interiores o· credito especial de 800:000$,
para os pagamentos do novo pessoal administrativo, augmento de vencimentos e vantagens
do actual, construcção, organização, installação
dos institutos constantes do art. 5° do decreto
n. 4.983 A, de 30 de de.zembro, de 1925, e
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demais despesas resultantes desse decreto,
453
inclusive as de manutenção c custeio. . . . . . . .
N. 17.268- Não foi publicado.
N. 17.269-VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS E FAZENDA- Decreto de 7 de abril de 1926Approva os projectos para a construcção de
50 carros electricos da Companhia Ferro Carril
do Jardim Botanico e concede isenção de direitos aduaneiros para o material importado
para esse fim .............. , . . . . . . . . . . . . . . .
454
N. 17.270- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Deereto de 7 de abril de 1926- Approva os projectos e respectivos otçamentos, nas importancias de 23:932$757, para construcção de
uma "parada" no kilometro 154.600, e de
50:064$077, para construcção de uma installação hydraulica na estação "Basilio", na linha
Cacequy-Rio Grande, na Viação Ferrea do Rio
Grande do Sul.. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • • ••• ... ...
456
N. 17.271- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 7 de abril de 1926- Approva o projecto e o orçamento, na importancia de réiR
1:963:135$255, para a construcção da variante
do Funil, entre os kilometros 539 e 552, da
linha de Victoria a Itabira, da Companhia Estrada de Ferro de Victoria a Minas ........ :
457
N. 17.272- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 7 de abril de 1926- Abre ao Ministeria da Viação e Obras Publicas, o credito especial de cem contos de réis, para a conclusão
dos eclificios destinados aos Correios e Telegraphos em Petropolis e aos Telegraphos em
457
Bello Horizonte.. . • . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . .
N. 17.273-AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO- Decreto de 7 de abril de 1926Concede á Brazilian Warrant Company, Limited autorização para continuar a funccionar
na Republica, sob a denominação de Brazilian
\Varrant Agcncy and Ji'ianance Company, Limited. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
458
N. 17.27~1- GUEHUA- Decreto de 7 de abril de 1926
-Abre ao lVIinisterio da Guerra o credito especial de 16:079$60--1 para indemnizar o conselho administrativo d Collegio Militar do
Rio de Janeiro... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 459
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N. 17.275-RELAÇÕES EXTERIORES- Decreto
de abril de 1926 - Publica a denuncia, pela
Lethonia, de dois Accordos de Madrid de 1891,
revistos em Bruxellas em 1900 e em Was·hington em 1911...........................
N. 17.276- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- De~
ereto de 14 de abril de 1926 - Pro roga por
trcs mezes o prazo fixado no art. 3° do decreto
n. 16.957, de 14.de junho de 1925, para a conclüsão das obras de abastecimento de agua no
kilometro 352,370 da linha de S. Francisco, da.
Companhia Estrada de Ferro S. Paulo-Rio
Grande......... . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.277- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMl\1ERCIO- Decreto de 14 de abril de 1926
- Crêa um nucleo colonial no Valle do Hio
Ribeira de lguape, no Estado do Paraná, com
a denominação de "Marquez de Abrantes" . . .
N. 17.278- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO- Decreto de 14 de abril de 1926Abre ao Ministerio da Agricultura, Industria
e Commercio, o credito especial de 150:000$,
para a ttender ás despesas de instaJlação c
custe~o, no corrente anno, de Serviço Florestal
do Brasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.279-RELAÇÕES EXTERIORES-Decreto
de 14 de abril de 1926- Promulga o Acto de
rectificação do Protocollo Final, annexo á Convenção Postal Universal, assignado em Stockholmo a 28 de outubro de 1924...........
N. 17.280- RELAÇÕES EXTERIORES- Decreto
de 14 de abril de 1926- Publica a denuncia,
pela Grã-Bretanha, de uma das Convenções
assignadas em Haya, em 1907..............
N. 17.281-RELAÇÕES EXTERIORES-Decreto
de 14 de abril de 1926- Publica a adhesão da
China ás Convenções de Bruxellas para a permuta de documentos officiaes c outras publicações.....................................
N. 17.2G2- HELAÇÕES EXTERIOR.ES- Decreto
de 14 de abril de 1926- Publica a adhcsão da.
Suissa á Convenção para repressão do Trafico
de Brancas .......................... ,. . . . . .
N. 17.283-RELAÇÕES EXTERIORES-Decreto
de 14 de abril de 1926- Crêa um Consulado
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Honorario em Paim Beach, na Republica dos
Estados Unidos da America.................
N. 17.284- FAZENDA- Decreto de 14 de abril de
1926- Approva as alterações feitas nos estatutos da Companhia "Americana de Seguros",
peb assembléa geral e:,traordinaria realizada
em 23 de novembro de 1925................
N. 17.285- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 14 de abril de 1926- Abre, ao
Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, o
eredito especial de 3:815$, para occorrer ás
despesas, no corrente anno, com a educação e
instrucção da menor Cardelia, filha do ex-Presidente da Camara dos Deputados, Dr. Astolpho Dutra Nicacio........ . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.286-JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 18 de abril .de 1926- Dispõe
sobre as homenagens do Governo ao almirante
Alexandrino de Alencar, fallecido nesta data...
N. 17.287- VIAÇÃO ~E(OBRAS '!PUBLICAS- Decreto de 22 de abril de 1926- Approva o projecto e respectivo orçamento, na importancia
de 38:749$192, para modificação e augmento
de linhas na estação de ."Ligação", no trecho
de Porto Alegre a Santa Maria, na Viação
Ferrea do Rio Grande do Sul..............
N. 17.288- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Deereto de 22 de abril de 1926- Proroga até 29
de dezembro de 1926 o prazo fixado para a
"Compagnie des Cables Sud Américains"
lançar e aterrar um cabo submarino entre o
Rio de Janeiro e Montividéo................
N. 17.289- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 22 de abril de 1926- Approva o projecto e respectivo orçamento, na importancia
de 5.595:652$123, para construcção da ponte
de ligação do caes do porto de Victoria com o
continente.................................
N. 17.29Ó- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO- Decreto de 22 de abril de 1926Concede á Internacional Standard Eletric
Corporation autorização para funccionar na
Republica.................................
N. 17.291- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Decreto de 23 de abri,l de 1926- Proroga o
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estado de sitio até o düt 31 de dezembro do
corrente anno, no Districto Federal, e nos Estados do Amazonas, Pará, Sergipe, Rio de Janeiro, São Paulo) Rio Gmndc do Sul c Ceará
479
N. 17.292- Não foi publicado.
N. 17.293-FAZENDA-Decreto de 28 de abril de
1926- Abre, ao Ministerio da Fnzcnda, o
credito especial de 76:185$791, ouro, para pagamento de differença de caro bio á American
Bank Note Company.......................
480
N. 17.294-JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-- Decre{o de 29 de abril de 1926- Suspende
o estado de sitio no tcrritorio do Estado de
S. Paulo r.o <lin 2 de maio proximo, data em
que se realizam eleições prua preenrhinwntn dr
vagas no Congresso estadual. . . . . . . . . . . . . . . . .
l80
N. 17.295 --JUSTIÇA E NEGOCIOS INTICHIORES
Decreto de 29 de abril de 1926- Approva aH
plantas para eonstrucção do~ ho~pit:w:-; <l<' eliniens a eargo da F:wnJdadc de .1\tlPdieina <lP
Hio de .Janeiro........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
·181
N. 17.290 ---l\1AIUNHA --Decreto de 30 de :t.hrjl de
1926- Designa as f'<\d('R dm; cin.:tmt~eripçõcl"
judieiarüts em tempo de pa7. o c~ü1 b•l<'<'<~ :1 .illri:-~dicçfí,o dos res1wet.ivos auditorires. . . . . . . . .
IS I
N. 17.29/'-- HELAÇÕER EXTEHIORJGR -·- Dr<~rcto
de 1 de 1nnio de 192G - Pu bliea a adhcsão do
Surinam á Convenção Inkrnn cionnl Radiotelrgrnphica de Londres, de 5 de julho de 1912.. .
484
N. 17.298- RELAÇÕES EXTERIORES- Decreto
de I de maio de 1926- Supprimc o Consulado
485
honorario em Colonia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.299--- VIAÇAO E OBRAS PUBLICAS-- D<~
ereto de 5 tle maio de 1926 -······ Approvn o projecto c respedivo or~·:mHmto, JLa importaw~in
de 13:098$44:7, para augmcnto de linhas ua
er-;tação de Alegrete, nn. Jinhn de Ha.ni :t 1\'larin
a Urugnayana, J\:1. Viação Fen<·:t do Hio
Unmde do SuL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~():!
N. 17.:.wo --VIAÇÃO l~ t H~HAS PUBLIC1\N --·-Decreto <k 5 de 11wio de 192ü -·-- Approva m; projeetos c respectivos or~~ameutos, na imporktnei:t
de 215:834$557, para as modificnções a introduzir nas installnções destinadas aos serviços
dos armazens 7 e 8 do porto de M nnáos. . . . . .
487
1
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N. 17.301-- YIAÇ.:\0 E OBHAS PUBLICAS -lJc·ereto de 5 de maio de 1926- Approva ofl orçalllPJJto.~, JW~ import.an(~ias de ±: 48.87·1-18-0,
10:482$72~, o11ro, e I:m:820~~70.'), pa.Jlel, para a
acquisi~~ão e Ílnport:u;fto do material TlPC<>Hsario
p:1,ra a ~ubstituição do~ trilhos no trecho tk
Alagoinhas a Tjmbó, da rêde arrendada á Companhia }i'crro-Viaria Este Brasileiro, bem como
o or~;amento, na importancia de 626:22:1$813,
papel, para. cxceução desse serviço....... . . .
N. 17.302- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICA8- Jkc'rdo de 5 de maio de 1926- Aprlrovn, o projed.o e o orçanwnto, na importa.ncia dn l'<~i:-;
[)2:211$880, para a installação de UHUt balança
de l 00 toneladas c construcção de uma ea;-;n.
para o pesador, na estação de Joinville, kilometro 40,317 da linha de S. Francisco, da Comp:mhia Estrada de Fe1~ro S. Pnulo-Hio Gnmdc
N. 17.303-- YL\Ç1\0 E OBHAS PFBLICA~ ---De<'reto de !) do nwio de Hl2G- Approva o or~~a
mento Ha import.aPeia de l.:Hl :871 $:JOf) pant. a
rceo:u~tpteçüo da E:-:;t r·ada de Ferto do To('ant in~, arrendada ao Estado do Parú.......
N. 17.:JOJ -- A(HUCULTIUH.l\, INDUSTJUA E COl\ll\U4~ltCIO- Decreto de 5 de maio de l92ü ---Concede á Internacional Harvester Export
Company autorização para funccionar na Hc}nthlica.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.30.1- AGHICllLTUR.A, INDUSTRIA E COlVI1\IERCIO- Deercto de 5 de maio de 192ü( 'oncedc [t Nan mloor.c V cnnoutschap Albctam
Bagger-t·n Bou\\'-ll.laatsdmppij autoriza1;fio pnra
fnnreionar na Hepnblica..... . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.~~l)l_i- AUH.ICULTUHA. INlJUSTHlA J~ COJ\ll\IEltCIO- Ucereto ·de 5 de maio de UtW'fr:wf;fNe o C:unpo de fo;emcntc~ de HezendP,
no ~t;,..;t.ado do H io de ,Janeiro, para o l\Iunieipio
de t':dtí, no E:-;tado da Bahia....... . . . . . . . .
N. 17.:307- AGIUCULTUHA, INDUSTIUA E COJ\1l\IEHCIO- Decreto de 5 de maio de lü2U----- Crt•a nm horto florestal no Municipio de:
Ht'ZCJHle, no E::; lado elo Hio de Jnneiro. . . . . . . .
N. li.:J08- .JllSTIÇA E NEGOCIOS INTERIOHE~
- Derreto de 5 de maio de 1926- Abre ao
l\fini~terio dn .J u:-:;tiç:t c Negocios Interior<'R o
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eredito espeeial Je 79:200$, p:tnt pag.uucnto,
IteHtc armo, ele diffm·cHça de vencimentos do~
juizes de direito elas varal-~ civeiH e erintill:-tef.;, do
:dír,(anlf•Jd o c·kil or:d <' doH Frito:-; d:~ l•'a~0nch
~fl!lticip~'l d~> Ui:~ I I'Íd o F,·dN:tl, ele :~eeônlo
c·om o que di:;;píJ:~ o a ri. l" do decrei o lf~gislativo n. 4.988, de 8 de janPiro de lü:W......
N. 17.:309- FAZENDA-- Drere{o d<' 7 dP maio de
Jü2ü- C1on.eede ao Banco Fraiiet'Z e Italiano
para a Amcrica do Sul ("Banque Fr:lw:uise et
Italicnuc pour l'Amérique clu Sud") autoriz:tqão para abrir uma succun;al wt eida.dc de
:-;, Salvador, no EHt.aclo dn Bahia. . . . . . . . . . . .
N. 17.:3 IO-- VlA<;.\0 E OBIL\H PUBLICAH -- UeNdo de 12 de maio (lc 192ü- Approva o pro.kdo c o respectivo on,·amento, na importaneia

XlX

·Jü!

Jn t

de 98 :,1')38$783, para a eonstrucção de m11.a va-

rj:mtc entre os kilometros 140,965 c 142,512 Htll
1l:t linha Jtnraré-Uruguay, (ht Comp:l.nhia E~~( r<rda. de FNro N. Pan1o-H io Crande. . . . . . . .
N. 11.:~ I J ···-· YlA<.~..\0 .E OBHAH PlTBLICA~- .l.kc·n·l o de 12 de maio de 192G- ..:\.pprovn o pro.ir•el o e r.c~pecti,·o orçamento, na impoJtancia
dn 1.!).85:~: 075, du:-:; olwaH de aba~teeirncnto dn
:r~na, no kilomet.ro 228,139, ~ul, da linha de Ha-

·IUG

rn..ré-Uruguay, de eonec~são da Companhia .E~-

trada de FeiTO 8. Pa.ulo-Hio Gmndc. . . . . . . . . .

·.HJ;J

N. 17.312- Não foi publicado.

N.

17.:31~l-AGHICULTUHA, INDUSTHL\. E COl\l.l\1 E HCIO J;~ FAZENDA-- .Decreto de .J2 de
Jll.'l io de 1925- ~\ppront w>vo rcgularnenLo
para cxcew;ão da lei 11. :~U}OS, de JO de julho de
I 018, q11c d.din.n ~~ }HIIlt~ :t f:d:-;ifiea{;;11J '!~_,~, :t~lul •o.c;

dliwko:-.; c n•gl!b IJ ;:if.'1t n•rw.u.NI'Ío. . . . . . . . . .
N. l'i.::ll t ·-- AGHICUL'l'UHA, INUV~n'HL\_ J~: Ctl~I
J\lEHCIO- .Per:rdo de 12 tk nnio d(• 1!12!) -Crt·a lllll C:uupo dt• St'lll.('ltl-<·~ JHt ~Iuniripio d(~
J\b ri:t da Fé, no E:4ado de 1\lin:t.s Uf'nt.c:-:...

N. l7.:H!i -- A<JHlClJLTU.UA, lNDUHTLUA E CO.l\I1\IJl; RCIO -- D<'crdo d<~ 12 de 111aio de Hl2G- ( '!>ll<'cdc :t The L(•opoldin:~o lb.iway Co111pany
Liruiü•d autoriz:u;fi.o p:lr;t, roHCi111mr :t fnllceiomtr na Hcpublic~t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.:_HH- AGRICULTDHA, INDUSTHIA E c:o~Il\1 EHCTO- D~ercto de 12 de maio d<~ 192() __ :
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-Concede n Ford Motor Company of Brn.zil
autorização para continuar a funccionar na
Republica, sob a denominação de Ford Motor
Company, Export, Inc....................
500
N. 17.317-JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
.
- Decreto de 17 de maio de 1926 - Resolve
suspender o estado de sitio no territorio do municipio de Iguape, Estado de S. Paulo, no dia
20 de maio corrente, marcado para alli se
realizar n eleição para o cargo de vereador..
501
N. 17.318- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO- Decreto de 19 de maio de 1926Approva as novas alterações feitas nos estatutos da Sociedade Anonyma Moinho Fluminense.....................................
501
N. 17.319- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Decreto de 19 de maio de 1926.- Abre, ao
Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, o
credito de 600$000, destinado aos coneertof'
de que carece o material fluctuante da Directoria de Defesa Sanitaria Maritin1a c Fluvial,
afim de que o Departamento Nacional de Samle
Publica fique apparelhado para cmnbater n~
surtos epiclemicos de varíola, verificados, presentemente, nesta Capital, e defender o territorio nacional contra a invasão de outras cpidcrnias....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
502
N. 17.320-AGRICULTURA, INDUSTRIA E COl\lMERCIO- Decreto de 19 de nmio de 192G -Approva alteração feita nos estatutos da Soeiedadc Anonyma Fabrica Colombo............
502
N. 17.321- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COJ\1J\IERCIO- Decreto ele 19 de maio de 192G -Approva a nova alteração feita nos estatutm;
da Sociedade Anonyma "Grandes Moinhos do
503
Brasil". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.~~22 -- AURICULTUR.A, INDUSTRIA E COJ'\lMERCIO --Decreto de 19 de maio de 192G -Concede á Companhia Commercial Brasileirit
autorização pnra funccionnr c approva os n·spccl ivos esta tu tos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
503
N. 17.o2:3- AGRICULTURA, INDUSTRIA E Cül\:1MERCIO- Decreto de 19 ele maio de 192G --Crêa um horto florestal no extincto Centro
Agricola "Centenario", no Estado do Amazonas 504
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N. 17.324- FAZENDA- Decreto de 19 de maio de
192()- Abre, ao Miui;.;~~.~rio da Fazenda, o credito especial de 42:000$, ouro, para o resgate de
quarenta e duas apolices, ouro, pertencentes no
interdicto Luciano Arnaldo Teixeira Leite. . .

504

N. 17.325- RELAÇÕES EXTERIORES- Decreto
de 19 de Inaio de 1926- Faz publico o deposito de ratificação por parte do Paraguay, dos
actos assignados na V Conferencia Pau-Americana de Santiago do Chile, em 1923........

505

N.

17.~26-

Não foi publicado.

N. 17.327- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 26 de maio de 1926- Abre, ao
~1inisterio da .Justiça e Nego cios IntcrioreR, o
P-redito extraordinario de 1.000:000$, para at.tcndcr ás despezas com :t assistencia ás popu~
Iações flagelladas pelas inundações, em varioR
pontos do territorio nacional. . . . . . . . . . . . . .

!l05

N. 17.328- RELAÇÕES EXTERIORES- Decreto
de 28 de maio de 1926- Supprime o consulado
honorario em Reval (Esthonia) . . . . . . . . . . . . . .

506

N. 17.329- AGRICULTURA, INDUSTRIA E CO~~I
MERCIO -Decreto de 28 de maio de 1926 Approva o regulamento para os estabeleci!llen~;os de ensino tcchnico conuncrcial rceonheeidos officialmente pelo Governo Federal. . . . .
N. 17.3:30 --.JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 29 de maio de 1926- Suspende
o estado de sitio em todo o territorio do Estado
do Ceará, durante o dia 6 de junho proximo
vindouro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

512

N. 17.3:H ---VIAÇÃO E OBRAS PUBJJICAS- Dcm·et.o de 2 de junho de 1926 -Abre ao Ministerio da Viação e Obras Publieas o credito
cxtraordinario de oitocentos e cincoentn. contos
contos de réis (850:000$), afim de attendcr a
despezas extraordinarias com a segurança, reparo das linhas c estações e amparo :10 pessoal
dn. H.cpartição Geral dos Telegraphof3. . . . . .

512

N. 17.:3a2- VIAÇÃO l!~ OBRAS PUBLICAS -Deereto de 2 de junho de 1926- Proroga por dous
mezes o prazo fixado pelo art. 3° do dcereto
n. 17.100, de 28 de outubro de 1925.......

513

506
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N. 17.333- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto dP 2 de junho de 1926- Approva o projceto c o orçn.mPni.o, nn. importaneia de réif'
27:884$908, para a eonstrncção de um desvio
de cruzamento servindo de poHto telegraphic~o.
no kilomct ro G5, 7Gu Norte, dn. linha ele ItararéUruguay, da Companhin Ef'tradn de Ferro Hão
Pnulo-Hio Gr:mclP.........................

Gl3

N. 17.334- YL\Çi\0 E OBHAS Pt 'BLICAS --Derreto ch· 2 de junho de 192G- Approva o pro.iecto c o orç~nnH•nto, na impoitancia de réi~
71:708$675, pam a conf:itrueção de uma nova
cstnçflo Plll Brn.zopolis, no ramal de Parai:w-

polif'; da Hêde ck Viação Hnl Mineira. . . . . . . .

I) 11

N. 17.335- ,~lAÇAO E OBRAS PUBLICAS- ])p..
crpto de 2 de junho de 1920 - Approva [t
planta p:tl':t a Pxecução das obras de proiPrc:ito
dP unm uHina gcmdora de Pncrgia clN"dTÍ!·n .110
rio Fagunclcs, da "Comp~tnhin. Braf'i1Pim 1 11·
Em'l'f~Ín Elc•l'trit•:t."
bemfPiloria~

c 1lPsapropria os tPrl'f'l\!J:C: <'
alli c·omprchendidos............

!)1;)

N. 17.:no -- .JVSTIÇA E NEGOCIOR INTE.RIOH ES
-- DPer('l o dP 2 de junho de lf)2G - SuAlWHd!'
o estado de Hitio no districto de Cosmopo1i~,
município de Campinas, no EHt:.tdo ele H. Paulo,
dnranie o dia G do COlT<'lÜC nw7J............
N. 17.:1:H ---.JUSTIÇA E NI~:GOCTOS INTERIOHER
--- Derreto de 2 de junho de 1926- Abre, !to
l\1iui~tPrio dn .J w.;l içn. n N~'goeios I ntNÍOl'<'f~,· o
eredito pspe(·inl <h~ H:H lO$, destinado ao p:tgaHH'\nt.o neRte ftrmo, dos vencinwntoR quP rnm)Wtem no 2o prncm·aclor <ht HPpnhlica, 11:1
f'('<'\ilO do Est.n.do de l\1ituts G('raes..........

!)l!í

!)]{i

N. 17.338- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COJ\l1\fERCIO- Decreto de 2 de junho de 192ô
- Concede á Companhia Brasileira de Artefaetm; de Borrachn. o premio de 200 :OOQ$, a
que se refere o n. III, do art. 1o, do deereto
11. 16.7G3, de 31 dezembro de 1924...... . . . .
N. 17.~1:19 -- ACUICULTURA, INDUSTRIA E COlH.1\IEHCIO ---Decreto de 2 de junho de 192() -Approva o regulamento destinado a reger n
fiscalizru;-ão ~rntuitn da organização c fnnc!'Í•)nnmPnl o dns Ca ixn~ Ihiffpi:;;:en c hnneo~ Luz:r. :\ t l i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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N. 17.340- AGRICULTURA, INDU8TlUA E COl\IMERCIO- Decreto de 2 de junho de 1926Concede (t Industrial Acceptuncc Corporatinn
o f Routh Amrriea antorir.ftçfín p:1ra. funf'rion't ,.
na Repuhlit·a ............................. .
N. 17.:Hl-- Nilo foi publie~tdo.

N.

N.

N.

N.

N.

N.

N.

N.

17.:~~l2-

!)20

JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIOlU<:-i

-Decreto de 7 de junho de 1926- SuH})('IHle
o PRtado de sitio no município de Bernardino
de Campos, no Estado de S. Paulo, durantP o
dia 20 do corrrnt.e mez. afim de se realizarem ns
eleições de vereadores e juizes de paz ....... .
17.~~3- VIAÇ..\.0 E OBRAS PUBLICAS- Dccn·to de 9 <lP junho de 1926 -- Proroga at.P :31
dP <lf'í':Nnhro <k Hl27 o pmzo fixndo no <'011lnwto (•plf'hr:ulo con1 o ])r .• Jo:-;t~ .Ago~li11ho do ...:
Hí·is, pm·n. :t apn•:-:r•tltac;üo dos pshtdo:-; dí·fini1ivo~ dn~ rrri11wiros 100 kilonwt ros da Est l':1t l:1
dP F'Prro Cnyn h:'t a Nantar(:nl.. .............. .
1 i.;n.J -- VIAÇ.;\~0 E OBHAS PUBLICA~-- DPndo de !) d(~ junho dP 192()- Approva o pro.i(·eto e respectivo:;;; orc:amcnto~, n~t importanei:t
1otal de 5.203 :G5-'!$5;)0, d::-ts obra:-; de melhoralllPIÜos cb barra e do porto de Itajahy, no E~tado d<>.: f:-3anLa Catharina .................. .
17.:11[)-' L\(•.\o E OBHAN PlTflL1CA8- DPerdo lh~ n dP junho dP 1 92() -- Pmroga por
mai~ seis m.PZPR o pru7.o fixado, na dau~nh
XTI, do h·nno dP revis:io dos ront.J·acto.~, firmndo dP aPdmln rom o dPel'Pto n. lfi.2il9, dP
12 d0 dr.zf'mhro d(• 192;1 ................... .
1 7.~'111- RELAÇ<)ES ]I;XTERTORER- Dr.r-rf'to
de n dP .i unho <fp 192t1 -- Hnpprinw o Cnn:-:uhdn
1-lonorario <'Ill Colombo .................... .
17.347- RELAÇÕES EXTERIORES- Decreto
de 9 de junho de 1926- Publica as adhesões da
Papuasia. c da Nova Gnin.é ú Convenção nssignada Ptn 'Vaf.:hington p;mt n. prot.Prçfio dn.
lH'Ol>l'Í('<Üu le industrial ..................... .
17.~~8- RELAÇÜEfi EXTEUIOHEH- lk<"rdo
de 9 de junho flp lf)2G- Puhliea a adhrsiio dP
Dnnlzig ú Conn•nc,':i.o para a proif'cç:1o d• 1:-;
Pahos submarino~ ......................... .
17.~49- AGHTC'lTL'I'URA, TNDPRTH I.\ t~: C01\fJVIERCTO -- Deere1 o de D dP jnnhn tlP l W~íi ---

[)22
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Paga.

N.
N.

N.

N.

Concede v. Sontlwrn Cross Products, Limited
autorizaçiio para fmweionar na RPr)uhliea. . .
17.350 -· · Nfío foi publicado.
17.~!')1--- VJAÇAO E ORUAS PTTHLICAR --Deereto dP 10 de junho de 1926- Approva OH estudos definitivos c o respectivo or~mnento, na
importancin de 17.613$139:736, do trecho comprelwndido entre os kilometros 36 c 100 dn
linha de Sucanga a Figueira, da Companhia
}i'eiTOVÍaria .ÉRte llm~i}eiro.. . . . . . . . . . . . . . . .
17.352-- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
--Derreto de 14 de junho de 1926- Suspende
o estado de oitio, em todo o territorio do municipio de Cotia, no Estado de S. Paulo, dura-nte o dia 20 do corrente mez, afim de se
~e~liznrem alli as eleições pnrn. Vl~l'PadoreR f'
Jll1ZCS de paz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.353-- J\1ARINHA- ··· l),~crcto de lo de junho dt'
192G ---- .Appnwa e manda cxecut:1 r o reguln.mento p:1ra o pe:-:soal subalterno do Rerviço
Onrnl d0 :-~ign:t(':~ (' TinwnNia da 1\'fnrink1. I'
ou('r'J'a..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N. 17.~!H- l\JAIU.NHA -- Decreto de 16 de junho de
1926- -Approva n manda execntar o regulamento p:tra o Pessoa] Rubnlterno (lo Serviço
G('r:tl de Telegraphin, da J\ilarinha de Guerra
N. 17.il55 ---.JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
--Decreto de 16 de jnnho de 1926-Abrc, ao
l\finistnrio <ltt Justiça P Negocios Interiores, o
eredito exi.raordinario de 173:506$, para aitender ús despesas com o apparelhamcnto <los
hospit.:tc'~~ Pnula. CalHltdD e D. Pedro II, de
modo :1. Ii«~u.rmn em condiçõeR de receber e
1-ratar n~ vnriolo~oN qw~ llwR forem eneamiJt h a dos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.:15() -- AOB.ICULTURA, INDURTRI A ~ C01\Tl\JEH.CIO -· Deeret.o de 1() de junho de 1926 ------ Deroga a disposiçfío do art. 29 do l'e!2:nlnJllento npprovado pelo deereto n. 12.914, dt~
1:~ de m:uço de H)] 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.357-- AGBICPLTUHA, lNDUSTRIA E COMlVIJBUCJ() ----· J k1·rt·t o ele 16 de junho de 192()
- Coneedu ú. La Hispano Argentina Cnrticmbre y Chamleria {llltorir-:H,'fí.o para fnnccion:lr n;t H.epuh1ica ................. - · · · · · ·
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N. 17.358- AGRICULTURA, INDUSTRIA 1~ COMMERCI O- Decreto de 16 dr junho de 1926 -Pro roga parn 31 de dezembro de 1926 o prar.o
Pstabelecido pelo decreto n. 16.054, «le 20 d<>
n~n.io <le 1923, p~trn URO ohrigatorio dn :1111 oelrwes no fabrie<uln bnnh~t ele porco. . . . . . . . . .

!)()2

N. 17.359- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORJ~R
-Decreto de 18 de junho de 1926- Suspende
o estado de sitio, durante o dia 27 do corrente,
em todo o territorio do Estado do Pará, da ta
em que se devem realizar as eleições de Senador Federal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

!)()2

N. 17.:wo --.JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
--Decreto de 19 de junho de 1926- Rn~pendP
o ~stadn de ~itio, no llnmicipio dP P('rlnrneir:t~;
n nos diRtridos dt> Horhon•JWl P LeHÇÚPR,
municipio de LelH~óes c c~omarca de Agwlo~,
no Estado de São Paulo, durante o dia 5 de
julho proximo, afim de Re rn:tlh>:~u·em :1 f~ Plni<;õp~
de vereadores c juiííns ele paíí. . . . . . . . . . . . . . .

fifi:~

N. 17.361- VIAÇÃO lG OBRAS PUBLICAS- Decreto de 23 de junho de 1926- Proroga por
mais dois annos o prazo fixado na clam:;ln, V
do contracto crie brado· eom n Sociedade Anonyma Agcneia Amerinana para installar e trafegar cRtações radiotelegrnphicas ultrnllotentm.:
c para estabelecer serviço radiotclephoni<'o Jto
tcrritorio nacional ...... _................. _. .
N. 17.3()2- FAZENDA- Decreto de 23 de junho d<'
1926- Abre, ao Ministerio da Fazenda, n m·('dito especial de 6:369$921, para pagamento h
D. Maria do C:14rmo V[tlle e Accioli de Vas~on~~llo~ c outros, em virtude dn sent<mçn
.JU<hmarm...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. l 7.3G:~- FAZENDA-- Decreto <lll 23 de junho d(~
1926 - Conecde pro rogação do prazo de d nração da Companhia de Seguros Terrm~tl'C'H n
Maritimos "Inrlemnisn.dora", com séde em Re(~ife, c approvn f:lens novos estatutos :uloptados
peh assembléa geral Pxtraonlj nnri:t de 2G (k
novcmhro de 1925. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. l7.3fi1- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- .Deereto de 30 de junho de 1926- Approva os
projectos e os orçamentos, na importancia total
de 283:737$504, para a constrncçã.o, mn Sapn-

r,n:~
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rahy, de edificios desfinados ú, estação, arlll:l.l<'lll de haldNtçtio e ea~as de a~ente e de
gunrda.-clmw·~' cln Ht•de de Viação Sul-1\IinPir:t

:ílifi

N. 17.:wr,- YIAÇAO 1,: OBHAS PUBLICAS--])<'<~rdo de :w de junho de 192(;- Drt.ennina :t
npn'..;;ent:tção dentro do prazo de dois a nno1',
dos estudos de um novo tl'açaclo fcrroviario,
ligando GranclarPlla ft E:.-trada de Ferro C't-ntrnl
do Bra::::il e proroga por tres annos, a partir
da data da ~lppnn-~tÇ{lo dos novos estudos, o
pr:t?.O fixado pnra :t <'(,nelm:ão cb con.strncc;:io
da

f'St

mda de ff•rro de que

<-:

('Oneessionnria a.

1

0il1p:tllhin do C:andarelln. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gtl7

N. 17.:1ôG- VIAÇÃO E OBHAS PUBLICAS-- DP<'reto de 30 de junho de 1926- Approya o
o plano <las obras que a "Companhia HttaH:t
F'or<:-:t e Lmr.'' prdp11.d<' exeellt.ar nof-: mmlieipit~ ..:
d1• lití, ~alio<' Cahrc·nvn; no E~indo dP Nún
l':tt!lo, }l[t r:t :t proYf'i {a 111 Ptd o da fon,.:L hydr~ uli,·:l
do rio Ti~i t~, e dt•t·lara n Hrgf'll(·ia d:t. 1ksa]il'npri:tç:io do::; teJT(•tws c lH•mft>itotit~ <·utnplt'·
lw!!didos nas l'P~prd i v a;; pbnt as........ . . . . .

:í(il

N. 17.:1() i - l\L\HINl L\-- Decreto de 30 <le junho <1<'
102G- Cria o distinetivo de Comm:mdan{P
<'lll Chefe da Ef'qlw.dnt........ . . . . . . . . . . . . . .

!)fi~

(

N. J7.:lô~ -· OUEHHA- Df'crrto d<' 30 (l<' jnnho dt•
192ü- Ahr0, no l\1inisterio dn, <:nena, o ~l'f'dito P:-:-lpf'('inl de 21 :072.'!H20, parn pa~a.nwnl n n
tllit1istro~

elo Nnpn·nw

Trilnm~tl

l\lilitar......

f)IO

N. li.:lô9 -- AGRJCPI/l'FJL\, JNDT.T~TRIA E COl\JJ\fERCTO ---- DN·re1o de 80 dP junho dP Hl2fi
-·- CoPrPdP ft ( hmpafíi:t. Amr-rirann. df' Con.:;;1 ntrnionP~: y P:winwtd nR n.Htoriz:1ção p:tr:1.
funccionar na. Republicn,.... . . . . . . . . . . . . . . . .

570

N. 17.370- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COl\1l\1 EHCIO- Decreto de 30 de junho de 192(}
-·- Pmrogn. por dois annos o prazo parn n. con•·lns:1o dm:; trabalhos tle inr.;;;f~tl1aç:1o das nsina~.
n qtw ~(· rf'ff'l'<' :t. cln.n~ula <keimn quinl:t dn
emd r:t<·! o crlC'hr:tdo f'lll 11 <l<> outubro de 19::?:;
PtltrC' o ( iovPrHo Federal <' a Compnnhin ] lydro- Ekd ric·a. dP ~\duhos ChimicoR e A1knli~..
N. 17.!171 --- AGlUCPl.Tl nA. INDTTRTHTA 11: C01\fl\TFHCH)---11c·en·ln,dP ~\0 dP junho dP Fl:.!li
r
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XXVI I

-Concede h Thc AsinJic Trading Corporation,
Limited, nutorir,nc:ii.o para fnnccionar na H<'pnblicn ................................... .
1 7.!172- Hli}LAÇÜES EXTERIOHES -- Dccrrto
ele 30 de junho de 1!)2{)- SnpprinH• o Consulado Honorario e1u Hign ................... .
17.373- FAZENDA- Decreto ele 7 de julho de
1926- Abre ao l\1inistcrio da Fazenda o credito especial de 7:700$420, para pagamento no
Dr. Orvillc A. Dcrby, de despezas cffectuadas
em proveito elo Serviço Gcologieo c l\1ineralogico do l\1inistcrio da Agricultura ........... .
17.~74- .JURTIÇA E NEGOCIOR INTERIORES
- Derreto d<' 7 de julho de 192H --- A.lJre, :to
.l\Tinistcrio da Justiç:a e Negocios IntNion·s, o
('l'Nlito extraordinario de 4~ :H-lOS, par:t os ('illi<·PJtos dr que ca.reeem os appan·lhos "Cbylmt'',
d:1. lni-~pcetorin. dos Servi<;m; de I>rophylaxi:t, :1
eargo do Departamento Naeional dc ~·bndP
Puhlir:1 ................................... .
17.:17!) -- AGIUCUL'TUHA, INDURTHL\. E COl\l1\fEHCIO- Dcercto de 15 de julho de 192()
-l\1odifica as cliHposiçõr~ eonsta n1cs dns
lettnt~ a c b, da ronclicção 1", estnt.uid:t pPlo
deercto n. 1G.775, de 1:3 dc janciro de Hl2!i, <'
dú. ont.raR providenciar-: ..................... .
17.:17ô- AGRICFL'1'UIL\, lNDlTSTlUA E COl\T1\IERCIO- DN~rcto de 1r> de julho dr Hl2H
-Concede n L:t CommPrcialP Rnd AmérirninP
G. M. & A. Pdit.jPnn :nttoriz~u;fío par~t. flllwcionar na Hcpublica ...................... .
17)177- .TUSTTÇA R NEGOCIOR TNTRRIORFR
- l>eercto dc ] !) <1<' .i nlho de Hl2ô -- RnspcndP
o eRtado de ~itio <'111 todo o icnit,orio dos JHllnicipios de .Jambeiro, Xiririca, Novo Horizonte, Salto Grande do Parann.panema. AgudoR
e I acanca, no Est.ado de S. Paulo, no dia 21
do corrcnte .............................. .
17.:17~- FAZENDA- Decreto de 1!) de julho de
.1026- A~toriza o Bank of London anel Sonth
Amcrica Limited, com ~éde em Londres, a
a h rir s1 ""~ursacs DaR cidades de Bello Horizonf c
c .Tniz lh •. :·_·ra, no E~tadode l\1inasCkr:tc.~
17.:170- YIAÇi\.O 1'~ OBRAS J>TJHLICAR- Deereto de 15 de j11lho de Hl2li- ALn~ !Hl J\li-
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nisterio da Viação e Obras Publicas o credito
espc(:ial de 14.1 :3:~ :7.titl$0!i3 para attcndcr ao
pag:mumto das obras c fornecimentos fcitoK
pela Companhia Ferro Via ria :FJste Brasileiro, na
construeçã.o das cst.radas de f erro fedcrnes nos
Estados da Bahia, Sergipe e norte de Minas
Gemes, durante os annos de 1924 e 1925...
17.380- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 15 de julho de 1926- Proroga até o
dia 3 de janeiro de 1927 o prazo fixado para a
Companhia l\fogyana de Estradas de Ferro
concluir as obrns de construcção de uma es-·
tação, armazem c dependencias, no kilometro
774,022, da linha de Catalão, e autoriza a installação provisoria de um "Posto" em unw.
daR casas de portadores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.381- VIAÇÃO E OBRAS PUBT_JICAS- Decreto de l!i de julho de 1927- Proroga at0
7 de jq.nho de 1928 o prazo paro a Companhia
Estrada de Ferro de Victoria a Minas concluir
a construcção da linha de Victoria n Itahirn df'
1\fat.to Dentro.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.~82- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 15 de julho de 192ô- Approvn a
planta dos terrenos necessarios á cdifieação da
nova estação da rêde ferrovhria arrendada ú
Cmupanhia li'erroviaria E'ste Brasilejro e dcclnra a urgencia da desapropriação dos terrenos
e bemfeitorias nella comprehendidos. . . . . . . .
17.382 A- UELAÇÕES BXTERIORES- Decreto de 15 de julho de 1926- Extingue a Delegação Permanente junto á Ligtt das Naçõrs
17.383- FAZENDA E AGRICULTUH.A, I.NDUSTRIA E COMMERCIO --- Deereto tln
19 de julho de 1926 ·--Eleva a taxa para percepçiio de (Iireitos de importação de product.o
enumemdn no art. 437 da Tarif:l das Alfnndegn s, em vigor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
J 7.~84- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Deereto de 20 de julho de 1926 --Autoriza a
suhst.itui<::1o dos acfinaes, trilhos dn primeira
secção da Estrada de Ferro D. Thereza Christina, e npprovn o respectivo orçamento, na importancin total de 1. 714:931$4:00 (mil setecentos
e quatorze contos novecentos e trinta e um
mil quatrocentos réis).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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N. 17.385- RELAÇÕES EX'rERIORES- Decreto

N.

N.

N.

N.

N.
N.

N.

N.

de 20 de julho de 1926 - Abre ao Ministerio
das Relações E'-teriorcs, o credito especial de
400:000~·, papel, para occorrer ao pagamento
dos funccionarios do Corpo Diplomatico c do
Consular em disponibilidade. . . . . . . . . . . . . . . .
17.~86-AGRICULTUHA, INDUSTRIA E CO.MMERCIO- Decreto de 21 de julho de 192ü
-Concede a The São Paulo Tramway, Light
and Power Company, Limited autorização
para continuar a funccionar na Republica.. . .
17.387- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMl\1ERCIO- Deci·cto de 21 de julho de 192ti
-Modifica a disposição do art.. 1o, lettra e,
do r.egulamento ;tpprovado pelo decreto numeru 12.914, de 13 de março (lu 1918, e dú
outras providencias........ . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.~~88 -1\fAH.INHA --Decreto de 21 <k julho de
1926 - Approva e manda f~xecutar o regulamento pnra a Escola de Aviação Naval...
17.i;80 -·-·JUSTIÇA E NEGOCIOS INTI•aUOHE~
--Decreto de 23 de julho de 1926 -- Suspendmtdo o estado de sitio no territorio do Bstado
de Sergipe, uo dia 2ü de julho eoneni.P, data
em que se realizará u el~ · '.lu para o eargo de
Presidente do Estado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.a90- FAZENDA- Decreto ... e 26 de julho de
1926- Approva o Regulamento do Imposto
sobre a Renda.............................
17.a91- JUSTIÇA E NEGOCIOS 1NTEIUOH.ES
- Decreto de 26 de julho de 1926- Abre
ao Minis te rio da Justiça. c N egocios IntcrioreH
o ei;edito de 194:324$118, destinado a custear,
no corrente anuo, as despezn.s do pes::;on1 c materinJ do Departamento Nacional do Ensinn..
17.:392 - l1'AZENDA --Decreto de 2ü de julho de
192G - Abre, ao l\1inisterio ela li'nzcnda, o credito especial de '10:240$877, para pagar ao
Dr. IIenrique de Britto Belford Roxo o que
lhe é devido, em virtude de sentença jndieiaria
17.393 --RELAÇÕES EXTERIORES- Decreto
de 26 de julho de 1926- Supprime o Consulado honorario em San Sebastin.n, em. Hespanha. .•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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N. 17.:3fH- F.AZEN.DA -- Dcereto de 29 de julho de
I !)2t) · --- Appl'o\·a a~; a HPntÇÕ<'f-; <1<' C:-jta1utos da
"~:to Paulo~', Companhia Nacional de Seguros
de Vida. fnitas 1wb8 a:--sembléas extraordinarint;
dP J:3 de• jnnho (' lG de lVHTPlllhl'o df' 1920. .

(i::?S

I\. 1/.:3!)5---YL\(~Ao E UBHAS PUBLICi\S--Jk-

ercto de· 29 dt> julho de I!)2() --- Approva o projecto (' reRpectivo orç~amento, na importancia
ele 29:082$1:38, relativos ús ohr~1s de ampliaçiio
do ann:1 í;cm de mercadorias da estação de
Jn raguú, da linha de São Frai1eiseo, de eon<~<':-'~:1o da "Companhia Estrada de Ferro 8:1o
Paulo-Hio C:randc"........ . . . . . . . . . . . . . . . . .

0:.?~

N. 17.0Uü- \'IAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 29 de julho de 192()- Approva o
projecto c o orçamento, na imporü1nei:t d<~
120:000$, de mwt nova. ponte sobre o Cn n:d
do 1\ bng;tt(', para pa:-:~~lg<'lll. da:-- linlw:-; de ''Tlw
Comp:ut~·, 1,imitcd", <'H( rc
a :-:11a c~(:u;ão in.i('ial c :L zona. do Cáe~ do l\11-t.o

li:;o

N. J/.:JUi--- YL\<,'.:\0 E OBHAS PUBLICAS---lk<·rpl o d<' :m de ju]hq de 1D2ti --- Approva o projl'clo ~~ rc·~p('<'IÍYo or<.~amen(o, n:t int.porl:lll.ri:t,
de .L 7 ::302$"1 SU (dezc:-;eü· eouto:-; Ü<'~müo~ e dou:-;
mil quatrocent.o~;; c oitenta. c sei:-; réis), rela1ivoc>
{t Cüll_struer;ào de uma ear-;a destinada. á mor:uJi:t
do chefe do deposito da. estação de Franca.,
da linha de Rio Grande, de concessão da "ComImnhin. l\logyana de Estmdns de Ferro". . . . .

G30
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N. 17.:398- YIAÇAO E OBHAS PUBLICAS -lkt'rcto de 2!> tk j11lho de l!l2(j -- .Approya o:-;
projedo:-; e o:-; on_;am.cntu:-:; de typo;:; tle c;1::·,,
:tt~l.'l'k:-i e para tttntw~, ;1, t-:l'l'<'lll tv_lopk,do;.;
J!ll:-1 l':Jlll.aP:-; de ll~ljuh:·, a :-)oledade dP fl:tjl!h;'•.

pant,

'·' de Tre;-j l'ora'.~õe:-; a Lavra:::, ,ht, H•~de d''
\jat;:i.o S11l J\lin('ir:r., ctn ::-:ub8tituir;:1n ~w:-; :tppruy;:do:-- 1H·lo dPt~rct o 11. JG:I 5"1, de LO de abril ,_k
J~l:!l......................................

N. ll.~~!lH-\'L\<)~\0 1<~ OBHAS PUBLICAS--Dc<·.rdo dP 2fl de julho de 1U26- Abre, ao 1\Iini~1c· rio d:t Yia<,:fío c Obra~ Publica f', o credito ex1raordio:! rio d<' 1t1il contos de r{-is (1.000:000$),
:dilll de ai k11der ús clt>spczas cxtrnordinari:Jl-)
recnn~l rncç:lo
1weínn~H~S no l';c;;t~ulo

com a

das linhas

tcle~r:1phiea:..;

do H io Crnnd.e elo Sul,

u:Jt

XXXt

!JtJ l'OOEfl. l;XCCI:Tl VO

dt·vnsta< la:-:; pelos lllOYimcntos rt•voluei(lna rio~
o<~toi;.ridos

desde l 92:3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. li.IOO -l\lARINHA- Dcercto de 2!1 dt' julho de
192G -- Approvn. e manda executar o reguJalllPnto para o Laboratorio e ])pposito de l\lait•rial Hanitario Navnl... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.·101-- VIAÇÃO E OBH.AH PUBLICAS- l>eereto de 4 de agosto de 192G -- Antori;t,a a
revisão do eontracto relativo ús obras de mclhora.m.cnto do porto de Ilhéos, do qual ú ec::;-

::-ionnria a Companhia Industrial de Ilhéos. . .
N. 17..102-- YIAÇÃO E OBHAS i>UBLICAS- De-

tiJ:!

o:;~

GJ5

<'reto de 4 de agosto de 192G -- Approva os
nas importaneias de fr:-:. hd~:t~
2:Hl.271,00- 2::392$710, ouro " 7 :;)(j!l$!);~:{,
p~tpcl. -1mra. a impor1aç:1o de ll :-:uJwr:-:1 tu-

on.~amentoR,

dura~

mdallieas tlcstin:Hlas

Ú:-)

pontes

do

I rcf'ho em <'onstnwc;:i.o de ~ineorú, ao harran<~o

do rio <lc Conü,,:-:, na. linha. de l\{:whado Portella :t Carinhanha, da rêde fcdcr:d arrcndad:~
ú ''C1olllpanhin Fcrro-Viarüt ],;·~t.c Bra:-:;ilcin/'

(jJ:J

N. 17.10;j- · YL\~ 1 AO E OBIL\S PUHLH~~\H ---- Jknel.o de 4 de agm;(o <h~ U)2() -- ..:\pproYa o
projl'cfo (' l"<':·qwdivo or~.~:llltenio, na iniporf.ancÜt de J;j :(}77$75·1, p:tm deva~~iio, ú ('.:1 f.f'p;ori:t

de estação do aetual posto tclcgraphico "Peixoto Gomidc", situado no kilometro 215,252
do ramal federnl de Itararé, da Estrada de
Ferro Sorocabana.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

04:3

N. 17.-10 ~ -- J\(l HTCULTUHA, lNDl1 STHIA g COl\fJ\ ll,~HCI O-- Df"<'n•l o de ·t de ago:-:1o de H):21i
· < 'onn·de a Adln & C. s~)('idit Anoni111.:t,
(.\.C. N. ;\.). auf(_,ri"a~·fw para full.l'('iuwu· n:l,
Hq11Jblica.................................

N. 11.105---- AUIUCULTlJIL\,

lNJJU~'flUA

1,;

CU~I·

De,~ref.o

de ·1 de agu::;(o de l!J2U
--- Concede [t Ot.i:; Elevatot· Company an! oriY.:t~·<i.o para funeeionar na H<'lntbliea. .. . . . . . .
J\lEHCIO ---

611

li v;

N. 17.101j --.JUSTIÇA 1~~ NEC:OCIOS IN TEH lOHES
--- Dc>rrdo de 11 de ngoRto de 1!)2()- A bw,
ao l\Iini:-:;terio da Ju~tiça c N('goeios hd.criorc~.
o <'''<'tH it o extraordina rio de 350:0008, pnm
:d tender ftf> dcspczas dceorrcntc:-:; do eom lm 1e
ú epidemia de variola c impedir a. entrada de
fd1n~ :unarclln. no :Oh,l,ricto Fctk·rnJ. . . . . . . . . .

G-1ü

XXXli

INDICE DOS ACTOS

Page.

N. 17.407- JUSTIÇA I~ NEGOCIOS INTERIORES
- De(~reto de 11 de agosto de 1926- Suspende o Pstado de sitio, durante o dia 15 do
correntP, nos mtmicipios de Guariba, Ibitingn,
Laranjal, Leme e .Jnmbciro, e nos districtos de
Sacy, Barra Dourada, Balsamo e Ruy Barbosa, no município de Mirasol, no Estado de
S. Paulo, parn, respectivamente se realizarem
as deições de vereadores e juizes de paz.... .

fi-17

N. 17.4(18- FAZENDA--- Decreto de 11 de agosto de
192ü - --- Approva as alterações feitas nos estatutos da Companhia "Assicurazzioni Generali", com sédc em Veneza e Trieste, pela assembléa geral ordinnria e extraordinaria de 9
de maio de 1925...........................

647

N. 17.409- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 11 de agosto de 1926 - Approva
novos t.ypos de estação c respectivos orçamentos, para o trecho do prolongamento da
Estrada de Ferro (k S:tnta, Catharirm at(~ :t
barra do Trombudo.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1118

N. l7.·tW

N:!.o foi publieado.

N. 17.·Hl ·--·VIAÇÃO li~ OllHAS J>UBLlCAS- --Decreto de 11 de ngosto de 1926- Abre ao l\ii-

Iústerio da Viação e O bras Publicas o erediLo
cspccinJ de 49:960$, para occorrer ao pagamento de uma conta da Middletown Car Cmnpany, correspondente ao fornecimento de quatro
gm~dolas ft Estr:td~ de Ferro Pctrolinn n Tlu'J'('7.Ina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N. 17.112- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS .E li'AZENDA- Decreto de 18 de agosto de 1920
-·Abre no l\liniRLerio da Vin<;ão c Obras Puhliea~ o credito especial de. 26.451:343$23:>,
par:t attendPr ú Jiquidaçfi.o de co1 nproJJ tÍSS(If:>
a~sumido:-; aü~ 31 de dezembro de 1925, eow
:1 coHstrneção de obras novas, prolongamentos,
ra lll:t('S P melhornn1entos nas Estradas dn
Ferro Central •lo Brasil e Oeste de MinaH. . .
N. .l7A I~; --- Vli\ <)ÃO I·~ OBRAS PUBLICAS--- D(~
erdo de 18 de agosto de 1!)26 -- Appro\'n o
projecto e orçamento, na importancia de réis
61:005$399, de uma variante, entre as estacas
157-l-12,5 e 188-l-15 do trecho, em construcção,

(i49

G49
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do ramal de Lnvras, d:t Hêde de Viação SnllV[ ineirn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.414- FAZENDA-- Deereto de 18 de ngosto de
192G- Uegula a cobrança da taxa de 1 a 5 réis
por lcilogramma de mercadorias eancgadas· ou
descarregadas de accôrdo com o art. 2° da lei
n. 4.984, de 31 ele dezembro de 1925. . . . . . . .
N. 17.415--- JUSTIÇA E NEGOCI08 INTEIUUHES
---Decreto de 20 de agosto de 192G- Approva
as. plantas referentes á ampliação da Secção
Feminina do Abrigo de l\1enores. . . . . . . . . . . .
. N. 17.41G --JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 20 de ngosto de 1926-- Desn propria, por utilidade pnblic:1, os predios P tern'nos ns. 404 c 40G d:t rna Sito GhristoY;io,
comprehendidos nas plantas de a,mpliação <h
Srrção Feminina do Abrigo de lVIenores. . . .
N. 17.417- JUSTIÇA E NEGUGIOS INTEIUORES
-Decreto de 20 de agosto de 192G- Abre, ao
Ministerio da .Justiça e Negocios Interiores, o
credito especial de 105:G75$882, p~tra pngamento de vencimentos, no corrente nnno, ao
pessoal docente c adminisirntiYo do Co11Pgio
Pedro II. . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.418- HELAÇÕES EXTERIORES- Decreto
de 25 de agosto de 1920 - Approva o regulamento das nttribuiçõcs, deveres n rep;aliaR <los
nddidos commereiaes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.419 ·-.JUSTIÇA E NECOCIOf-4 INTEH IORER
-- Decreto de 2[) de :~.gosto dP- 1920 --- finspende o estado de r:;itio no municipio ele
Lençóes, no Est.ad0 de Rã.o Paulo, durante o
dia [) de setembro Yindonro, pn.r:1, ns Ph'ições
de vereadores....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.420- FAZENDA- Decreto de 25 de agosto de
192ü- Abre, ao l\1inisterio da Fazenda, o
credito especial de 4:031$110, para pagamento
a DD. Mercedes 'Verneck LPone c Carmen
'Vernc?k ~I.ei~tz Barrclier, em virtude de sPntença JUdiem na. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.421- FAZENDA- Decreto de 25 de agosto de
192G- Concede antoriz~Lção á soeiP-(hdP- nnoHJ1na Companhia de SeguroA "Nitheroy"
para funccionar na Hepublica c npprova sens
estatutos ................................•n
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N. 17.422- FAZENDA- Decreto de 25 de agosto
de 1926- Prorogn por dez unnos, u partir de
primeiro de julho de 1923, u autorização concedida n "Thc lloynl Bank of Canadá" (Banco
RrnJ do Canadá), com sédc em Montreal,
])ominio do Canadá, para f'unccionar no Brasil
N. 17.42:3- FAZENDA- Decreto de 25 de agosto de
1926- Abre, ao lVIinisterio da Fazenda, o
credito e~pecial de 12:654$486, para pagar a
J? ..oi~ via Pinheiro, em virtude de sentença judtl'lana.
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N. 17.42,l·- \"fAÇÃO B OBRAS J>UBLICAS- Deereto de 25 de agosto de 1926- Approva os
estudos definitivos do ramal de Salgado a
Estancia, da linha ferrea de Alagoinhas a Propriá, da Rêde de Viação Ferrea da Bahia, e
hem n-Rsim o reRpectivo orçamento, na importnncia total de 5.208:221$629 (cinco mil duzentos e oi! o contor-: duzentos c vinte c um mil
seiscentos c vinte c nove réiR)
N. 17.425- Não foi publicado.
N. 17.426- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Deereto de 25 de agosto de 1926 - Approvn o
projecto e o orçamento, na importancia de
1.137:630$953 c f: 12.320, para a conclusão
da ponte sobre o rio Poty ..
Ns. 17.427 c 17.428-- Nfi,o foram publicados.
N. 17.429- FAZENDA- Decreto de 10 de setembro
de 1H2fi -- 1\tianda liquiflar todas as dividas de
PXNcieios finclo~. até 31 de dezembro de 1925
N. 17.430- FAZENDA- Decreto de 10 de setembro
de 1926- Manda escripturar em "Depositos"
todaR ns dividas empenhadas no exerci cio de
1923 c ainda não registradas pelo Tribunal de
Confins..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.431- FAZENDA- Decreto de 10 de setembro
de 1926 - Abre, ao Ministerio da Fazenda, o
credito especial de 60:853$273, para pagar a
Domingos Pedrosa Vieira, collector federal de
Mar de Hespanhn, o que lhe é devido em virtnde de Acntcnc;a judiciaria. . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.432- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMl\1ERCIO - Derreto de 10 de setetnbro de
Hl2H -- Coneedc h sociedade anonyma UJPn
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Management Company autorização para funccionar na Republica........................
N. 17.433- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO ----' Decreto de 10 de setembro de
1926- Concede á Sociedade Anonyma Commissaria Sul de Minas autorização para funecionar c approva os respectivos estatutos. . .
N. 17.434- AGRICUI/fURA, INDUSTJUA E COlVIMERCIO- Decreto de 10 de seteu1bro de
1926- Approva novas alterações feitas nos
estatutos da Companhia Antarctica Paulista
N. 17.435- AGRICULTURA, INDUSTIUA E C01\11VIEHCIO -- Def~re1o ue 10 dP Hdemhro de
1926- Concede ú sociedade :monyma Fabrica ue Produetos Aliment.ieio~ "Vigor·', N/A
autorização pnra fnnecionar c :q1proy:1 o~ J"('~ipeetivos estatutos.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.436- AGRICULTURA, INDUSTR.IA E COlVIMER.CIO - Decreto de 10 de setembro de
1926- Autoriza o ministro da Agricultura,
Industria e Commercio a conceder á Companhia Nacional de Altos Fornos os favores
constantes do decreto n. 17.091, de 21 de on·
tubro de 1925.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.437- RELAÇÕES EXTERIORES E AGIUCULTURA, INDUSTRIA E COl\1lVIERCIO
-Modifica o Hcgulamcnto de Defesa Rnnitaria Vegetal, approvado pelo decreto n. 15.1~U,
de 21 de dezembro de 1921. . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.438 -JUSTIÇA E NEGOCIOS INTEBIOH.ES
-Decreto de 14 de setc,mbro de 192G- finspende o estado de sii.io, durante o dia 1G do
corrente mez, nos municípios de S. José dos
Barreiros, Igarapava c Monte Aprazível, e no
dia 26, tambem, do mez corrente, no município
de Ribeirão Preto, no Estado de S. Paulo,
para eleição de vereadores ............. ·.. . . .
N. 17.439- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 16 de setembro de 1926-Suspende o estado de sitio, durante o uia 19 do
corrente mez, no 2° districto do Estado do Rio
de Janeiro, para as eleições de um dcpntado fcdera I.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.440- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTEHlORES
-Decreto de 18 de setembro de l!J21i -Hus-
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Pnga.

N.

N.

N.

N.

N.
N.

pende o ctll.:t.llo de Hif.io em todo o territorin do
Estado 1le ~~ergipe, durante o 1lia 19 do ~~or
rente, para eleição de um deputado á Asscmhlén Legislativa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.441 --VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 22 de setembro de 1926- Approva o
orçamento, na importuncb totul de 4.727:409$
(quatro mil setecentos c vinte c sete contos
q1mtrocentos e nove mil réis), para acquisição
(' :tsRc'ntn mcllto, pda llêde de Viação Sul-l\IiJwi r:t, dP :t.!O kilon wl rns de trilhos de 34kg, 720
por metro corrente, seus aeccssorios e 20 cruzamentos completos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.442-VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS-Decreto de 22 de setembro de 1926- Approva o
projecto c respectivo orçamento, na importancia de 83:141$560, paru a constrncção de
novos desvios c modificação elos existentes na
estação de "Dilcrmando Aguiur", na linhu de
Rnnta Maria-Urugnnyana, ela Viação FNren
do Hio Gmncle elo Sul.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.41:1 ---- YIAÇÃ< > E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 22 se setembro de 192(3- Approva
projecto e orçamento, na importancia de réis
563:827$()64, das obras para a installação hydraulicn necessarin nos serviços da Viação
Ferrea do Rio Grande do Sul, na cidade do
Rio de G1·ande, e desaproprin, para esse fim,
uma ú.rc:t de !"i67.S14 metros qnaclmdos.. . . .
17.444- VIAÇÃO E OBH.AS PUBLICAS :E FAZENDA- Decreto de 26 de setemhro de 1926
- Abre oa Ministerio da. Viação c Obras PublicaR o credito especial de vinte seis mil qunt.rocentos e cincoent.a c um contos, tresentos e
quarenta c tres mil duzentos c trinta e tres réis
(20.451 :343$233), para attender á liquidação
de compromissos legalmente assumidos até 31
de dezembro de 1925, com a construcção de
o bras novas, prolongamentos, ramaes e melhoramentos nas Estradas de Ferro Central do
Brasil c Oeste de Minas.......... . . . . . . . . . .
17.445- Não foi publicado.
17.446-JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Decreto de 26 de setembro de 1926- Suspende o cHtado de sitio em todo territorio do
Estado dde Sào Paulo, durante o dia 10 de
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outubro proximo vindouro, afim de se realizar
a eleição para um senador estadual.. . . . . . .
17.447- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Decreto de 27 de setembro de 1926- Suspende o estado de sitio em todo o terriotrio do
municipio de S. Carlos rlo Pinhal, no Estado
de S. Paulo, durante o dia tres de outubro
proximo vindouro, para eleições de vereadores.
17.448 -JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 30 de setembro de 1926- Abre
ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores
o credito especial de 11:276$400, para occorrer
ao pagamento dos vencimentos a que, em 1925,
fizeram jús varios funccionarios da, Directoria
de Defesa Sanitaria Maritima e Fluvial, a
cargo do Departamento Nacional de Saude
Publica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.449- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 30 de setembro de 1926- Abre
ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores
os CI'editos especiaes de 200:000$, 54:761$750
e 211:979$317, o primeiro para promover a
codificação da nossa legislação penal e elaboração do respectivo projecto, e os demais para
occorrerem a despezas de pessoal e material da
Secretaria do Senado Federal........ . . . . . . .
17.450- Não foi publicado.

ô76

677

677

678

ACTOS DO PODER EXECUTIVO
1926
J)J!.:CHETO N. 17.180- DE 2

DE .TANEmo In;

1920

Autoriza o Ministerio da FazfJnda a cmittir apolices da clivüla
publica da União, na importancia de ,'J34:.'J05$000, para paamnPnto de fornecimentos feitos pela "American Lomotivd
Sales Cm·pm·ation", em 1922.

O Presidente da Repumlica dos Estados Unidos do Hra::;il,

na conformidade do disposto no art. 2°, n. V, da lei nume-

ro 4 .62!1, de 31 de dezembro de 1922, revigorado pelo art. 50,
da lei n. 4. 984, de 31 de dezembro ultimo, decreta:
Art. 1.° Fica o Ministerio da Fazenda autorizado a cmil tir
apolices nominativas da divida publica da União, do YalPr rle
um conto de réis (1 :000$000), cada uma, juros de ci11co por
cento (5 o/o) ao anno, na imporLancia rle 334:305$000, papel,
para attender ao pagamento de fornecimentos dr. loeomotiva
feitos pela "American Locomotive Sales CorporaUon", :'i Estrada de FPrro de Tubarão-Araranguá, em 1922.
Art. 2. Revogam-se as disposições em contrario.
0

Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 192ti, 105" da lrtdt-pclle 38" da fiepublica.

u~n~ia

ARTHUH DA SILVA BgRN.\IWE~;.

Annibal Ft·eire da

DECHETO

·~.

l~'on.o;em.

l'i'.IHl -- 1>1" g DE ,1.\NEIIW DE lfl:?G

.'l.esnfrc dor fi Casa de Prevrmçãn c Reforma,

de Bs,:oln Al{1'Pdo J•iuto

H

dPnominn-':'1'>

O PrPsidcnfe da lh~rublica dos Estados Uniclos do Brasil:
Cnnsir!.ernndo os relevantes ::.;ervü;os prestado.c:; pP.lo L>r. AI~
fredo Pinto Vieira de Mello, ttuer na Chefatura da PuliL ia do

2

,\t:'I'UG 110 I'UJ)J·;n KXU:IJll'l'JVO

~Ji~l1'i.:lu l'et:t!t'i.tl, t}ll[·r 11a t'·'~~uil) Lla pasta da Justiça u Net;<Jcius Jdcrilll'P='. l't''-'lllYn que a Casa de Prevenção e Itcfut'llla,

:wtuahnentc sob a adminisf.ntçfto do Patronato de Menores,
pa~:;;e

a deiiUIIIinat·-sl' Escola Alfredo Pinto.

Rit- dr .Janeirl'.
~J•!Hcia

"lll

t\ dt· jarw!t·u dt~ i!l:.?<i, 105" da iudt~Jl!)il

e 38° da HepnlJlica.
AHTHUll lJA

8II~VA

HERNAllUES.

Affonso Pcnna Junior·.

AlJrc, pelo 11Jinislc1'Ío da Marinha, o c1'edit'o especial de l't}ts
107:060$055, pa1'a pagamento de di(ferença de vcncirncntos a o{(l:ciru·s e sub-o{1'icincs J·e{(>J'maclos.

O P1·e~ddPnlc da llqJtthlirn dos Estados Unidos do lll'a.•dl,
usando da antorl7::tç5o quo lhe em1ferc o decreto lcgislaLivu
n ..\.O[JO, llc 113 de Hel! 1 tnbro do anno vroximo passado, resolvo
~,dJl'il', pelu )i ini:-;[l'l'iu da

~\!al'inlw, o LTedilu l':;peeial d<~ l'éis
tOi :fHl0$030. at'i111 tln tl('('IH't'C'I' ao pagamcnro da clifl'<•rença de
Yt'lll'illll'lllw; :1n~; ulfit·iil''ti n suh-oft'ieiiiP~ l't•formados que~ t''><'J'-

t'l'lll fum·c<"íl·~ lll't'\ i;:;la~; lll)::l rt•gulanwnlo.c; YigPnlcs.

e

Hio dt• .laneil'n, n rlP jnnl'iro de lU:2li, 105° da Indc•pcrHleueia
da I1('1JU!Jlica.

:J~o

AP.THUP.. Do\ SILVA BEP.NAilDES.

Alt•.n!mll'ino Paria de Alcncm·.

DECTIE1'0 N. 17.18:1 -- DE 27 DE ,JANEIRO DE 1926

11ln·c ao MinistcJ'trJ da Viaçtio c Ob1'as Publicas o CJ'cdito especial de !r79 :n5$9·613, para conclusão das obras do cdi{icio rlcstiwnln ris 1'l?1JtU'tições ele correio c tele(Jraphos da
capital do Esf(((lu da Pul'ahybo

O Pl'csidenl P da I1Ppuhliea dos Eslndos Unidos elo flra~il.
usnndo da anlot·izac;flo cor11 ida no n. li. do art. 201 da lei nuIlll'l'O .) • 7!1;:, d:_• 7 :de janci rn do 192,i. combinado com o § 1o do
art. 20 da lei 11. .j. !H 1, de 12 flp janeiro rlc 1925, c tendo ouviílo
o 1\linisft•r·in d:\ FazPnda r n Tribunal de Contas. de acct,rdo
eorn o art. !1:1 do !1Pgnlnnwnt11 Grral de Contabilidade Publica
resolve abrir ao l\l inislcrio da Yinção e Obras Publicas Ô
credito espcei:ll dr quafroecnlos c setenta c nove contos quatrocrnfos P ~PIPnfn f' rinro mil novrecntos e RCS'3Pnta c !'leis
r(• i.<:; 079: .r,7!)~!HHi). pa!'a a ronrlnsiio rlns ohras rlo crlifir,io des-

AC'l'OS lJO l'UlJEil RXECLI'l'l \'0

ti nado ús rnimrl i~.:õe::; de cuneiu e telegraplws ua capil<tl do
Estado da l'arahyba.
Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 1U2G, 10flu tla
ucneia e 3SO da Hcr.~ubliea.

Indcpen-

~\.nTilUH DA ~lLV.\ ilEHNAllDE::i.

Franciscu Sâ.

lJEGitKl'O N. 1'7. 18·1-

IJI~

13

HE JANEinU DE Ht~6

Coucctlc ú Companhia de l'csca Sâo Sebastião auto1'izaçiid para
{twccionar e a}IJII'ova os respectivos t?Statutos.
O Presidente da llcpublica dos Estados Unidos do Brasil,
attendenclo ao que requereu a Companhia de Pesca São Sebastião, com s,~ctc em Santos, E:-:La1lo de Sãu Paulo, c devidamente
repro~cntatln, àecl'eta:
Artigo uni co. B' concedida á Companhia d1~ Pesca São Sebasl ião a ui orização para funccinnar e ficam approvndos os
estatuloH constantes da eseriptura lavrada a 2 de setembro de
1ü25, em notas cto 2" tabclliãn ela ·capilul do E~tado de São Paulo,
com a rreti !'icação feita em .ou! ra, de 16 de novembro do referido anno, obrigada, porém, a mesma Companhia a cumprir
as fonnalidades ulteriores exigidas pela legislação em vigor.
Rio de Janeiro, J3 rlc janeiro lie 102n, 10G" da Independcncia c 38" da Hopublil'a.
AHTIIUH lJ.\ SILVA BF.RNAHDES.

AJ'igucl Calmon du Pin e Almeida.

DECRETO N. i7. 185-

DE

!3 DE jANEIRO DE 102G

i\pp1·ova rtllaaçúes feitas nos estatutos da

Com~panhia

Pro(Jresso 1\'adonal
O Presidente da Hepublica dos

:Estatlu~ Unido~

•lo JJI·asil,
requereu a
Compar~hia Progresso Nacional, :1ulnri:mda, J?Clo '.lcereto numero 12.591, de 8 do agosto do 1!H7, a funccwnar com os Pstatutos 'que apresentou, cuja reforma foi approYarla pelo de
n. 13.223, de 9 de or;t1,1bro de 1918, decreta:
Ari ig·o uni co. Ficam approvadas as alterações fnita-.; no~
esl at.utos da Companhia l)rogrc~so Nacional, rio nccôt>do t:>,om
a resolução votada pela assembléa gera~ oxtraordinaria dos
rAspPclivos nrr.ionist.as a H> (L' o11lnhro do Hl?!'J, ohri~nda. po-

aUendendo ao quo, devidamente

reprcsenl a da,
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rém, a mesma companhia a :mmprir as formalidades ulteriorr·s exigidas pc la legislação em VIgor.
Rio de Janeiro, 13 de jnrsdt·o de HI2H, 105° da Indepcntlencm e 38° da Jlcpubliea.
AR'l'RUR DA SILVA BERNARDEd.

LJfianel

I H~ CH I~ TO N. 1i .1 Hli

DE

Calmon du Pin e Almeida.

1:3

DF. .I ANF.TRO DE

1 921>

Amn·vvu o projecto c urçumentv, na impo1·tanciu de 1·éis
2~:964.$027, de
abastecimento de agua no kilometro
447,692 do linha de Rio Grande} de concessão da Companhia Mogyana de Estradas de Ferro, e desapropria, por
utilidade publica, umo nascente cmn a área de I 00 ·metros quad1·ados, ncr;:cssm·ia á realização das ob1·as.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
aUendcndo ao q11e requereu a Companhia Mogyana de Estradas de Ft•rro e ÚE informações prestadas pela Inspectoria
Federal daR Estradas. em officio n, 932/S, de 10 de dezembro do 102t>, decrel a:
"\rt. 1." Ficam app1·ovados o projecto e o orçamento que
com este baixam, rubricados pelo director geral de Expediente da Seerelaria de Est<.:tdo da Viação e Obras Publicas, de
abastecimento de agua no kilometro 447.692 da linha de Hio
Grande, de eonccflsão da requerente.
PnragratdlO tJuico. Hegistrnr-se-ha na conta de capital
da linha dn Hin ( :rnml~ a despeza effcctuada com aquelle
abastceilllenlo. :dt'~ o maximo do orçamento ora approvado,
que, modificado twla lnspr~ct.oria Federal das ERtradas, se elevou á irnportnncia de 2'l :!HH$027 (vinte e quatro contos no,·eecntos c !:cs:;:cnta e qual r·o mil e vinte e sete réis) .
Arl. 2." Fican1 desapropriados, de conformidade com o
art.. so do r<'gulamento annexo ao decreto n. 4. 956, de 9 de
setembro de 1903. a nascente de agua constante do projeeto
approvado. Rita em propriedade de Antonio Fnchardo Junqueira ou quern de direito. nas proximid3,des do kilomet.ro
'147,692 da linha de Rio Grande, município de Francn_. Estado
de S. Paulo. c a ürea de terrenos de 100 metros quadrados,
em que sP ~cha ella localizada. e bem assim as servidões respectivas ( ncquac ~uctus et itineris), necessarias ao uso d~
agua pela Companhta Mogyana _de Estradas de Ferro.
Rio de .T:meiro. 13 de janeiro de 1926, 105° da Independeneia c 3R" fln ltPpubliea.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Francisco Sd.
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DECRETO 1\'. 17.187- DE 13

DE .TANEHlO DE

102G

;1pp1'ova o pro.iecfo e o J'csw:ctivo orçmnr:nto, na irn}Jorlancia
dr '2S:Ot:1.~602. de um erli{icio }JaJ'a a of(icina de fundição
na cstarriv de Cw·itubn, da Rstrnda dc FNro do Paraná,
rt'tTcJulwlrJ 1Í Companhirr Estmda de F'crJ'o Stío Pauln-Jlio
Grande.
O Prc:;;idrntc da fiepuhlica dos Esl adns Unidos rio Br<tsil,
atfendcndo ,,,o que rnqur~rcu a Companhia Estrada de Ferro
Sã(; Paulo-Ttio Gnmrlc f' do arr~ôrdo com as informações pre~tadas pE~la Inspoetoria Federal das Estradas, nos officios numeros 8!)0/S, r 951/S. rPspec!ivamente, de 19 de novembro
ui! imo r• dr> 19 de dezembro findo, decreta:
Ar!. L' Fienm approvados o projPc!o e o oq;amcnto que
rnm Psfe baixam, ruhl'ieados Jwlo diL·eelor geral de Expediente
da 8cr·rr! ar ia de Es! a do do l\Iinhderio da Viação e Obras Publica:'. p:u:t a rons!rnrr:iio de um rdil'icin dr:>sfinadn á offieina
de lllJHiir;:io na Psfaefín dt~ Curi!ylm, da Esfrad<1 rlc Ferro do
P:E'aná.
c\rf. :7. ~\s :lPspczns dft'cf uadas af (> o maxin1n do orc;amrnfn nl'a HpprnYado, na imporfancia de 2R-:Ol8~G02 (vinte
P oitn eonfo:;.: lrrse mil seisccnlns e rlons r'~is), serfío, depois de
apur11das n1n f ornada de r~nnf as rrguh1r, l0vadas :í eont rt das
f axns add irionars a que se refere a por! a ria de 21 de janeiro de 1921 .
~\r! . :3. Para a cxccw:ão das obras fira fixado n prazo de
dozr. (12) rnczcs, a contar da data em rtun a rcqtH~rPnle rcer.bf'J' nol i fi cação elo presente decreto.
0

0

Rio do Janeiro, 13 do janeiro rln 192G. 10f>" da Independ('Jieia c 3R" da firpublica.
ARTHUR DA StLVA BEHNARDES.

Francisco Sá.

DECRETO N. 17.188 -

DE 13 DE JANEIRO DE 1926

:\]Jprovn o }Jrojecto e respectivo orçamento, na impm·tancia de
3:1:171$fí.92, para construcção de um trianaulo de reversão
c zn·olonaamento de um, desvio na parada existente no kilometrn H do ramal de C1·uz Alta a Santo Anaelo, na
Viaçlio fi'el'rea do llio Gra11de do Sul
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil~
attendendo ao que solicitou o governo do Estado do Rio
Grande do Sul, arrendat.ario· da Viação Ferrea daquellc Estado, na fórma do contracto celebrado em virtude do decreto
n. 15.438, de 10 de abril de 1922, o tendo em Yista as informações prestadas pela Insvectoria Federal das Estradas, derreta:
- "' ,_ · Artigo uni co. Ficam approvados, de accôrdo com os documentos que com este baixam, rubricados pelo dircc!or geral
dl' expediente da Secretari::t de Estado do 1\linisiPrio da Yi::u:,ão
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e Obras Publicas, o projecjo o respectivo orçarpento, na imJ)Ilrlilnf'ia de 33 :171$G92 (lrinl:}, c Ires contos ceFJ.to e ~:>etenta
t} 11m Jnil quinhcntn~ o novenla o duus róis), para constr·ucçfto
th~ um

lrinngulu do

da p[\t'adll de

C1'UZ

J'e\'OJ'Sfío

Ali a

r1

e

JH'olongatllf•nto fiO um desvio

Snnl u Angelo, na Vi:ição Ferrca du

H i o nranclc do Sul.

Paragrapho unico. As respectivas gespeza'3, atQ o maximo
do orçan1cnto ora approvado, deverão ser levadas ã conta do
enpllal, de accôrdo com o disposto na clausula IV, lettra L,
do contracto de ~uTetHlamcnto.
Rio de JarH'iro, 13 de janeiro de 102G, 105° da Indepenrlcneia c :JR" dll RcpulJlie~.
.An.TIIU!l. DA SILVA BERNARJ?ES.

Francisco Sá.

DECRE'ro N. 11 .1so

-DE

13

DE JANEmo oE 1926

A pp1'ova os 1n·o.fectos e orçamentos, nas importancias de
2-f :787.$168 c H :981$20.1, para a construcção, respectivamente, tle wn desvio de cruzmnento e de U1na casa para o
empregado, no ldlometro 21.'1,9'62 da linha Santa Mm·iaPo1'fo

;1lCfJ]'f',

da Bôlc de Viaçlio

FC1'1'C([

do nio Gmnr.IG do

Sul

O Preqi!Jcnte !la H~puhllen dos Esfndos Unidos do Brasil,
ntlcndcmlo uo que solicilou o Eslado do ltio Grande do Hul,
nrrcnclatario da T1t~de de Viação Ferrea Federal do mesmo Es1nrln. confnrmn rnntracl o celebrado nos termos do decrete
11. 1!1. 'I:!H, dP 1fl d1• nhril •lí~ 1!1:.?:?, n lcnrln em visfn o que propnz a IIISJll'l'lnL'i:t 1-'l•dr·t·nl da:-; E·dl':llln:-;, 1'111 nl'fir~in 11. !l:t.'{j~-~.
de 1 ~ de dezcmlJro do 1 D2tí, flL•crcln:
Artigo unico. Ficam approvados os documentos que com
este bnixam, rubricados Pf.lo dircctor geral do expediente da
RPerelaria de E~tado do 1\'Tmlsl c.rio da Viação e Obras Publicas, enmdnntes de pro.icclos o or~.:amentos, nag imporlanclas de 2·i :i87$168 (vinlc e quatro contos setecentos e oit.eJJta e sele mil cento e F-l'ssenla c oif.o réi'3) e 11 :981$2tY3
(onze contos noYecentos ~~ oitenla c um mil duzentos c tres
níis), para a consf.rllcção, .respect ivnmcnte, do um desvio de
cruznmrnto e de uma cn'ií\ pam o empregado, no kilometro
213,90:? ria linha de Snnla 1\Iuria-Porto Alcgrr, entre ag esht(;i'í('s ",Tniio Hodrigucs'' r: "l\lontc Alegre", da referida Rêde
do Viação FL'ITea.
§ 1. 0 nn rwctn·dn com a clausula IV, alínea p, do contractn a qtw s11 refr•t''' o dc!'rdo n. 15.438, de 10 de abril de.
1ü22, st~l'ú li•ynda :'t con!a de rapilal, ela rêclo, a quantia rcalmPnle .flrsp('lHiirla com as f~on:;;lrucções de qnc se traia, ató
ao mnxirno de c:Hla orçnmPnto ora approvaclo.
~ 2.
Parn n !'nnelTF:to das re~rwcl iva'3 ol.Jrns fiea m:n0
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cano o prazo de 4 (quatro) mezes, a contar da data em que
se der conhecimento, ao arrendatario, do presente decreto.
fi i o rl1~ .Tnnriro, 12 no janri l'n
di'IH'Ía ~~ :lH" dn Ill'publieao

dn 1!1.'20, 1OG" da TndPJWll-

AHTIIUR DA SILVA DERNARDEAo

Francisco Sd.

DECRETO N. f7;f90- NÃo FOI PUBLICADo

DE fi RETO No 17. 1!)1 --

DF:

1~

DE .L\NEIHO DE

Hl2ô

.4pprO'I)a o orçamento, na impm·tancia de 38:/H0$000, relativo á
acquis'içiio n montrraem, nas officinas da estaçlio de Ponta
Grossa, da linha Itam_ré-Uruauay, de dous to1·nos mec(mico ...
parollçloso
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Rra~il,
aUcndendo ao que requereu a Companhia Estrada de Ferro
São Paulo-Rio Grande e ás informações prestadas pela Inspeetoria FerJeral dns EsfradaR, em officio 11. 093/R, do 30 de
flf'Zf'!ll}ll'll de 1925, fJCCl'Cfa:
At'f.ign llllÍI\O. Fit'.a app1·nvatlo o orc:~rnf'nlo api'Psr~nladn pela
Companltia F.slrada dn .Fr•tTn Nfío Panln-ltio C:1·and•'. n qual
com este l1aixa, rubricado pelo di redor geral do Expedienf.c da
Secrr!arirt do Estado do !\Iinislerio da Viação c Obras Puhlicas,
relativo ú acquisi~:.üo e montagem, nas officinas da osfação no
Ponln c:mssa. da linha JlaJ'al'fí-TJrugnay, r)(~ rlous tornos mccankos paJ·:-lllrlo.'l, nnrrssarios an srrvit:o dn l'f'panu;ãn do llla{nl'ial rodante ela Rt"rlc nr Viaçfío Fcrrca arerndada á rcquerent1~.
Parag-rapho unico. Corrrrá por conta das taxas afldicionacs a fJlH' se refere a portaria exprrlirla pelo ministro de Eslarlo ria Viação c Ohrns Puhlicns a 21 ele janeiro do 1921. a
desp0za que fôr feila com o rcfcrino melhoramento, al1~ o
maximo dn orçamrnlo ora nppJ·nvaflo, na imporl.ancia do
3R:G.'JO~OOO (lrinla c oilo conlns qninhrnlos o qnarrnla mil
r0is) .
Rio do .Janeiro, 13 do ,jan0iro rlo Hl2ô, 10!l" da Inrleprno 38° ela Rcpuhlicn

dt~neia

o

AnTnun DA SnNA BEnNAnoEs.

Francisco Sá.
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DECHETO N. 17 .1!H A--

()g

13

DE JANEIRO DE

1926

AJlJH'O?'a os planos c fJrojectos para eleclri{icação das linhas
fer1'cas da "Companhia Paulista de Estradas de Ferro".
t'lllre as f'slaç{ir•s dP

direitos aduanei1'os
esse fim

Tntú P llio Claro, e f~nncede isençtio df?
para o material importado para

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendcndo ao que requereu a "Companhia Paulista de Estradas de Ferro", e na conformidade do disposto no decreto legislat.ivo n. 4. 293, de 5 de julho de 1921, bem como tendo em
visf.a as informações da Inspectoria Federal das Estradas, det'rt'la:

Art. 1. o Ficam approvados os planos e projcctos para
clrctrificação das linhas ferreas da "Companhia Paulista de
Estradas de Ferro", entre as estações de •ratú e Rio Claro, os
quacs com este baixam, rubricados pelo director Geral de ExJH•dir;nte da Secretaria de EHLado dos Negocios da Viação e
Ol:t·n.~ Publicas.
Art. 2. 0 A' "Companhia Paulista de Estradas-de Ferro"
.f:c~, conc1~dida isenção de direitos de importação e de expedient~· para o material destinado á clectrificação de suas linhas. a que se refere o art. 1°, constante da.s relações que com
f•'dP hmllf'm hab-:nn, J'lllll'ien:lns prln I'f'f,~rido dircctot· geral
•,,. Expediente.

Rio de Janeiro. 13 de jn nP irn do 1926, 105° da I ndepRnf' :-lR" da Ht•publica.

rlf'neia

AnTHUR DA SILVA BERNARDES.

Francisco Sd.
Annibnl Freh·e da Fonseca.

GRUPO N. 1
LIS'rAS DE MARE'riAL

Locomotivas rir manobra
i locomotivas para serviço de manobras, typo 404-E-123-

4-GE 255 - 3. 000 volts (56 toneladas metricas
approximadas); trucks moveis; cabina de commando ao cent.ro; equipados com commando PCL de
unidade singela; 4 motores GE-255, para corrente
continua, de 1.500/3.000 volts; engrenagens singelas rigidas; 1 grupo M. G.; 1 grupo ventilador;
l compressor de ar de 35 pés cubicos; 1 extractor
de 80 pr~ cu bicos; freio combinado de ar e vacuo;
pantogrnpho accionado por mola; para-raio de alumínio; e nquipamrnfos varios; tudo duplicata das
Iocomot i va .. ; rli'!'• vi :1 nwnl r fornreidas, excepf.uando--se
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as modificações convencionadas; sem wattometros,
mas com previsão para futura installação. O systema de engate deverá ser feito de modo a permittir a futura installação do engate automatico
M. C. B.
GRUPO N. 11
MATERTAI... PARA A SUB-ESTAÇÃO DE CORDEIRO

Grupos Motor-Gera.dor
2 grupos Motor-Gerador Synchonos, de 1 . 500 K\V -

3

unidades - 4 mancaes, Bom posto cada um de :
2 geradores de corrente continua, MCF-6-750 KW-600
RPM, f . 500 volts, compound, com polos de commuf.acão e enrolamento d~ compen~ar,ão. I i gado~
em série para 3. 000 volts, mc:nfados na mmnna
base, conjugadás a:
motor Synchrono ATI-12-1. !WO KVA (90 o/o PF) liOO
RPM-C-2. 300 volts, triphasico, 60 cyclos e:
excitador EC-5-4-9 KW -600 RPM-125 volts, compound, para o campo dos dons geradores de corrente continua e :
nxcitador LD 3A-6-22 KW-600 RPM-25/125 volts,
compound e polos de commutação, para o campo
do motor synchrono, o compound realizado pela
corrente principal dos geradores em série com o
campo série.
Accessorio8 auxiliares para cada grupo, como se segue:
a)

b)
c)

d)

e)

f)
a)

h)
i)

1 rheostato de campo para gerador, de manobra dupla por corrente, typo CR-8112, DL 2021544;
2 rheostatos CR 870-DL. 2021447 de descarga de
campo de gerador;
;
;
1 rheostato CR 8132ffiDL 2021725 para campo de motor, manobrado por corrente;
1 rheostato CR-8920-DL-1 910144 de descarga de
campo de motor;
1 rheostato CR-8001-DL-120329 BOB do campo do
excitador de excitação 8:ropria;
1 rheostato CR-8001-DL B B do campo do excitador
de excitação separada;
1 rheostato CR-8001-DL-108495 de campo de excitador de gerador;
1 contactor CR-8999-DL-1690592, completo, com resistencia para limitar o campo dos geradores de
750 KW;
1 contactor CR-2800-i 75-36, DL-1649066-1. 500 ampêres, unipolar, completo, com cobert.nra de protec~.ão.
·
Tra~forr.nadores

2 transformadores resfriados a oleo, typ<l HT-60-1. 900
KVA (nominaes) -41500/83000 Y-2300 volts Delta,
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triphnsicos, com quatro tomadas no enrolamento de
baixa tensão, para compensar voltagem abaixo do
R300 volts, nmwoximndnnwnfc to o/o em quatro oi apas ignacs, tendo famlH'm Ha baixa, tom~das de approximadament.e 50 o/o para partida, inclusive conservador, thermomefro, rodízios e os accessorim; nocessarias, duplicata dos da Sub-Estação do Rebouças.
tl. 7_18·1 ~mllões de oleo transil, n. 10, para os transformadores
acima, acondicionados em tambores de ferro de 50
gallões cada um.
f.ransformados typo HT-60-15 KVA-55 grãos, 2300/4000
Y-115/230 volts, resfriado a oleo, triphasico, para
n illuminaçrín c força auxiliar local da sub-estação
de Cordeiro.
Grupo de carga da bateria

grupo motor-perador de 4 S/ 4 KW - duas unidades 4 mancaes composto de :
1 gerador de corrente continua, exoitação shunt, typo
RC-27-A-4 3/4 KW-1800 RPl\I, conjugado a:
1 motor de inducção t.ypo KT-751-7 1/2 HP-1800 nPl\I100 volts, triphaslco, 60 cyclos, c:
1 compensador do partida, typo CR-103-1, para o mofm·
· acima;
1 rhcosf.af.o CR-8100-DL-2097066.
Con~1Jressor

de m·, fixo

compressor de ar, fixo, typo CPT-27-A-15 pes cubicos,
conjugado a 11m motor de inducção de 4 1/2 HP-110
volts, triphasico, 60 cyclos, fórma K, completo, com
ralo de entrada, valv11la de seguranca, torneira de
parada, dcscnrregador e collector rle poeira UV, reservatorio fórma B-6" x 60",50 pés de mangurira do
borraohn, com conn(~xões e quadro Cfi-7701-A-1,
tambem:
:10 1-~~~~ de cano de 3/8", do aço galvanizado em prclaços
1O p1~s cada, com :
R joclhm; de R/R", do nco galvaniznrln;
1 rNlucciio dn 1" x 3/8" galvanizado:
::J uniões df' 3/8", C()ffi ~111'íl.llÍI:õrs fie hronze;
G niplP~ do 3/R",. r.urf,f\:-:;
1 niplo flf' 1.f!• ", curto.
Apparclhos da protocç,Tn
2 parn-rnio::; Oxido fil t.riphn~icos para exterior, para circuito rio RR. no o volf ~::~, n. de cnf. 1576288;
3 para-raios de alumini > para interior, para circuito do
3. 000 volts, corrente continua;
6 bobinas de amorticiment.o - 200 amperes. typo de suspensão pat·a exfm'!or rm circnif0 ele 88.000 volts,
n. flo r,at. 2!í 1fí!í:'!í rl?.
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Quadros de corrcule nltNnada r rru·rcnfrJ rr1ntinwt

quarfr·o complel o r

Pqll i parnrnl o nuxil ia r para insl.allaçfio, fypo in!Pt·ior·, dupJieala do fornceirlo para a
suh-esl ai:ão de lkiHHH:a:.;, rxePpl o algumas JWqtH•nas
rtlf.PrnciJPs, como ahnixo discr·irnnnt!n.
Est c quadro fará o serviço de:
2 rnl.rndas ele linha de 88.000 voll s., 00 amptlrf's, triploiasicas, 3 fios, üO cyclos;
2 f ransformadorcs abaixaçlorcs de 88.000/2.300 volts,
1. 900 KVA (nominacs), trisphasicos, 3 fios:
2 grupos motor-gerador, synchronos, cnrla um composto
de:
1 mofar synchrono do 2.300 volls, 1.900 KVA (nominacs), triphasico. 3 fios, 60 cyclos, partindo com
50 % da voltagem por intermedio de tomadas dos
transformadores acima;
2 grradorcs de corrente continua de 1.500 volfs, 7!i0
K\V (nominaes), ligados em sériP para :1.000 volts:
1 excitarior r! c '125 volf s, 22 K\V para o moi o r;
1 excitador de 125 vnlf s, 9 K\V para os gerador0s:
2 alimentadorcs de eorrcn! c conl i nua, :3.000 voll s,
2. 000 amperes;
fransformnrlnr rl" 2. 300/220 vol!.s. 15 KVA (maximo'.
friphnsicn, no eyclrw., p:1ra n i-\('t.·vic.:o auxiliar da snhf'Sfaçüo;
5 alimentares do 115 volts, 100 amperrs, triphasicos, GO
cyctos, auxiliares da sub-os fação;
2 alitnenfadorcs do 230 volts, 100 amperes. monophasicos, 2 fios, üO cyrlns para illnminarfio;
alimentadnr· do r'!lll'rgr•JH~ ia rln 1'25 v oi! s, 200 ampôres.
grupo MG de ,170 volts para .carga da bateria.

Rslc rrnadro compõe-se do seguinte:

Quadro de cm·J·cntc allcnwtiva
pninel do entrada de I in h as (2 circu il os), friplwsicos,
3 fins, üO eyeloR.
Capaeidadc - 88.000 vnlls - üO amps.
Dimrnsõr'" - socçfio rlr• ci1_na - :lJ"x2-'l''x l 1/2".
Dimf'nsõPs- :-:rnt;fio do mrin - 3l"x2'c"xt 1/:~".
DinwnsõPs- sPc.~:iin dP hnixo -- ?R<''x?'I"XI 1/2'' f'lll
snpporl rs dn flO''.
Eqn ipamenl.tl mon f a do no painel·

2 chaves do commando SPDT com lampadas indicadoras
e vidros vermelho c vrrdc, para os interruptores
a oleo;
2 combinações do relays eonsistinrto cada umn rir:
1 rclay de inversão, typo IK-10 1:
3 J'clnys de inducçãn nn i polares.
() relays rlP soln·prnrga, com gradunçfio rlr f empo, typo do
indnr~fío SP.
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Equipamento montado distante do painel:
2 interruptores a oleo, typo FK-136, 2.852-AFI-TPST88.000 volts, 400 amps., commandàdo por solenoide e
chave auxiliar .
.i J'elays de cornmando de solenoide, unipolares, 125 volts.
para os interruptores:; a oleo acima.
i 2 transformadores de corrente, typo para bucha, para os
interruptores a oleo acima.
t 2 chaves desligadoras, typo LG-116, SPST, 95.000 volts,
300 amps.., com ligação na frente, em base de metal,
com ferrolho de segurança e dispositivo de abertura combinados. (Estas chaves para serem mont.adas pelo comprador) .
t vara de 16 pés para manobra de chaves.
3 transformadores df' potencial 2.200/110 volts, 200 watts,
60 cyclos com fusíveis. (Estes transformadores de
potencial para serem montados nas barras de 2.300
volt.s pelo comprador).
painel de entrada de linhas (futuro).
Dimensões - secção de cima - 31" x 24" x 1 1/2".
Dimensões - ~ecção do meio - 31" x 24" x 1 1/2''.
Dimensões- seccfío d~ baixo - 28" x 2't" x 1 1/2" em
supportes de 90" (sem apparelhos, ~Dómente fur~do e furos obturados) .
2 paineis para t.ransformadorE>s, motores synchronos e ex. citadorPç:, t_riphasicos. 3 fios, 60 cyclos.
88.000/2.:100 volts, 1. 900 KVA (noCapacidade minacs).
Dimensões -- secção de eima - 31" x 28" x 1 1/2".
·Dimensões- '3ecção do mein -- 31" x 28'' x 1 1/2".
Dimensões - secção de baixo - 2.8" x 28" x 1 1/2"
8m supportes de 90".
Equipamento por circuito montado no painel:

t

1
1
:1

:l

amperometro f.)'po H2, 5 amps. com escala de 1 . 5.0.0
amps.
amperomet.ro de campo, typo DH3, 200 amps., com
shnnt:
indicador dr voH-amp~re r·eactivos typo H2. 110 volts,
5 amps. com escala de 2. 000-0-2. 000 KVA.
medidor typo DS-G-110 volts. 5 amps., poliphasico,
com engrrrmgl'm de escapamento.
mecanismo eonc·enfrico de manobra de rheostato de
campo do motor n dn excitador.
chave de eampo DPST 200 amps. com contactos para
resistencia ele desearga, montada atraz do quadro
e alavanca na frente.
receptaculq de potencial ele ·Í pontas corrente alt.
rcccptaeulo dn potencial. de 1 pontos corrente cont.
chaves dr enmmando SPDT com lampadas indicadoras r vidro~ Vf't'lll"lltn r vrrdc, para interrupt.ores
a oleo.
t>omhina(;ão dP rPlays enmposl a de:
t relay dr inversfio 1ypo IK-104;
2 rela~~s dr indue~:ãn nnipolares;
rrlays unipolarPs de gr·aduação de tempo im·er'sa,
para a alfa f.rn .;fio dn~: f ransforrnadnt·es.
relay de t•ommando SP.
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Equipamento por circuito montado distante do painel:
1 interruptor a oleo typo .FK-136, 2. 852 AlF1 'I\PST
88.000 volts. 400 amps., commandado por solenoide eom chave auxiliar;
6 transformadores de corrente, typo de bucha, para o
interruptor a oleo acima;
1 interruptor a oleo principal, typo FK-132-ATPST,
7 . 500 volts, 1 . 200 amps., montado em celula, com
comma!lld<l por solenoide e chaves auxiliares
(para o motor .synchroiJU) .
1 interruptor a oleo de partida .FK-132-ATPST.
7. 500 volts, 600 amps., montado em celula com
commando por solenoido. (para o motor synchrono):
4 relays de commando, unipolares, 125 volts.
2 transformadores de potencial 2. 200/110 volts, 200
watts, 60 cyclos com fusíveis.
3 transformadores de corrente typo W 5, 1 . 500 ainps.
3 ehaves desligadoras, typo LG-116 SPST, 95.000 volts,
300 amps. ligação na frente, em base de metal,
dO!m ferrolho e dispo1sitivo de aber~llra combinados.
Os transformadores aeima e chaves desligadoras
acima para serem montados pelo comprador.
painel liso, para transformador, motor synchrono c excitador.
Dimensões - secção de cima - 31" x 28" x 1 1/2".
Dimensões - secção do meio - 31" x 28" :X 1 1/2".
Dimensões - secção <Je baixo - 28" x 28" x 1 1/2"
em supportes de 90'" (sem apparelhos, só furado
e furos obturados) .
1 painPl seleccionador, triphasico, 3 fios, 60 cyclos.
Capacidade - 2.300 volts, 15 KVA (maximos).
Dimensões - secção de cima - 31" x 24" x 1 1/2".
Dimensões - secção do meio- 31" x 24" x 1 1/2".
Dimensões - secção de baixo - 28" x 24" x 1 1/2"
em supportes de 90".
Equipamento montado no painel:
1 medidor, typº DS-6-110 volts, 5 amps, polyphasico.
2 chaves de oommando, SPDT com larnpadss indicadoras e vidros vermelho e verde.
2 relays de tempo, de inducção impolares.
2 relays auxiliares.
Equipamento montado distante do painel :
2 interruptores a oleo, ty.po FK-·132-A TPST ,15.000
volts, 400 amps. rom com mando por solenoide e
chaves auxiliares.
Esfructura para celula.s (excepto a alvenaria) e portas
para as celulas:
2 relays de commando para os solenoides dos interruptores a oleo acima;
6 chaves desligadora·s typo LG-116, SPST 15.000 volts,
300 amps., em base de rnetal;
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~

llpllSfurn:adorl'i:i ·Ue COl'l'\'llte, lypo \V u, 10 arnvs. (a-;
r.haves aeima o l1·nnsformadures vara serem lltOn-

lados pPio ccmtprador);
de -~ l't'•:; pura manohra de ehave::1;
painel para o ~ervh;n anxilim·;
Cnpaeidade - .:!.:l00-1·15 volts, 115 KVA (tnaxintu).
\'llf':\

-Dimensões:

·

i

J

I ;. J2
1

:::;ee1·ão tie cima- :JL"X2·í"xl 1/2", !~lll suvporlcs do

"go".

Sec!'ão do
• 90".

·,

n~cio

-- :Jl''x21"xl 1/2", em suppurles d'.l

Rcer:ão de Jmixo -

~ff' x 21''xl

1/2", em supportcs do

!>O".
EquipalltPnfo rnorttado no painel:
~

t'ltan•s de alavanea l.ypo LD-22 DPST, 250 volls, 100

amps.
ú chaves de alavanca typo LD-22

TPST, 250 volts, 100

amps.
chave de cmergcncla, bipolar, 200 an:ps., com campainha de alariile.
Equipamento monladn dishtnlo do painel:
:: fii·in•i.-.; df' e[.\puJ:.;fín fnw TJ>-ll:l,
IIIIIHI:tdn:-; f'lll ltJat'IIIot·e

2
•J
1

1
i
1

I'Ott:.

Ji,cat;õt•s na frente,
do eat.

lJatTI~it·as n.

l.tl18.G78 U 3;
vara pura manobra n. de eai . 1 •8'1 G. 306 - P 110;
barreiras addicionl\cs;
JJraco movei com o t'Pgtl in te eiJUlpamento:
vnllamctro, t.ypo H2, 175 volt.s, escala 3.500 volts;
voltumetro, typo DH~~; 150 volts escnla 150 volts; separado do bra~.o;
(ornada do potencial de -i pontos corr. alt.;
tomada de potencial de 4 pontos, corr. cont.

Qu:rdro de corrente continua:

painel do grupo de carga de bateria.
Dimensões:
Secção de cima- 3'l"X24"x1 1/2", em supportes de
90".
SPeçã0 de meio- 31"
~O".

Sec~.:ão

de hi.lixu -

x

24 ~· X 1 1/2", em supportse de

28"X24"x·l 1/2", em supportcs de

90".
Equip:w~rntu

~?

do painel:

amperornelro typo D-7. escala de -iO amps.
:t.llliJCromef ro l.ypo D-7, c·~wala de 30-0-300 antps. com
shumt <h' 300 nrr.ps.
vollamelro, fypo D-7, com escala de 200 voHs.
dwses de alavartca typo LD-22,, SPST, 250 voll~, 200

amps.
ehave de nlavanra

amps.

fypn

LD-22,

DPDT, 250 volts, 60

ACTOS DO PODER EXECU'l'lVO

ta

1 chave llc alavanca, typu LD-22, DPST, 2fl0 vollti, ôü
amps.
1 ehan~ automatica, typo CP-S'r, 650 vulls, GO <Ull!Jti., eo111
desliga~;ão dê miuinm e alarn1c.
HweanisuJO de manobra por cuneutc. do rhcustalu ~.lo
eumpu do gerador.
2 lan~padas do indicação de terra.
1 rhcostato de regulticiio do voltagen:.
2 rcccpta·culos de potencial, 6 pontos, culll uma (utuada
do 4 pontos.
2 pot·ta fuslveis com fusíveis do 200 am. ps.
2 paineis para geradores de corrente continua.
Capacidade - a.ooo volts -L500 KW (nominncs).
Dimensões :
Scc1·ão de cima
3!1 "x24"x f 1/2", em supporlcs do
• 90".
Secção do meio
31 "x24'' x t 1/2''. em supporlcs de
90".
SccC'ão de Laixu - 28"X2'I"x·1 1/2", e1n supporles do
• 90".
Equipamento- por painel:
an:verometro t.ypo D-7, com e8e.ala 750-0-1. GUO allllJS.
corn shunt c cr...hxa protcclora.
~ dtan's de campo DPST, 200 auw:;. curn eoul.attus para
rosislcncia de desearg·a, mont~dos afra7. do painel.
IIJCCanismo duplo para manobras dos rl1oostatos do
campo dos geradores.
1 manobra· para o rheostato de campo de cxcitndol'.
1 chave de botão para parar o motor.
2 chaves de botão para os interruptores de alta vclociuade (normalmente abertas) .
2 chaYes de botão para os interruptores de alta velocidade (norrr.almcnte fechadas) .
2 lampadas indicadnras com vidro verrr.elho.
2 lampadas indicadoras com vidro verde.
2 fusiveis para o circuito de commando dos interruptores
de alta velocidade.
i receptaculo de potencial, 4 pontos.
1 chave desligadora SPST, 3. 000 volt.s, 1. 200 amps., em
base de metal, para ser montada na galeria.
1 painel liso para gerador de corrente continua.
Dimensões:
Secção de cima
3'1"x24'1 Xl 1/2", P.m supporl.cs df)
90".
Secção do meio
3t"x2-í"x·l 1/2", em supportcs de
00".
Seer.:ão de baixo 28"x24"X•1 l/2", rrn supporfcs du
90".
Sem apparolhos somente furado c os furos obturados.
~ pn inris de rtlimentadores dn corrente continua, cnprtr.icláéfe - 3. 000 volts, 2. 000 un:ps.
Dimensões:
Secção de cima
31"x16''x1 1/2", em supporlrs t:'J
90 1' .
Rrr.r,iin no m~fn
:ll "X tO"Xi 1/2", Pm ~upporf0s dP-
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Secção de baixo

~

28"Xi6"x i i/2", em .sup.portes de

90".

Equipamento

~or

painel:

amperolhetro typo D-7, escala 1.250-0-2.500 amps. com
shunt ,_, caixa de protecção.
receptacul o de potencial, 2 pontos.
ehave de botão para ligação do interruptor de alta velocid~de.

chave de botão para desligação do interruptor de alta
velocidade.
lampada indicadora com vidro vermelho.
lnmpada indicadora eom vidro verde.
'' chaves dcsligadoras SPS'l', 3.0'J0 volts, 2.00(1 r~wps.,
para ser rr.ontada na galeria.
painel liso para alimcntador de corrente contín11a.
Dimensões:
Secção de cima - 3·1 "x 1.6"x1 i/2", em suportes de
90".

Secção do n"!cio -

31" X 16"x 1 i/2", em supportes
90".
Secf'ão de baixo - 28"x 16" X 1 1/2", em supporti;S
• 90''.
Spm appan lhos, só furada e furos obturados.
p;tinel lJLI'H o J'elay ele Ülvl'rsãu, concntc continua.
Dimensões:
:::ic•ct_;~ão de cima- 31" X 16'' X 11/2", em Sli!JIWI'It~S
90".
Secção do n~eio - 31 "X 16" X 1 1/2", em suppof't,·s
90".
Rec1:ão de baixo- 28"X16"X1 1/2", em supporLe:;
90".
~Q 1 1ipamcnto

-10
1
:3

3

do

de
de

de
de

de

pa~.nel:

relay de in\'f:1·;,ãr•, 3. OOJ vrJ 1to;;, 2. 500 r..n~(n .. Cl·rr·,•rlto
continua com caixa.
rclay ti!~ ('.ommando.
voltametro, typo V-7. para o ~~it·üuiln de eoitllHandn du::;
intorruptorcti de alta velocidade.
manobra para o rheostatç do circuito de commando dos
interruptores de alta velocidade.
braço movei com o equipamento seguinte: 1 voltamet.J'(J
t.ypo TID, 4. 500 volts em sepftrado.
tomada de potencial, 2 pontos;
amperomefro registrador typo C-9 com shunt de 2. 000
amps. o folha de papel com escala i. 500-0-3. 000
amps., montado Pm painel de 20" X 20" X 1 1/2" o
support.es;
rolos de papel;
frasco de 16 onçaf! de tinta;
rhaves desligadol'as typo LG-H6 - RPST, 15.000 volts,
300 :nnp!? .. em base de metal;
caixas fusíveis typo M-A-54, com rêceplor<'s n fusiV\'Ir->;
Bases de ferro L para assento rio IJU::lflro;
buzina Klaxon com motor;
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ü relay pava o alarme;

3 indicadores de voltagem;
1 apparelho par:1· levantar tanques ele intí\lTI..lfHnJ'•_·:~ a
oleo;
1 cabo de cmergencia para interruptores a olco;
·1 bateria de accunmlador,•s Exide pat·a \nLel.Tuplorc•" a
oleo;
'
2 interruptores de nlla velocidade t.ypo JH-1 7, :1.000 volls,
1 . ~50 amps., com caixa;
2 interruptores de alta velocidade typo JR-17, 3.000 volts,
1.2·50 amps .. com caixa;
2 interruptores de alta velocidade typo JR-:l7, 3.000 volts,
1.250 amps .. com caixa;
1 cabo de emcrgcncia;
...
3. 661 Gallõcs de oleo Transil, n. 6, em tambores de ferro de
50 gallõcs para os interruptores a oleo.

Material de installação
L 500
600
200
375

pés
pés
pés
pés

t.k tabo singelo, n. 1fl/2:?, BS. isolado a horraeha;
de cabo duplo, n. '!U/2~. BS, isolado a horraeha;
de caho triplico, n. UJ/22, BS, iiiolado ::t borracha.
de cabo de 4 conductores, n. Hl/L!, BS, isolacto a
borracha;
200 pés de cabo de 5 conductores, n. ·19/22. BS, isolado a
borracha;
200 pés de cabo de 6 conductores, n. 19/22, BS, isolado a
borracha;
H5 pés de cabo de U conductores n. 19/22 BS, isolado a
borracha;
200 pés de fio singelo, n. 12 B S. isolado a borracha vara
3. 000 volts;
1. 000 pés de cabo singelo, n. 6 H S, isolado a fi la oleacla, para
600 volts:
200 pés de cabo .singelo, n. 6 B S, isolado a fita o lenda. para
3. 000 volts;
350 pés de cabo singelo, n. 2 B S, isolado a fHa olcada. para
600 volts;
100 pés de cabo singelo, n. 2 BS, isolado a fita oleada, para
3. 000 volts;
55 pés de chbo tríplice, u. 1/0. HS, isolado a fita olcada.
t•ara 600 volts;
220 pés de cabo duplo, n. 4/0, BS, isolado a fila olcada. para.
600 volts;
250 pés de cabo singelo, 500.000 C.M .. isolado a fita olPada,
para 3.000 volts;
800 pés de cabo singelo, 1.000.000 C l\1. isol:tdo a fit.a nleada, para :} . 000 volts;
200 pés de fio nú, singelo, n. 4 B S;
500 pés de fio nú. singelo, n. 1/0 B S;
50 pés df'. fio nt't. singe-lo, n. 6 B S;
15 ehumhadorcs dr expansão, 3 unidades, 5/B"x·'i" •!c
compriir.cnto;
150 chumbadores dr cxpan:-;ãn, 3 nn idades, 1/ lt" X :2" d1)
comprimento:
3~5 r.humbadorPs un expansão, 3 unidad1.•s. f/! · :< í.. de
eomprinwnlo;
16 ('hurnb,adorcs de expansão, 3 tmirladl•...:. ~J/Hi":<:.' 1/:~·· d•~
eomprimento;
Leie de 1926- Voi. 11
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8 chumbb'dores de expansão, 3 unidades, 3/8" X 3" de
comprimento;
lO cltumbauorcs do OXP<\ll8Üo, 9 unidoocs, 1/4"X.;i 1/4" de
comprirr.ento;
J 5 clcrivadoros Dossert p~ra cubo n. 6 B S;
ü lcrminaes nosf'nrt para cabo de t . 000.000 c 1\t;
~5 grampos n. 7, para cano;
30 grampos n. 2, para cano;
9 buchas de porcellana. para ellãn. n. 7.167-\V-12";
2 buchas de porcellana para chão. n. 7 .16H-W-·12;
2 buchas do porcellana pnra parede, n. 7 .168-\V-12";
6 buchas para pnredo, n. 9.382;
8 buchas para chão, r.. 9. 2-12;
ü pedaços de prancha de composiçüo t.lc abotos ~2" X

x t5"xt/2";
para celulas;
para celula81
L para celulas;
dueto de fibra de 9 1/2,.;
dueto de fibra do 2";
curvas de 46°, 18" de raio parn. dueto do 2 1/2";
curvns de 90°, 24" de rfiio para duoto de 2 1/2";
~O curvus de 00°, :36" de raio para duoto de 2 tl/2";
·18 curvas de 00°. 2 'i," tle l'uio, para dueto de 2";
i .000 pés de conduit do 3/4";
HOO pés de conduit de 1 ";
f.fiOO pés de conrJuit do 1 1/1";
:220 pés ue conduit uo t 1/~";
·J ~O p..Ç§. de conduit de 2";
110 pés de conduit1 de 2";
60 curvas de 3/-1' -00°;
40 curvas de 1 "-90" ·
80 curvas de •1 ·1/4"~90°;
10 curvas de 1 1/2 11-90°;
10 curvas de 2"-90°;
70 buchas para conduit de 3/4 ";
35 buchas para conduit de 1 ";
ü5 buchas para conduit do 1 1/4'';
8 bunhas pnra eonduit de 1 1/2";
26 buchas para conduit de 2";
18 caixas de juncção n. LB-44;
5 caixas de juncção n. LL-33;
5 caixas de llmcção n. E-3;
4 caixas de ,1uhcção n. E-4:
4 c&ixa s de j uncção n. C- ·i;
2 caixas de jnncção n. A-3~
2 r.aixas do junc(:ão n. A--1;
18 fampns para caixa~ no .tunccão n. 400;
5 tampas para caixas de junc~ão n. 300;
7 cohPrtaR d!' rntxas de juncção -- C<lt, CF-33, Grousc
Hind1; & co;
2 cobertas de caixas do jnneção - C.at. CF-43, Gronsc
Hinds & C".;
8 cobertas dr caixas do juncção - Cnt. CF-42, Grousc
Hinds & co.;
100 ML--'t . 695. 7 .H) G 1
supporte.s par a barras com iso4
4
10
650
200
10
30

portas
portas
ferros
pés de
pés de

lad9res;

AC'rPS 00 ÍlQJJEU E~ECU'f~VO

bucltns de cntradl:l,
1. D60. 24 4 G 1 ;
4 ML-1. 900.305 G 1 -

(j

complet~,

com

accrssorios

l\lL-

supporlcs para fio das barras~
supportcs para barras;
suporlt~s para cabo;
P--2 .194. 252 G 2 - support.r~ para cabo;
P2 ,1 03.541 G 2 - RUf.lporLo pa1·u calJo;
fla11.ia para chã.o ~ Eslmt~pa 1.103.580;
vét; do ftn·ro forjado - cano padrão 1 l/í ", e1n pedaços de J O pés de comprido;
p1~s d(), frrro forjo do cano padrão 3/-'i-";
P-1.151.403 G 5 - accessorios para canos A-ti 1/2"~
fol'rn forjado, união de cano-padrão para c.anos tl '1/ 4 ";
P-1.151.403 F 8 - accessorios para fixação de canos,
em paredes;
K-1.9:.'l.3.356 G 26- nccossorios para canos, 3 dire·

26 ML-1 . <H6, 067 G ~ 45 P-2. JO·L ~52 O 1 ~·

55
7
2ti
400
12
8
25
2
8

cções.

50 !{.., t. 943.358 G 11 - accessorios para canos-painel;
40 K-1. 943.356 G2- accessorios para canos-4 direccõcs;
50 e'Stampas 416.8413 - cohPrlafl para canos para 1 1/4 ";
1. üOO pés do t.uhos de cohre -- diametro exterior 3/1" - rtiarnctro interno 11/ J O", approxirnadamente em pcda~o8 dn 10 pé8 de comprido;
130 P-807 .209 PT 6 conncclorcs reclos uara tuho-5 do cobre;
52 p ... so7 .209 Gt ~ eurva de 00';
26 P-807. 209 Gl - Tês de connrcç5o;
2 f:luppnrles de aço para rlwo:;tatns, de aceôl'do com item
F22, plano K-2.G32 .319.:
2 supnm•Lcs til>. aço IHll'a rhcostalos, Hem F-23. oh: no
K-2 .632 .35D;
25 (•f;fnjnR
nco- 5/8" -- rosca do t l fios- item F-2-i,
lllano J(-2, 6:i2. 34B;
50 estojos do açn -· 5/8" - I'OHea de 11 fios -- item F -25,

no

plano J\-2.632.349;

2 barras do cobre dr. 4" x 1/ lt" x 1O' 6" de comprido;
100 pés de conneççõos do barra de cohre - 4" :x f/ 4" x JO' o•
de comprido;
13 K-2.154.954 PT 1 - presilha de angulo;
150 arruelas de pressão de aco-- 3/4"- espessura 1~13/32"
- Diametro externo x 25/32"- Diametro interno;
325 arruelas de }Jl'essão de a~.:o - 5/8" - espessas t-5/32"
_,. Diametro externo x 21/32" ~ Diamctro interno;
12 tira~ de connec~õcs de cobre, ifrm F-31. plano
1{-~.632.319.

4 1\l-f. i01. 1.03 PT 7 - grampos para barras;

.

4 M-1.1 01.103 PT 40- grampos para bnrras;
4 estampas 1. 441.479 -- tPI'minans para gerador;
9 Psl ampas ,](j2. UOR - I PrJn inaes para alimentadol';
~G p:-;.lanJPQ.R .\1Ui0~ -lr-r·uJilln!'~ 1l-17/G1" (fio de terra nllnwro O);
!?ri eslampas 1.4H .45ri - lcrmin:'tcs (fio de l.l'l'l'a mJmcro 1 B & S);
ü estampas 1. 4H. 4ti3 - fcrrnimws (sala do ha{erins);
6 e hapas de cobre para terra 21" x 21" :x 1/8", do e~prssura;
.
500 pés de barra de cobPe para terra 1" x 1/8" rlc espessura;
24 pés tiras de cobre de 3/4" de largura x 1/16" de csprssura, para chapa de terra;

20
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225 rcuites de cobre de cabeça oval -

1/8" diametro x 1/8"
de comprimento, com burras;
10 parafusos de aço - cabeça exagonal, 5/8" x H x 2", de
comprimento, com porca, para shunt;
50 parafusos de aço- n. 14-24 x 5/16", para terminal de
terra:
3í)() parafusos de aço- 5/8"-11 x 2 3/4" comprimento, com
porca;
13 parafusos de aço -· n. 14-24 x 1 ", comprimento, com
porca;
1/2"-13 x 5" comprimento, com
2 parafusos de aço porca;
" estoJos de aço - 1/2" x 13 x 23" comprimento, com
ro~ea nas PEd t'I'IIlidadrs;
') rstojos dr aço -- 1/2"-13 x 19" comprimento, com
roga nas esf.rcmidades;
6 accessorios para buchas de entradas;
50 arruelas de pressão 33/64" diametro externo 17/64" diametro interno;
4 espaçadores de ferro forjado, cano 1/2" x 2 1/2" comprimento;
5 K-L 870. :H~3 PT-1 espaçndores;
12 parafD:sos de aço t /2" - 13 x 3 1/2" comprimento, com
porca;
50 parafusos de aço - 1/2" - 13 x 2" de comprimento,
com porra;
2 parafusos dr aço- t " - 12 x 1 3/4" comprimento, com
porca;
20 estampas 1. 404.579 garras, com 1 ponta, 1/2"-13;
10 estampas H6.900 garras 3/R"- 16;
20 parafusos de aço, 1/2" - 13 x 1 ", comprimento;
40 parafusos de aço, 5/8" - 11 x 4" comprimento;
50 parafusos de aço, 5/8" -- 13 x 4" comprimento;
<iOO porafusos de aço, 1./2" - 13 x 1-1/2 comprimento;
25 pamfusos de aço. 3/1" - 10 x 2" comprimento;
15 flanges para rhão P-174.238 PT-18;
150 lbs. fie burras para SPlda- m:'io por meio;
50 lbs.dcsnlda (em fio),
10 lhs. de massa de soldar Spcc. n. 293;
R rolos dl~ fi Ia isolante Spcc. n. 363, 1/2" largura;
60 !'olos de fita preta Acmc, largura 3/lt";
30 rolos dr fi! a oleada envernizada, 3/4" largura;
2 N. 2.190.381 G:12 snpporlc para shunt;
G H 1. GJ2 - t crm i naes I' SI nmpados para shunt;
lt f it·as dr cobre para eonnecções, item F-75, plano
K-2.36'!.349:
20 N. ·126. 927 ·'r)Pats .. ne porcollana;

porccllana;
vc1·niz á prova de acido;
:) p;11·afu::-:os r!P n1:o n. 10-30 x 3/8" para terrninaes da ba-

?fl :'J . .12G. fl28

"clrnfs"

de

1 p:dlfío --- SpPI'. H5~ -

f.Pria:
100 porcas dP ac::n d0 !1/8" -

11;

Hl(l [HH'C'HS rll' 11(.:0 d!> ;)jP,"- 13;
I g:I!Jfí,, dl' finla azul claro, á prova de oleo.
Mafel'iul pm·a 1lluminaeão da sub-estação

GOO p6s de cabo lriplice n. G, isolamento de borracha para
600 volts;
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400 pés de cabo singelo, n. 10 B S, isolado a borracha para
600 volts;
100 pés de cabo duplo n. 12 B S, isolado a borra0ha;
5 .HlO pés de cabo singelo n. 12 B S, isolaao a borracha;
170 pés de conduit de 1/2" galvanizado;
2 .. 200 pés de conduit de 3/4", galvanizado;.
450 pés de conduit de 1 1/4" galvanizado;
18 buch-as para conduit de 3/4";
4 buchasparaconduitde 11/4";
12 porcas para conduit de 3/4";
2 porcas para conduit de 1 1/4 "~
12 caixas de junccão de fnno fundido n. 2 OüO - typo flG.
completas, com tampa;
12 juntas;
25 caixas de juncção pretas n. LFM-2;
19 caixas de juncção pretas n. T-222;
4 caixas de junc~.ão prcf.as n. LF'f-2;
W caixas de juncção prrlas n. LFT-22.
6 caixas de juncção prcfas n. LU-2;
8 caixas de juncção prcf as n. LB-22;
2·1 caixas de .iuncçfío r)rrfas n. LF-H;
3 caixas de juncção prí'fas n. X-2.222;
2 caixas de juncr.tlo pretas n. TV-222;
5 caixas de juncção pretas n. E-2;
8 caixas de juneção pretas n. E-?;
4 caixas de juncção pretas n. (;'f -252;
1 caixa de juncção preta n. GL.-.?52;
!O caixas de .iuncção pretas n. H-25;
7 caixas de juncção pretas n. C-252;
20 tampas com niplcs para caixa de juncçflo n. 51.015;
14 caixas de juncção pretas n.H-2•57:
8 caixas de junc~~ã.o r,omplrl as com tomada dr corrnnl c numcr·o IBR-<L 03G;
14 receptaculos para caixa de juncção n. H- 557;
30 caixas de reducção, prrfas, n . RE-21;
11 O tampas para caixa de .inncção n. 200:
2 tampas para caixa dr .itmc(io n. 400,
6 tampas para caixa de .iuncçãn de porcellana n. 22
14 tampas para caixa de jnnccão n. H-558;
8 tomadas de corrente n. NI. BR-6. 036;
8 tomadas de corrente n. BP-46. 036;
90 parafusos de expansão, de 1/4" x 1/2";
40 parafusos de expansão, de 1/<1" x 2";
40 grampos n. 2, para canos;
50 uniões para conrluit; de 3/4 ", galvani?:adas;
1fl uniões para conduit, de 1 1/4." n. 678, galvanizadas;
4 tomadas de rosca n. 2. 241;
1 interruptor rotativo n. 60.294;
38 porta-lampadas sem chaves, n. 1 . 633;
2 guardas de lampadas portateis, n. 12.681;
2fl reflcctores n. RED-60 com porfa-IampadaR, de chave de
corrente.
38 reflectores Veluria n. 0-1 .141 x 11;
38 aranhas n. 10.400, fôrma A 3 1/4":
6 arandelas;
10 Ibs. d~ solda em fio.
15 Ibs; de solda meio por meio;
1 Ib. de massa para soldar;

22
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1R rolos de fi til isolante preta, 3/4";
L~ rolos do fi La isola nl c de l:orracha, de 3/4".

lúu·muwu·nlo JW1'a o compressor de m· c aéccssorios
filiO pt'•s de cano dn aeo galvnnizado de 3/4" en1 pcdàço~ fH'
10 JH's.

;,o

1O
!?O
50
10
1H

luvas de :1; '•" galvanizadas;
uniões dr 3/ ~ ", galvanizadas:
f üs de 3/4" galvanizudos;
joelhos de 3/4", galvanizados;
valnllas do em'I'Pdit:as de 3/4", de hrom:o;

niple~

de

3/~".

Encanamento dns inten·u.ptm·es a oleo e accessorios

do

;i O ptSs de cano de aço. de ~/ :í ", em pcçados
10 pés, preto;
?·1 luvas de 3/4", pretas;
ü joelhos de 3/4", pretos;
2. cabc«,:as de retorno, de 3/11", pretas;
350 pés de cano preto, do 1 ''. rm pedaQOs do tO pés;
34 valvulacl de angttlo, de 1 ", de bronze;
8G niples de 1 ", pretos;
70 joelhos de 1 ", rle ferro fundido;
ü joelhos do rcducçãc1, do 1 ·J/4" x 1",.ferro fundilio;
3G f•'s de 1 1/4" x 1 1/~" x 1", forro fundido;
3G lnvas do 1·'. pretas;
32 uniões do 1 ", fenn maleavel:
1,25 pt"s ele cann de 1 1/4", preto em pedaços de 10 pês;
12 joelhos dn 1 1/4", ferro fulidido;
() joclltos. dP 1 1;~". 45°, frrro fundido;
10 univr.8 dl'. t 1/-'i", ferro maloavPl;
4 tê.s de 1 1/4 11 x 1 1/lt" x 1 fl4"., ferro fundido;
4 valvulas Globc, de 1 1/4 '', de bronze;
10 niples comprido dP 1 1/4", pretos;
H> uip!Ps enrlns. dt~ 1 1/4", rm·lo.;;;
:w lu\·as d1~ 1 l/1''. pr·pfa:::;,

Encana mc11to dr? oleo dos f1'Q11S(o1'rnarlm·es
pés do e ano prPf o, de 2", em pedaços rlc 1O pés;
2 valvulas Globo, de 2 ', de hronzP.
1n luvas de 2'\ {1l'PiàA;
1 n joelhos de 2", f PITO fundido;
2 h!s de 2" x 2" x 2", ferro funrlido
2 uniões dP 2". fprro mttl«'Uvcl:
~ bujões de 2";
JO niples cur!.os, prelfl"l;
1 catt·et a para transftirencla tio~ fransformnddres;
1 guinàaste para 1f) toneladas, ele 38' de vao, 2í'>' de levantamento;
2 t a·nfJtt"s para olt>o igunPs nm1 fm·twciclnR pnra n sub-P?.1n~:fio df' Hrhou~ns;
2 cliavrs de rupfnra ao ar. fypo rxlerno. com chifres, para
rircuil o ai irnrn! :1dor de 3. 000 volls, corrente continua.

(i O
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GRUPO N. IH
1\f.\TJ<:JU.\L P:\11.\ A LINHA AERE.\ DE CONTM1'ro, EMPHEG.\NDO-SE
POSTES DE AÇO, 'l'Yl'O "'fRUÀCO:N"

2.

:100 tmifms do cobtc de cabo .\lO, fypo pino de com-

prcssiio com tr.rminaé8 de 718" c do 37" do
comprimento. J;'orma DT.
3. 10.000 uniões de cobrr_~ de cabo 410, fypo pino de compressão com terminaes de 718'' c de 42" de
comprimento. Forma DT.
3~0 t1T1iÕe·s de cobre de cabo 410, typo pitto de com4.
pressão com termihaes de 718" e de 82" de
c-omprimento. Forma DT. ·
ô80 uniões d:e cobre de cabo 4.10, typo pino de compre,s5.
são com têrminal simples de 718" e 24" de
comprimento. Fortna DT.
ü.
ORO hrnços ferro ·r de 2-112" X 2-i I2"X5j 16'1 de 12 pés
do comprimento, com ha 1-ras de tensão e seguradores. Cal. 259.030, galvanizados.
riO hra<:o-; ferro ·r de 2-112"X2-il2"x5l16" de 14'-6"
7.
do comprin~ento, com barras de tensão c seguradores. Cat. 259. 030; galvanizados.
r: o braços ferro '1, de 2-112'1 x 2-i I2"X5I16" de 13'-6"
8.
de comprimento, com barras de tensão e seguradores. Cat. 259.030, galvanizados.
n.
130 cruzetas especiaes, galvanizadas, para serem adaptadas ao bra~;:o ferro 1'. Gat. 137.706, porém,
para dous isoladoJ'cs.
10.
1. 080 Cat. H5. 885 _._ Ganello de segurança para a extrem idade do fPri·o '1\ galvunizado.
100 Cal. 7. 450 - Typo "IluhbarJ" - Heg·uradorcs de
11.
ü" com {reo.; parafusos c ranhuras lisas.
12.
GOO CaL 230.109 ~ Hegm·adores de eontacto de bronze, para o cabo alimentador positivo. DR1'.110.813 G 7.

1:-1.
14.
15.
1G.
17.
18.

19.

20.
21.
2?.

gr•ampo~

Groshy gPnuinos galvnnlzados, 1/4".
gmmpos G!'Oshy genuinos galvanizados, 3/8".
gi·ampos Croshy genuínos grtlvanlzartos, 1/2".
grampos Croslry genuínos galvanizados, 3/4".
Cat. 138.280 narra~ m0cllnirns com
cuniF'.s
pnra fio 110 P Pslt·ilms para ealHJS do 7l1u·• o
112" rln dinmclro.
1GO Càt.. GO. 95S - Suspensorios lisos para supportar o cabo monsagoiro oli suptJortc do mensagniro liso.
700 Uat. 134.7 47 - Suspensorios com argolas para
su:pporlar o eaho mensageiro, ou suvpol'ln do
mct1sagelro, com argola.
Forma CS - 8".
2.100 Cat. 230.811 - Snspensol'ios pa'ra catenaria Forma CS - 8".
2.100 CaL 230.812 - Suspensorios para cntenarh
Forma CS - H-112". .
2.100 Cat. 230.81-í - SuspehRorios para eatenaria
Forma CS - 9-112";

10.000
25.000
20.000
1. ooo
:l?O
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23.

.. . .
(.-r:)

2fi.

27.
28.
:!0.

::o.
:n.
....'l')

~.

:$3.

34.

:w.
.,~

·•I.
:l8.

:m.

v_

Cat. 230.815 - Suspensorios
Forma CS - 10".
2. 1 00 Caf. 230.816 - Suspensorios
Forma CS - 10-112".
100 Cal. 130.818 - Suspensorios
Forma CS - 11-112".
? . 100 Cal. 230.819 - Suspensorios
Forma CS - 12".
100 f:al. 230.820 -- Suspensorios
Forma CS - 12-112".
1 GO Cat. 230. 82{ - Ruspe"nsorios
Forma CS - 13".
2.100 Cal. 230.823- Ruspensorios
Forma Cf, - 14".
JfiO CaI. 230. 82!) Rusprnsorios
Forma CS -- 15".
:wo Cal.. 2~~0. 826 - Suspensorios
Forma CR -- 15-112".
100 Cal. 230. 827 - Suspcnsorim;
Forma CB - 16". ·
2.100 Cal. 230.828 - Suspensorios
Foram CS - 16-112".
250 Cat. 230.829 - Suspensorios
Forma CS - 17".
200 CaL 230.830 - Suspensorios
Forma CS- 17-112".
700 Cat. 230. 8:H -- Suspenso rios
Forma -- Cf~ - 18".
350 CaL 230.832 - SuspPnsorios
Forma CS -- 18-112".
2. 200 Cu I. 230.833 - Suspensorios
Forma CS - 19".
350 Cat. 230.834 - Suspr·nsorios
Fo1·am CS 19-112".
250 Cal.. 230. 83rl - Suspm1sorios
Forma CS - 20".
350 Cal. 230.836 - Sus}wnsnrios
Forma f:fi --- :20-112".
100

:!OO Cal

~IISJH'Ilsnr·ios

:!:W.H':I·i ---

Fnr111a CS -

í't.

,_
li-

'iR.

:JO.

51.

para catenaria para catenaria
pa1·a catcnaria
para

eat.enari~,

para eatenaria
para catcnaria
para calenarin.
para catenarin
para catf'naria ..:_
para catcnaria
para catenaria
para catenaria
para catenaria
para catenaria
pam cat.enaeia
para eatena.ri3
para catenaria
pnm eatenar·b
para ratcnaria
para f'fii.Pnar·ia

21 ".

7011 Cnl. 2::l0.H~ SnspPnsorios pnra ralcnar11
Forma Cf:. - 21-112".
:l;,o Cat. 230.839 - Suspr-nsorio~ pnra eai rn:wia
Fnr:nn GS - 2:.?''.
Suspensorios para catenaria
? .100 Cal. 230.840 -

Forma CS
120 Cal. 230. R41 Forma CS
200 Cal. 230.842 Forma CS
3:-lO Cal. ?:Jo.H.í:~ Fol'ma CS
1fí0 Cal. ?30.SH Forn1a f:S
300 Cal. 230. 8.í5 For·ma

-

22-112".

Suspcn~ol'ios

-

para eatcnal'ia

23".
Suspensorios para ratenaria --

23-112".
SusJwnsorios para ~alnnaria
- 21''.
SusJwnsorios par·a rafenaria
--- 21-112".
Susrw11sor·ios para ral enaria

r.s ---

2fí".

71\0 Cnl. 230. S-1G -- Su:-qwnsorins para ratlr>nar i,.
Fonna CS ---- ?;:J-112''.
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52.
53.

ú4.
;;r;,

56.
57.

58.
fí9.

60.
61.
62.
63.
64.
65.

66.
~~

....

UI.

68.
69.

70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
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2.100 Cat. .230. 847 - Suspensorios para catenaria
Forma C~ - 26".
i> OO Cat. 230. 848 Suspcnsorios para catenaria
Forma C~. - 26-112".
100 Gal. 230.849 - ~uspensorios para catenaria
Forma GS - 27".
1. 3f)O Cat 2. 307 TsnladOJ'·('S de porerllana "Ltocke"
pa f' a o càlJn mensageiro.
2.. 000 Cat. 5fl- li-iolad.orNI de porrcllana "Lockc" para
o cabo alimentador.
1.000 Cal·. 7.606 - Isoladores dP tensão "Locke", typo
grande.
ILOOO CaL 7.604 - Isoladores de tensão "Locke". typo
pequeno.
Hi Cal.. 138.282-- Forma L 7 - Isoladores de secção
para a Linha Trollf'y. (Para fio trolley sulcado 410).
1. oso Cal. 48. H6-Pínos forjados para o braço ferro T.
250 r.at. 177.1 ri 1 - Puxadores ajustaveis. completos,
par·a eano de 314" de diametro.
320 Ca•t. 160.700 --- Puxadon'·s rígidos, completos.
de 12".
50 Cat. 165.700 ·- Puxadores rigid'os completos.
de ·10''.
50 Cat. 165.700 - Puxadores rigidos. completos,
de 8".
1. 800 Cat. 129.476 -- Puxadores SUSJICH~orios do cabo
mensageiro.
3. 600 CaL 165.703 - Puxadores flexíveis simples, de
.3·6". para o fio trolley snlcado 4/0.
2. 000 Cal. 48.838 - Barras galvanizad'as de ancoragem
de 5l8"x6".
1.000 Cat.. 100.042 ---Barra~ g·alvanizadas de ancoragem
dn :~/1"xn.
:?50 f:aL. 230. ;}ft!.t - - Luvas ~In rmrnda par·a cabo alimentadOt' dn 500.000 C. M.

100 Cal.. 141.184 - For R - luv·as mecanicas d'e
emenda para o fio trolley sulcado 410 B & S.
18 chaves internrptor·as dP faea para 2. 000 ampét·es
e 3.000 volts C. C. ML- 1.647.054 Gr. 1.
16 chaves interrupt.oras de faca para 1.000 ampérr~
e 5.000 volts ML - 1. 647.054 G 2.
16 conl.actos completos para chave int.erruptora, lettra H - Photo. n. 336.113. (Com base).
300 terminaes tubulares forma K T 1, para cabo 410.
2. 400 Cat. 88.388 Dedae.s galv·anizados para c-abo
de 318" de diametro.
1 . ()00 CaL 88.386 -- Dedaes g·alvanizados para cabo de
112" de diametro.
24 Cat. 40.251 -- Est.icadores combinados com argola e gancho de 518" x 12'\
2. 500 pés de cabo dr· cobre nú n. 250.000 C. M. de
37 fios.
158. 000 pf>s de caho cl~ cobre nú n. 500. 000 C. M. de 37
fios, para caho alimentador positivo.
158. ono pés de caho de cobre nú n. 410 B. & S. de Hl fios
para o cabo alimentador negat.ivo.
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SI. 350.000 pés de fio trnlley sulcado, solido, n. 410 B. & S.
·padrão americano.
82.
5.500 pés de fio 1h~ cohrP, nú n. 16 B. & S . .
ftL 17.000 pés de fio J~ cohr<~ IIÚ. n. 8 B. & S.
HL 00.000 pés de rabo de aço gulvátlizado "Simens-Martin ",
do 11 ti" do diameLro.
SG. 1tí0. 000 pés de cabo de aco galvanizado "Simens-MurLin"
de 318" d.r diamotro ..
8ü. :150.000 pés de cabo de aço galvamzado "Simons-Martin"
de 112" de diamctro.
250 Cal. 230.540 Luvas ·de emenda para o cabo
alimentador negativo til O B. & S., com
cunhas.
1 '2 lmnparinas a gazolina, n. 208, com capacidade
dL' um litro, fabricada:; por Clayton & Lamb(•r·L l\IFG. Co.
no.
48. Cat. 3. 050 - Alicates de 8", typo "Utica".
Bl.
12 chaves inglezus de 10" do comprimento, do typo
"Westcott•· S".
9.?.
12 chaves inglezas de 14" de comprimento, do typo
"Wcstcott'· S".
1 tarracha para cano até 2't typo "Reece" ..
12 puros de luvas de borracha, de 9" a 12" de comprimento.
fHí.
2ft rhavos fypo ''St.illson" de 14" de c-omprimento.
~)(j.
100 CaL 103. 4Mi - Brocas reüondns de 718" de diametro, pnra furar trilho:;.
97.
24 Cal. 156.521 - Engrenagens do eixo vertical
inferior - typo "Buda Hyduty Paulus".
9R.
24 CaL 125.280 -. Alargadotes.
90.
24 esticadorns com dous ganchos de 5I8"X 12".
1tl0.
100 CaL 13U.517 -Arruelas redondas para suspen:;orios - Forma CS.
i 01.
1.000 anuela'l quadra,das galvanizadas de 4"X4"X
X3l16'\ com furo de 13116".
102. 2.000 anuolas quatlrndas galvnnizadas de ti"x4"X3I16",
rom furo do 11116".
1113.
2'• faca r; para1 os f csourões de cortar cabo n. 3, typo
"Ea'ly' (i2 direitas c i2 esquerdas).
J fl L
12 tcsourõe~ n. :1, pura cortar cabo. eomplelos, fypo
"Eagy".
·lfl!i.
12 Cn f.• HR. :l9~ - nru·rns qnailt·ivlns, galvanizadas d~
:IIICOI'ag·prn dl' 1-IIR" X li' --- t'ypo "Maf.the\vs".

Noht - 0~ item: 1, R7, 100, 1117, 108 c 109 comprehedem
Jll:tll'I'ial t1rt li~trt orig·itlrtl p:ti'a t1~o crn post.ns tlc concreto e
quP fora nt suppl'lmldns po" frt· .:;ldo re~ol-vido ndoptar postes
P

df'

:11.~0.

Posl'!s de aço typo "Truscon'j e accessorios
1 .1:10 posff's dP aco fypo '\1,ruscon'1 n. 2, dimensão de 6", com

36' (pés) rte- comprimento.
1 Gô postes rtP aco fypo "Truscon 1' n. 3 dimensão de 7", com
38' de comprimf:nto.
·
110 postes df' a.ço typo '·'l'ruscon" n. 5, dimen:;âo de 9", com
41' de cnmprimNdo.
DO pos·trll! de Uf,O f.ypn '"rr'ltEWnll'' 11. CJ, dimensão de 10'\ COm
45' de enmpl'ltnc·nfn.
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4 postes de aço f.ypo '"rr·uscon" n. 7, dimensão de 12", com
50' de comprimrnto.
1.G50 JH'P'iilhas para o cabP alirncntador negntivo, galvanizadas, semelhantr~~s ás usadas em postes de concreto,
de accôrdo com 0 desenho P-2. 80~. 506 - Parte I.
1.250 :mppor•tes para as barras de tensão, iguaes ao desenho
P-2.809.506 - Par,fe II - galvanizados.
1 . 250 supportes galvanizados para braço ferro r.r, de accôrdo
com o ·desenho l'-2. 809 . 506 - Parte III.
375 sc{!:uradores de ancoragem para os cabos positivo e mensageiro e fio trolley - Desenho P-2. 809.560 Parte V, para postes do 5" a 8", galvanizados.
3. 615 chapas galvanizadas, com argola c dous parafusos, pai'a
espias - Desenho P--2. 809.506 - Parte VI.
93 seguradores de ancoragem para os cabos positivo e mensageiro e fio tT olley - Desenho P-2.809. 560 Parte Vli - para postes de O" a 12", galvanizados.
f.500 Cat. 4.105 - PintJ3 para os isohdorcs "Locke", com
rosca chumbad:1.
310 braços de reforço para rruecfas de 16" de comprimento
para as cruzet_,ls do item seguinte.
1. 500 cruzetas galvanizada~ para o cabo alimenta(lor positivo
do 40" de comprimento.
GRUPO N. IV
lVIATFRL\L PARA A LINHA DE TRANSMISSÃO (El\1 DOUS ClllCUITOS
BODRE 'rüllRES DE AÇO)

L

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

50 Cat. 40.220 - Parafusos de ferro galvanizados
com a-:.gola de 1l2"X6", com porcas c arrt'~las quadradas.
500 Cat. 49.212 -- Grampos "Crosby" genuinos, galvaniz,ldos, para cabo de aço de 318".
1.200 CaL G.úH -·- Isoladores do porcnllana "Lockc",
typo JJino, para 20.000 volts.
1. 200 Cat. 4 .119 - Pinos de aço forjados c galvan izados 'Locke" (Pierce) que serão u:;ados
com isoladores. CaL G. 511.
1.800 CaL 9.60:J -- Isoladores "Lockn Hcwlcft" (novo
fy,po). 'Jlypo suspensão, I'Ompostos de ~~inco
di~eos cada um, ligados l'tllt·P si }Jor· pnça:;:;
in f Prmediarias, ~~om PX('PP\::ÍO da li ngua.
adapt.ora.
1. 200 Cut. 8. ·Wú -- Srg·urndores de suspensão "Lock1J
Victor", galvanizados, para cabo de cobre
ns. 1lü B. & S., inclusive.
1. 200 Cat. 8. 028 -- Estribos.
GOO Cat. 3. 032 - SAgttrado.res galvanizados de tensão
•LLocke Victor",B para cabo de cobre 110

B. & S.

GOO CaL 8.007- Argola~ de suspensão "Locke He-

'vlctt". Peç.as adaptoras inferieres do
.
isolad•JC de suspensão, typo "Hewlett"..
1.800 Cat. 8.004 --Ganchos de suspen-;ão "Loclw Ilewlet.t". Peças adaptaras superiores do isolador de SUSJH.'Ilsão, lypo "Hewlett''.

AG'T'O::;
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17.
18.
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400 luvas de eml'nda tuinil'ares, de cobre, typo
"Clark'' eom 14" de comprimento, para
cabo rl :> cobre n. 'i lu B. & S.
1 o CaL 201.11 ~ -- Cllave interruptora de dous
pulos eomhinnda com fusiveis e para-raios
d1• cylindros ---CaL n. 1fj6.612 -Circuito
I.Plephmlico.
10 Cat. 201.11:?- Para-raios de chifres para circuito l('lt•plJonko.
10 Cal. 221.243- Typo Y - 373- Forma D Tr~.nsfurmadores de isolamento para circuil o l cdeplwnico.
10 Cat. 1. 375 -- Typo B - Telephones portateis
"\Vesl''n; Eleelric".
4 Cat.. 192. 57í) -- 'fypo A- 60 cyclos- Transformndnr·,•s rnonopllasicos resfriados a oleo
3EV.\ -- '2.300f1.150 2301115 volts. Afim
dP srTr~m usadu:.; como bobinas de drenagem. l'ldu:sive oilo éaixas de segurança
com fm:iveis.
GOO CaL 169.8ôr-i - Terminaes de cobre para cabo
110 B. & K --· Diametro do furo da terminal ---· 9\32".
100 Cat. B8. :~88 --· D8daes galvanizados para cabo
de aç,l flp :JI8" de J ia metro.
3:?8. 000 p(•s de fio de cobre (Clad) n. 8 B. & S., para
circuiíu teleplwnico.
6. 500 pé~~ de fio \:(~ cohJ'f' 11ú n. ~~ B. & S.
1.100.000 ptSs de cabo a e eobro n. 110 B. & S., para c.ondudor· da linha de transmissão.
18rl. 000 pés de cabo tic aço galvanizado de 318" de diametro ( Sinwns Mart.in).
tO 1P!rplwnos n. X ·-G. 911 "~\merican Elcctric Co."
(Chicago).

Dircctoria Geral de Expe,diente, em 13 de janeiro de 1926.
r;ustovn A. da Silvei/'!).. di reei OI' geral.

DECRETO N. li .192-

DE

1G

DE ,JANEIIlO DE

1926

IM instrucções para a eleição de intendentes municipaes no
D1~sfricto

Fedel'al

O Presidente da fiopublica dos Estados Unidos do Brasil,
u.·-mndo da af.tribuição que lhe confere o art. 48, n. 1, da Consliluiçãn Federal. e na eonformidacle do disposto no § 1° do
art. to rlo dec•reto lcgi~lativo n. 3 . .?06, de 20 de dezembro
dP 1916, rPsnlYe que, 11a Pleição. dn (]llC trata o § 2° do art. 2°
do dl'creto legislai iYo n . .J. 9G i. de Hl de outubro de 1925, a
1" de março do col'renln nnnn .. para coustif.uição do Conselho
Munif~ipal do Distriefo F••deral. P nas que se realizwrem durnrll P •• t r·iemlio ti•• I !12(i a I H:!~. s•• oh~er·vem as instrucções que

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

29

a este acompanham, assignadas pelo Ministro de- Estado da
Justiça e ~~egocios Interiores.
Rio ~e Janeiro, 15 de janeiro de 1926, 105° da Independenoia e .38° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Affonso Penna Junior.

Jnstrucções, a que se refere o decreto n. 17.192, desta data,
para as eleições municipaes no Districto Federal
A11·1. 1. Para constituição do Conselho Munioipal, que se
compõe de 2 í intendPntes, sendo 12 por districto, o eleitor votará em nito nomRs diffPrcnfes: só se apurando. para cada
candidato. um voto em cada cedula.
Paii'agJ·apho unicr•. O voto será sempre secreto, conforme
o disposto no art. 1°. § 1°, do decreto legislativo n. 3.206, de
20 de dezembro de 1916.
Art: 2. Não poderão ser votados para membros do Conselho Municipal:
1°, os que não tiverem, ao menos, seis mezes de residencia
no Districto Federal;
zo, as autoridades jndiciarias, os commandantes de força
naval e da região militar, os commandantes de força policial,
o chefe e os delegados de policia, os comrnissarios de hygiene
e os inspnctorcs escolares qnc tiverem exercido seus cargos
dentro de tres mezes anteriores á eleição;
3°, os que tiverem litígio com a Municipal idade:
4°, os empreiteiros de obras muniCipaes;
'5°, os directores, sub-directores,
offic.iaes-maiores e
quaesquer outros funcciona•rios que dirijam ou administrem
reparti(;ões fedPraes, e quaesquer funccionarios municipaes;
6°.,, os PngenhPiros dP oln·as rmprchcndirtas no município
por conta ou em virtude tle cunl.racto com o govceno mur~i
cipal ou fede1ral;
7°, os aseendente~ ou deseendentes, directos ou collateraes
ou consanguineos ou affins do ,Prefeito do Districto Federal,
até ao 2° gráo;
so, os que estin~rem directa ou indirectamente interessados em qualquer contracto oneroso com a Municipalidade, por
,;i ou como fiadores; sendo que esta incompatibilidade não attinge os possuidores de acções de soci~dades anonymas que
tenham contracto com a l\lunicipal idade, salvo si forem gerentes ou fizerem parte da dir1~etoria das mesmas sociedades.
Art. 3. O processo eleitoral será o das eleições federaes,
como determina o § 1o do art. i o do decreto l~gislativo numero 3. 206. de 20 de dezembro do HH6, com as modificações
constantes destas instrucções.
Paragrapho unico. O eleitor votará em uma cedula, com
a seguinte indicação, no rótulo-Para intendentes municipaes.
Esta cedula será lançada na mesma urna que servir para a
eleição federal.
0

0

0
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Art. 1." A::; acta~ da l'lnição municipal. serão _lavradas nos
1i v r os a esta destinados; fornecendo a DirectorHl da Contabilidado da SccL·elaria do Estado os que se tor:na~em nec~ssa
rio~. inclu~ivn os livr·os P~p(•r.ians de trauscr1pçao, mcdmnLo
l't't{ll isi1.:ãn d11 .iu iz J\•del'al da ~·· Vm·a.
.
,
•.
~ 1." Os oh:it•do:-; de expedu_·nle. bem as~un os C]tvoluci~S
('~JWt"iaes a quP se rnfel'n o art. 7° dcslas m~trucçoe~, scwao
1a 111 Jwm fol'llt'l' idos p<'ia Direetoria da Contabilidade da Scerelal'ia de gsfado.
_
~ '!..o Quando, por qualq11er moi ivo, a mesa I~au rt•cclwr .a
urna vwra a ell)ição, lJodcrú st•r utilizado.. n~~se fim, nm rc~t
pit.•nt.n que as."qrturc o segredo do volo, mencwnaudo-se tal ~~u·t.;U 111~1 aneia na rl'SJWctiva acta.
.
.
Al't. 5. 0 Os livros sel'ão entregues, no Jmzo Federal da
:'" Yam. mndi:lllfe tPrmo, aofl respl'ctivos presidentes de me3a,
alt~ :w lcreniro dia aniPs da p]nif;ãu: sendo t'Xpcdidos, pelo modo
tpw e<;;sn j11izo julgar mais convnninntc, os que não forem rcclarn:~dus alé ao r1~fcrido dia. O .Juizo designará, por edital~ publicado no Diario O{{icial, os dias e horas em que attcndcrá
aos presidentes de mesa.
Paragrapho uni co. O presidente de mesa que não puder
vir a juizo, dentro do prazo estabelecido neste artigo, officiará,
dando as razões c a prova do impedimento.
Al't. 6. O juiz fcdc•r·al da 2a Vara fará cntrPga ás mesas
f'l~'ilnraes das listas de ehanHHh~. ern duplicata. comrwt('.ntcllH'lllt'~ authcnUcadas, pode11do ser daetylographadas ou impi·~~s
~as. e fl('vcndo lllna dPJlas st•t' affixada, no dia da eleiç.ãn, na
Jlnrfa do edifício onde funeeinnar a respectiva. secção eleitoral.
~ J•0 O eleitor. nfin cxcluido do alistamento pelo respectivo
jfJ ir.. c t'li.ÍO nr1111ü Jwnvnr sido omi f tido na publicação geral ou
na lista de elwrnada, yofará 11a circmnscripção onde tiver sido
ai i~l.ndo. sendo tomado em Sl'lJarado o seu voto, com apprehcnsfto do titulo e da sua carteira de identidade, que serão rernettirlos ú junta apnradora, e pelo presidente desta restituídos,
mndiante recibo~ ao eleitor rcspecl ivo, depois de finda a apu0

!'aç.ão.

,

§ 2. O jniz fodcral da 2" Vara requisitará da Imprensa
Nnnional ns nmnflros do Diorin O{ficial qno publicar a lista
g~T'81 rln elnitm·f~s. organizada d1~ aceClr<lo com os nrts. 7" c 8°
do dnt'rrto lrgislativo n. i. ~J07, dn 7 de janeiro de 1925, hem
assim as li ~das de chamada impressas; fazendo entregar um
exmnplar do Diorio ao presidente de cada sec-ção eleitoral, junl a nwnt.e rom os demais pa pois que te em de servir nas elciç5cs.
~ :~.o Com a lisf a de que trata o paragrapho anterior, e em
seguida a esta, será publicada a relação dos eleitores excluídos,
nus ff'I'lllO!IJ dos alludidos dispositivos.
0
~ 4. Nffo poderão votar os eleitores alistados dentro dos 60
dins anf r r i ores no da eleição. conforme determina o art. 3° do
dt•er·ofo )Pg-islalivo n . .1,226, do 30 de dezembro de 1920.
§ tí.o O clt~itor Pxeluido do nlislamentn em virtude do dc('J'f'fn 11. ·1. 907, de 7 de janeiro dr. 1925.. e qnc novamente se
U•nlla IJtwlific~Hin, .aftí sessenta fl_ias anf.cs da 'eleição, dev~rá,
C;"rn o r·psp!~cl IYO f.r lu lo. c_ a earlcnra de identidade, apresentar
a nws~ clc!f.nral :1 ~\flrl tdao de fJIIC seu nome se encontra... do
novo uwhudo 11a I tsl a dr.· clranwda, SC'Ildo tomado em separado o voto .
. § 6. Serão. tambf'm, tomados em separado os votos dos
clt'Itores que. havrndo sido excluídos do alistamento, tiverem
0

0
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seus HOIIWS incluídos.
di~trieto municipal.

por meio tle IJransfercncia,

l'lll

uulru

~ 7." Si o mnsado de qualquer snccão eleitoral, na presente
}pgislaltt L' a, tivor sitio f•xelu itl~l do. ai istame~to, de accõrqo ~O]Il
o dt•crdo n. LÍ.~l07 de 7 do )ancJrn de ·1925, sua snbstituu;ae~
fat'-HL'-i.Í. no:-; Lermo~ do art.. '~.y· do decreto legislativo n. 1.215,
do :!0 do dpzemhro do 1n.·?o, c rhts respectivas instrucçõcs,
umu~xas ao dt•erelo 11. 1L ü:JI, de 1!) de janeiro do 1921.
At't. 7 /' Finda u eleir.:ão, serão os livros rmnettidos ao pref:idenl n da ,junta uvuradtl'l'a. em nnvolucros especiacs,. rubricados, ua parto do Jechu, pelo pr·tsidento e pelo socrctario da
mesa, olH·igaf.oriamenl.o, e pelos demais mcsarinE\. facultativaIuent~ devendo ser lacrados,
Paragrapho unico. Os livros especiacs do transcripção serão enviados ao Archivo Nacional, no mesmo dia em quo os
das ael as o forem ao juiz federal da 2" Vatra; voltando nos
respectivos presidentesl do mesa, mediante requisição do dito
juiz, com anfedecencia de cinco dias, sempre que se tiver de
realizar qualquer eleição, para o que fará remetter ao director do A,rchivo a relação dos preside-ates de mesa, com as
suas rr:::irlencias conhecidas.
Arl. 8.'' A aptu·at:.ão da Pleição munici11al será feita pela
mesma .innl a da·s eleir.:õcs fedcraes, dt>z dias depois do realizada.
aqnella, eonl'ornw o dispo::;to no ~ ao do art. 1° do decreto legislai ivo n. :L 20(), de 20 do dt~zcmln·o de 1916.
~ 1~o Finda a. a!)urat:ão, devrr:'i o presidente da junl a apuradora r·mnctlt~r os 1ivros, pelo Correio c sob rogistro, á Secrel ar ia do Conscll10 Municipal.
§ 2. Encerrado o processo eleil oral com a vcrifir•a'ção ele
podc•res, voll arão ao Juiz Federal os livros das differcnt.cs
sec1:õos, afim de servirem quando se vroecdel' a onfra cloição.
Art. 9... Ao Conselho Municipal quo fôr eleito compete a
ver i fü~a<~ão dos podel'es de seus membros.
§ 1. Os mem!Jros do Conselho Municipal eleitos reunirso-ão no edifício respectivo, cinco dias depois da apuração, solJ
a presidrncia do mais velho dos diplomados, para iniciarem as
sessõr>s pt·eparalorias. elegendo um presidente interino.
§ 2. A sessão r:n posse c abertura dos trabalhos cffetuar-sc-á desde que estejam reconlhecidos dois terços, ao
menos, dos inlcndenl es eleitos, st~ndo dada a posse pelo Prefeito.
Ar! . 1O. O Conselho Municipal, sempre que, no exercício
da attribuição de que trata o attigo anterior. annullar uma
eleição, sob qualquer fundamento, resultando desse acto ficar
o candidato diplomado inferior em numero de votos a qualquer outro não diplomado. mandará proceder a nova eleição
pura preencher a vaga ou as vagas resultantes das nullidade:-;,
prevalecendo, entretanto, as eleições dos outros candidatos.
:"!'t. 11. Nãn poderão servir conjunlamcn[e· no Conselho
1\IunwJpal:
1", Os. ascendo~fcs e desecndcn[cs, irmãos, cunhados, sogro
e genro, tw e sobrmho;
2°, Os socios da mesma firma commercial.
:paragrapho unico. Si a eleição designar cidadãos ncsta·s
condições, tomará assento o mais velho, considerando-se nulla
a eleição do outro ou dos outros.
0

0

0
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Art. 12. Porderãc• o lugar de inlendcnte:
1.0 Os que se mudarem do Disl ri c to Pederal;
2." Os que pet·•lerem os dirnitm; políticos;
3 ... Os que deixarem 1h~ COillpareecr ás sessões, sem causa
justificada. duranln 20 dias eonsPeutivos;
1." Os que aceeilarPm 1·argos nas directorias n commissúes
fiscaes de omprPzas ou companhias desl i nadas :í exploração de
concessões e f a\ ut·p:;; da Municipalidade.
Paragrapho unico. Importa em renuucia du ma'ndato a
aceeitação d,\ qualquer eonlraet.o com a .Municipalidade.
Art. 13 . .\duração do mandato do Conselho Munieipal é
de ft·es armos, sendo fWrmiftida a reeleic;ão.
Paragrapho uni1•o. O pl'azo do mandai o do Con..;;ellw que
f'•)r elrilo lerminal':í n t:i dt: llOYPmhr·o de 1928, conforme
o disposto no ar!.;, .. do dt'l'l'l'fo 11. rl.JOO, de R df' nJa.t.·ço
de 190·1. eomhinado com r, ari. :!" do dPP.rclo ll'gislativo numero 1.61!) A, dt~ 31 de dt~zemhro de 190G.
Art. H. No cn~o de morte, rrnuncia, escusa ou mudança
ue domicilio para f(lra do I li~triclo FedPnl de algum nu'rnhro
do Conselho Munie i pai, sr•r.·ú real izacla a elcieão para preenchimento da vaga.
§ V .li:m qualquer dc.s casos mencionados, o presidenf e
uo Conselho é obrigado, sob pena de responsabilidade criminal,
a mandar proceder a noYa eleição, dentro do prazo de 60 dias,
fa'zendo as devidas eonmmnirações ao l\1 ini~l.ro, ao Jui.z do
alistamento eleifornl, ao Juiz Federal da 2a Vara e ao Prel'oito.
§ 2.0 Deixando o presidente do Conselho de cumprir esse
dever legal, o Ministro designará o dia para a eleição, c fará as
competentes communicaçõcs ao dito presidente, ao Juiz do
a'listamento eleitoral. ao Juiz Federal da 2~ Vara c ao Profeito.
Art. 15. A eleição para preenchinH'nto de vaga regular-se-á por estas instrucções, na parte que lhe fôr applicavel.
r· •~§~~l!-rn
Rio de Janeiro, 15 de jan0iro de 1926. - ."lf[onso Penna

Junior.

DECRETOS NS.

17 .1U:J ' 17 .1U7-

DEORiETO ::\\. t 7. I !)8 -

.'tutoriza o J!inisterin da

JH~

Fa:~enda.

?.i

NÃO

FORAM

DE ,L\NETRO DE

PllBLlCADOS

I 9'?6

a cmittü· apolices dn divida

publica da Uniâo. na i1npo1'tanC'ia de .'l.'14:.'J0.5$, para pa(la.mento de (m·nPrirnentns feifns pela ;\ nu'rican Lncnm,nfivc
Sales Cm·porntitm, P1J/. 1922

O Prcsidnnl r da llf'puhliea dos Estados TJ nidos do B1·asil,
na conforrnidad•• do disposto no :u·l. ~ • 11. V. da lei numero 4. 625. df' :3 J de dPzcmhrn rle 1 g22. revigorado pelo
art.. 50 rla lei n. '~. 9R4. d•~ 31 de dezembro ultimo. decref.a:
Art. 1. o Fica o MinistPrio da Fazenda autorizado a
emittir apolices nominatiYas da divida publica da União, do
0
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yalor Llc um conlu do réi::; (I :000$000), eada Ullla, .iurus tio
cinco por cenlo (5 %) ao anno, na imporlancia llo
334 :305$000, papel, vara átlender ao pagamento do. forJ~eei:
mentos de lucomol iva feito pela Amcrican Locomoln·e t;alcs
Corpuraliun á Estrada de Ferro de Tubarão-..Araranguú, em
1n·N
.
-~;\.r L. 2. o ltcyog·am-sc as disposições em contrario.
llio de Janeiro, 27 de janeiro Lle 192ü, 105° da Inuepcn~
dencia c 3t)o da Republica.
AHTIIUR D.\. SJLYA BEHNAHDES.

Annibal Freire. da

DEOHETO N. 17. lf)!) _;NÃO

DECHETO N. i7 .200 -

DE

27

I~'onseca.

l'ÜI PUJJLIC.\J)O

DE J,\NEll\0 DE

i92G

Jlawlrt rwrtm• 1Jclo rcgimcn da constrttcçtio do p1·olonaamento
ria Estrada de Ferro Bahia e Minas as dcspczas relativas
ds obras complementares das novas o{{icinrts de Ladainha,
no mencionado prolonamnento, as t•e(erentes á acquJsição
das machinas rnot1'izes e operatrizes nccessarias á installaçi'io dessas o{{icinas, c as despezas complemcntm·cs de
acquisiçüo c nwntaacm .dos mackinismos
O Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brasil:
Considerando que o art. 3° do decreto n. 1ü.481, de 14
do maio de 192~. determinou que as despezas relativas üs

obras complementares das novas officinas do Ladainha, no
rll'OIOllg"UJl1(lJl(O da Estrada de Ferro Bahia c Minas, lJcm assim,
as referentes :.'t acquisição das machinas motrizes c operalrizcs
neccssarias á installação dessas officinas, c as despezas compicmentarcs de acquisição c montagem dos machinismos fossem, de conformidade com o § 1°. leltra b, da clausula 20, do·
conlracto assignadu em virtude do decreto n. 14.068, de 19
de fcvcroiro de 1020, divididas em duas partes iguacs, sendo
uma dellas levada á conta de capital c a outra a uma conla
e~pccial denominada de "obras novas c melhoramentos";
Considerando que a Companhia Fcrro-viaria E'stc Brasileiro, arrcndalaria daquclla estrada, não se conformou com
essa flelerminação e pediu que se a reconsiderasse,. para o9
fins de serem taes despe~as pagas pelo regimen da conslrucção
cio prolongamento de que se trata. baseando-se, para lanfo,
no paragTapho uni co da clausula <19 do a Iludido conl r a elo, o
no deerefo n. 15.546, do 3 do julho ele 19:?2, o qual, appro\·ando os projccl os c or~;amenf os para a conslrucr_:ão das rcl'cr·idas noyas officinas, estipulou, no art. 3°, que as reSIH~
c!iYas de~pezas fossem pagas pelo regimen depois im·oeado
pela conl;.·actantc; pedido esse que ni.io foi attendido pm· pat·eccr ao Governo que aquellas ob·:as c machinismos não se
Lei' de 1020- Vql. li
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rnquadràm entre as obras pagaveis pela fórma prescripta no
i'at·agrapho unico da clausula 49. e sim no § 1°, lettra b, da
dausula 20;
ConsideJ·ando, a:;:sim, que, suscitada duvida entre as duas
partes conf.raelanl cs quanto ao modo de pagamento das despezas a que se refere o decreto n. 16.481, de 14 de maio du
1D24, a companhia l'ecorreu ao arbitramento, o qual foi insti! u ido pela fórma constnnte do § 2° da clausula I;
Considerando que os arbi! rus das duas partes foram ac·etíl'des em .iulgat·, pelas razões apresenl a das em seu laudo dar a do de 28 ele oulubro de 1925. que as referidas despezas
dt~YPill correi· prlo rcgunen eif a do no art. 3o do decreto nuliii'I'O

t ;) . !).i{;. rlt• :: dt' .i li I h(l

dP

I ~l?2:

Deerola:
Artigo unil'n. :-iuriío paga~ pdu regimen da conslrncção du
prolongamento da Esl.1·aúa de Ferro Bahia c Minas as dcspezas a que se rcfrre o art. i{'' do decreto n. 16.481, de H
de maio de 19~lt, fjeando, portanto, revogado esse mesmo artigo na parte em que determinou que as ciladas despezas
fossem divididas em duas partes iguaes. sendo uma dellas levada á conl a de capital c a outra a uma conta especial denominada flc "obras novas e melhoramentos".

Rio de Janeiro, 27 de .inncit·o de 192G, :105" da Independeueia e 38° da Repuhlica.
Su:...vA BERNARDESC•.
F1'ancisco Sá.

An'l'HUH DA

DECilETO N. 17. 201 -c11JI·e

0.0

DE

27

DE .JANEIRO DE

1926

Miwiskl'i/l dn Vin~·tlo e Obras Publicas () credUo CSJ)!I~nH: '17 5$9fili, twra a concfn.wio drts obras do cdi{icio

dul de

destinado ás 1·epartições de cor1'eio e telegraphos da carital do h's[lllll) .lu ]'tll'(l/t !flJII.

O PrPsid1•11ll' da HI'!Hddiea dos U>iladn:-; Unidl)." dtJ B1·asil,
u.-:ando da autorizaçüu eOilLüla no :t. li. do art. 201 da lei
n. lJ..7!l3, du i de janeiro de Hl~'t, cumlJinadó con: o § 1" do
art. 20 da lei n. 4.911, de 12 de janeiro de 1925, e tendo ouvido o l\lini~tel'iu da Fazenda e o Tribunal de Contas, de
accôrdo ~_;om o arf. ~1:3 do !legulamen1n Geral de Contabilidade
Pttblica, l't~..;oht~ :thrii' ;w :'llinisiPrio da Yiação f~ Obras Puldicas, o rTcdito especial <ll' quatl'oecnl os e setenta e nove t·,onlos quafrqrrnto:-; ~~ f:deílf a P cinco mil novecentos e sesseuf.a e
s1~is rf>is (.ii!l:'t'if>$!Hili), par:1 a cnnelusão das obras do edificio destinado ás reparticões de correio e telegraphos na
capital do J~stadu da Para hylw.

Hio de .Taneii'O, l i d" jnJJPiro (k l!):?ü, -lOGo da Jntlcpcndencia e 38" da n~·rmhl i1':1.
An'rHUR DA SILVA BERNARDEB.

F'1·ancisco Sá.
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DECRETO N.

17. 202 -NÃO

DEORETO N. 17.203 -

DE

2i

!<'()!

PUBLICADO

DE JANEIRO DE

1926

Approva o projecto das linhas de transmissão de energia ele-.
cll'íca da nova usina geradora que está sendo const1'ttida
tJela The São Paulo Tran.:u.'ay Light and Power Uom1mny,
Limited, no sopé da se1·ra do Cubatão

"o PrcsiJrnto da: RPpulrfica dos Esf.ados Unidos Llo Brasil,
attcnder.'do ao que requereu Thc São Paulo Tramway Light
and Vowrr c.,mvany, Li mil cd, eoncessionaria, nos termos do
decrrto n. 6.192, de :!3 de ontuhro dr 190ô, dos fayor<~s constantes do d<'l' ret•-, n. 5 .l;.w. de 2'! de ago::::to de HJU:J, para o
aproveitanwnl o de for(.'a hyrl1·aulica, e tendo em vis la o disposto r:o art. 1o o ai inca 2a d•J art. :2° do cit.ado decreto numero 5. 6·~6, c as informru:õ"s Jll'Cíil a das pela I nspccf o r ia Federal da~ Esf.J·adas, decreta:
Art. 1. o .Fira approYadll. de accàrdo eoltl as plantas qul1
com este baixam, rubricadas pelo director geral de Expediente da Secretaria de Estado dos Nc•gocios da Viação ~ Obras
Publicas, o projecto das linhas de transmissão de energia electrica da nova usina .g~radora que The São Paulo Tramwa·y
Light and Power CompanyJ Limited, (~stá eonstruicdo no sopé
da serra do Cubatão, installação essa constante do plano a·pprovado pelos decl'etos ns. 16 .84lt e '17. 029, respectivamente,
de 27 de março C' 2 de setembro de 1925, para o aproveitamento da forc:a hydraulica do rio Tieté e de se11s affluentes.,
Art. 2." Ficam de.sapropriados, na cor}formidade do disposto no art. i o do decreto n. 5 .·6!t6, de 22 de agosto de 1905,
de accôrdo com o art. 590, § 2°, n . .TU, do Codigo Civil, e
demais disposições em vigor que regem o assumpto, o~ terrenos e bemfeiforias necc~s:uios :í. execução das obras ora: approvadas.
Art. 3. o Nos termos e para os fins do a I' f. :2°, § 3'>, do
decreto n. 1. 021, de 26 de agosto de 1903, n do ar f. ·1·J do
decreto n. 4. ~}56, de. 9 de setembro do mesmo anno, fica declarada a urgencia da desapropriação dos terrer.'oi=i r !H•mfci ....
torias a que se refere o art. 2° do presente decreto.
Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 1926, 105° da Indepen ..
dencia e 38" da Republica.
ARTH'UR DA SILVA BERNARDI<~õ,

Francisco Sá.

~\CTvS DO l'uDÓl ~XECU'rlVO

DECRETO N. 17.201.:\pjll'Uft_l o

DE

27

DE JANEIRO DE lU~ü

1Jl'OjCc[â e 1'CSj)CC[ÍllO Ul'Çllnt('H[ti,

W!

Únpul'ltlllt'itt

de 26:801$573, 1·elatioos ao au(j1nento lle desvws 'lltl c~la~·u.o
de "LuarJa", dct linha de Sao F1·ancisco, da Companhw Esil'oda de Fc!'l'U Siio Paulo-Rio Grande.

O Presidente lla llcpublica dos Estados Unidos do Bt·a::;il,
ntlendcnuo ao l!UC requereu a "Companhia Est.rac~a de Fc~ro
bão Paulo-Hio (;ra,mlc" c de aceünlo com as mformaçue~-;
JH'e:-;tadas pela 1n ..;;:prctorin l't'dcral das Estradas em offiuiu
11. ~JU i/~. de :31 du dezembro de 1ü2::i, decreta:
Ar{igo nnico. Ficam approvado:=; o projccto c orçamculo
qnc eom c~t.e baixam, rubricados pelo dit·ector geral do Expediente da ScC'relaria de Estado do Ministcrio da Viação c Obras
Publica~. rela'liYos ao augmunto dos desvios existentes na cslação de "Lagôa", da linha de São Francisco a Porto União, de
concessão da requerente.
Paragra1)110 uni co. Nos lermos tia clausula VIII tlo tcl'mo
de revisão dos contmcto~, a::;::;ig•nado em 12 de maio de 19:! 'i,
c da l2tlra b ll'a conllit;ão 5a da pu1•laria expedida pelo ministro
ele E~lndo da Viação c Obra::; Pu!Jlicas a :!·1 uc janeiro de 1U21,
eot'l'erú, por conta das Laxn:'; addicionacs a que ~e refere a meneiunada pol'lal'ia, a tlcspcza (jtte fôt· effectuada com o augmcntu
dos mesmos dc:-:'vio:-:, alé o maximn do m·çamcnlo ora approvado, n qunl, eom a cmTec~,;iio Jwlle fcila pela In:-:twctoria Federal das .Estrada~. fieou l'Pdttzido a 2!i :tW1!1'5'i:J (vinle e sei-:-;
eonto~ oitocenlo~ e um mil quinhentos e setenta e trcs rt'•i.-;),
por :-"t~t· dcsncccssal'iu o emprego de b·ilhos c acccssorios no·vos, devendo sct· aprovcilados os que e.-;[ão sendo sub~tiLuido-;
crn divf'rsos Lt'L•chllS da reue de viação fel'l'ea m·rmH1aLla á l'equerenle.
Rio de. Janeiro, '27 de janeiro de l!J.:!ü, 100°
dcncia c 38') da Hcpublica.

Annwn

ua

IwJcven-

V.\ 8ILY.\ Him.'-i.\HVEs.

Franci:Jcu_ Sei.

DECHEtO N. 17. ~n5 ;...._

DE

27

DE JXNEino DE

I D2G

A.b1'C ao :Jlinistcrio da Justiça e lVcgocios Intel'iorcs o CI'Crlitó
especial de li :~00$, ouro, 1Ja1'a pa(Jmnento do 1n·r.min de
viagem ao bacharel Ilenriqtw de Siqueira Figueiredo
O Pl'csidenlc rla nrr::uhlica dos Eslados Unicios do Dr·asiJ
usando da al.tribuição eonl ida no art. 1 o do tlt~Cl'cfo munc1·~
4.üô7, de 1!) de oulubro de Hl~5. c tenJo ouvido o Tribmml do
Contas nus tcrmo.-3 do art. D3 do rcgulamcnlo nnncxo ao doer~{? n .. 15. 78~l, d.e 8 de novembro de 102.2, resolve abrir, ao
i\hmstcr10 da Jusllça c Negocias Interiores, o credito c:;pccial

3T
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de qua.tro contos e duzentos mil rf'.is (4 :200$)' ouro, para pagamenlo do Jlremio a que frz jús, o haeharel Henrique fie ~i
queira Ji'iguPirNlo, nos trrmo~ do art. 22t
do decrf'ln nulltrt·o 3 .RHU, de 1 rir janeiro de 1üOt.

Rio rle .Tanriro, 27 do janeiro dl~ fü.?ü, 10~ 0 da Jndependencia r :18° da Rrpuhlien.

Annrun.

DA SILVA DErtNAnnEs.

Affonso Prnna JHnior •.

DECRETO N. 17.?0ü -

2fl DE Jc\Xmno DE 1ü?ô

DE

ronN'rl•' ri Stio Paulo ETP.cfl·ic Com}Janu J.imiled mrtori:;ar:lir)
}Jtn·a rontinlfOJ' a j'unrcionnl' ua lkpuiJlit·a

O P1·rsidrnlr fia Ilrpuhlira dns F,~ladns Unidos fln Hra~il,
altPndrndo ao que rf'C}IlPI'ru a socirdadc nnonyma São PnultJ
Elrrtt'ic Company Limitcd. auloriznda. pelo dPr·rrto nnmrrn
H.'iHt. dr :!1 de .iunhn de 1!11 L, a fn1wr·ion:u na Jlppnhlil'a e
dPvidamenl c reprrsPntada, drcreta:
Artigo nnico. E' cnncrdida :'t sociedade anon~'ma Sfío Panh
Elrct l'ÍP i :umpany Limi It•d autorizarão para continuar a func.
cionar na Bepulllica, com a;, allreaçõr~ fpifaR rm sru:-; rstatufo.~ a :w iln sr!Pmbro .de J!H3 c 13 do novemhm (]p Hl:?'t 1]
snh as nwsntas l'lamHilas qur acompanham o drc1·el n n. S.'i~H.
dr 21 dr ,i linho rle 1 üil, firando, porc~m. a mrsma socirdnfi•'
nh1·igada a r·umpl'ir a~ formalidadl's rxigida~ Jwla lr•:.:;ishll~ão
(•m vigttt'.

\Rin dC' .Tanf'iro. 2!J de .ianrit•o de
drncia r ::Ho da Jll'puhlira.

An.Tnun.

1!1~(i,

1ürí" rla TndPJWH-

D:\ SILVA BEn:"\AnDEs.

Miauel Calmon du Pin e ATmrida.

J)F,f:flli:TO N. 17.207 -

DE

2fl

DE ,T.'\NEinO DE

J !12ô

e

Aufo1'iza o ministro da .4.aricultu1'a, lndwdrin
Com11iérciii,
n. crmcedrJ' a J. G. A1'att.io, firma cstabf?!ecida rm 1\fanríos,

Estado do Amazonas, os fat•m·es constanlcs das lettras a
e b do art. 17 da lr!i n. 1.212, de 5 dr? janei1·o de 192'1, 1'f'Viam·ado 2Wlo art. -/78 da lei n. 1.793, de 7 de jOJWÍI'D_ de 19.U.

O Prrsirlrnt.r da Rr})Ublica dos Eslados Unido::; no Brasil,
T('.::olvc autorizar o mini:üro da Agrirnllura, Indnst.ria c Comnwrrin a conrrdr·r a ,J. G. Aran.in, firma rstabrlrrida rm Mamio~, ERtado uo Amazo-nas, os fa,·orrs eon~tantr~ das ldtras a
e b do art. q'] da lei n. 1.'.?1'.?, rlP 5 de ,ianPiro de 10:.!1, rC'vigorado pelo art. 1i8 da lPi n. 1 .'193~ de 7 d0 janeiro rle Hl2't,

ÃCTÕS DO PODER EXECUTIVÔ

ê med ianf.c as rondic;ões P!=\l n hPle1·.idas no decreto n. 16.763, df'

:n

rh~

dezr.m bro do t 92ft.

Hio do .Jmwiro, :!O de janrirn de 192fi, 105° da TndrpendPTH'ia o :~R" da Hepuhlil\:1..
AnTHUR DA SILVA BERNAI\DES.

Miauel Calmon dn Pin e Almt=!irla.

nFClH~TO ~.

17. ?OH---

DE

:1

DE FEYERETf\0 DE

Hl2G

í1mH·ova a pf.fmfn 1'rlafiva ao plano de op?'oveitamento da fm•r;a
/i.1Jdraulit·o do.~· 1'ios S(io Lourenço, Prdros. Lm·an,jei1Yts.
lUbeirrín nrrmdr e PC1'Cqw1

O Presfdrutn da Hepublica dos Estados Unidos do Brasil,
attendrndo ao que requereu "The São Paulo Tramway, Lighf
and PowPr Company Limifed ", concessionaria, nos termos do
decreto n. (i. 192, rtn 23 rle ou f nbro de 1906, dos favore~ constante~ do dPcrefo n. 5 .ti-i-fi. de 22 de agost.o de 1905, pa·ra
o aprov·eitmnento dr> força hydraulica, - e tendo em vista o
disposto 110 art. 1" e alinra 2R do art. 2° do citado decreto.
n. 5. 646, r ns informnPÕP,; prp.;;fnrtns prl~' In~prct.nrin Frrleral
das E~trnda~. drrr·Pfn:
Art. 1o. Ficn npprovado -- de accórdo com a plnnta o
mrmorinl f111P r·om rsfe baham, rnbricndos pelo director geral
de ExprdiPJdP da Srrrrtarin dr E~tndo da Viacão c Obras Publicas. -- o plano de nprovcitnmcnto r1a forca hydraulica flos
rios 8. r. ouecnr,n. PPrlT'fi'S. Laranjeiras, Ribeirão Gr~ndn (' Perequê, aos qmws foi npplicarlo. pelo decreto n. 17. 02!l, rln 2
de sef.emhro do armo findo. o disposto no rlerrrfo n. 6 .19?.
de 23 de outubro de 1006.
Paragrnpho lmieo. Na roxecuç:1o rlas ohras cornprchcnrtirJas no nlnnn. Ol'.n npp!'nvnrlo. fica "Thc Rão Paulo Tramway,
Lighf nnrl Pn\\.r'l' nomp:lll.'' T,irnifNl" ohrig-~Hfn a ohsrrvnr n~
conrliçõr.:;; psfipnladrl"' nn p:1rngrapho mlir.o rlo ad. I" rlo rlcrrf'f.o n. In. H1 L de ?7 dr mnrço do anno p1·oxirnn pa:;;sarto.
:\ rt.. :?n. Fir·nm flr:;;:lpl'fJJ)l'Í:lrlM -- nn confrwmidMlfl no
dispnsio nn nrf. tn dn tlProrrlo n. !l.G'tô, dr ?2 dP ngnsfo rlc
1905, rlr arc,'ll·dn rnm o nd. !í!10. ~ 2°, n. TTI do f!odig-o .Givil
e denmis di:;;po:;:ir~õp~ r'm vigo1· íJW' rPgf'm o nssmnpto. os lrrrenos. Sf'l'Viflór':O: f' hrmfpifol'ins ll('('.f'~S:lJ'ios :Í f'X0f'l1Çfí.O do
plnno ·df' nhr:t~ ora approvflrlo.
Art. :i". '\'os f rrmo:;; P 11arn M fim:: rto arf.. 2°. ~ il~' rto
dcr.rpfo n. 1. 0? I. r! f' ?fi rlf' agosto ffe 1903. r. rln nrt. 't 1 rlo
decreto n. 1. O;)G. dP n rle spf0mhro rto mpsmo nnno, fien rteclarnd:l ~· 1\l'P'!lt' i fi rln dPS:llWnpriação dos terreno< servirlõf's
f' J,rn'ff'ifnri8s n f!llf' C:::f' rrff'l'n o art.. 2o do presente decreto.

Hio rlr. .Tnneit·o. ::l rle fPVf'T'f'iro rlf' 102fl. 10!) da TnrJPpcn'flencin r :iW rln Rcpnhlica.
0

·\R.THUR DA SILVA BERNAR.DES.

Francisco Sd.
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DECRETO N. 17.209 -

nr. 3

DR FEVEitEIRO DE

1926

Substitue os arts. 10, H e li!J do 1'eaulamento da Bibliotheca
Nacional, opprovado pPln dcCJ'eln n. 15.670, de 6 de setembro de f 922
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
a f IPndondo á eonveniencia do IIIOd i fie ar os arts. 1O, H e 59
do regulamenLo da BiblioflH'ee, ~acional. approvaclo pelo decreto n. 15.670. de 6 do ~etembm de 1922, e no uso da
att ribui~ão que ih c cnn fere o art. 48, n. 1, da Constituição
Federal, resolve que os alludidos ctisposit.ivos sejam substituídos pelos seguintes:
Art. 10. Aos bibliotherarios compete:
1", presidir e fiscalizar os trabalhos das secções de quo
frwem directores. distribuir o serviço e exigir dos funccion:lt'ios o curnprimento de S~'US deYere~.
2", prestar ao director gPral as informações quo este lhes
solicitar relatiYarnent e n::: suns secções e prop(!r-lhes a~ medidas quo llws parecerem uleis. indusivr ns nr~quisi\:0es qlH'
deverem ser cffectuadas;
3°, velar pela regular cscrip!uração dos registros de entrada, fazendo imprimir o sello da Bibliotheca em todos os
impressos, manuscriptos, musica~, estampas e cartas gAographicas. logo que se regist.rarcm, c devolvendo ao secretario,
depois df' assignado o respectivo recibo, a relação de qur os
ob.irctos adquiri elos Iiverem sido acompanharlos;
1°, auxiliar os trahallws hihliogeaphicos, calnlogar c far.c~
catalogar todos O'! objcctos quP comditui!'em as suas ~neçõcs,
apenas seja registrada a acqui~ic;fío, csforçamlo-se por ter os
catalogos rm dia c procue:-mrl(l rnriqnrc·rl-os flo notas bihliographicas;
5°, remctler ao secretario a rclar,ão da~ obras nacionaes
a reclamar por con[rihuir,fín lrr~;1l r. ~olirilar qne sr·.ia rxigida
~. cffeelividadc desta;
GO, rr•mof.ter ao ~ceecfarin ns oln·as t·u.in Pmprosl imo fôr
autorizado r arhilr:11' a f!Uanl in qtJC devn :::rt· drpositadn como
garantin;
7°, roncorrer rom o seu rsforço pn t•n f!lJC :e f.ornc completa n eniiPr.r,fín dils nht·ns n:wionnes e rlnc; refcrPniPs no
Brasil;
8°, inYentariar c trazer em boa onlem os ob.ieel os pertencentes ás collecçõPs a S(m e.argo, a::::c;im como o mobiliaria
exisf ente em cana uma rln s S~'cc:fírs. r prnmm·rr n sua boa
conservar,5.o;
9°, enviar ás officinas da Bihliothrna os livros, manuscriptos, estampas, r te .. quo tenham dl' ser encadernados ou
beneficiados de outra fórma, <lcornpanharlos de duas relações.
uma lançada no livro a isso eles f i nado, em que o inspector
passar:í o competente recibo. e outra em avulso f!Ur fiear:í.
pertencendo ás officinas e na. qual o remett.entr. mnn \'!'Z rrn1iznclo o trabalho, declarará havei-os recebido;
1.0, oncarregar-se, salvo excusa justificadn. do rnsino das
materias do curso technico que devem ser lrreionada'l na

ACTOS

DO Ponmi

RXECUTIYÕ

Bibliotheca, organi1.ar oc; programmas e fazer parte das commi~sõr~ julgadora!'!, não só dos exames, mas tambcm elos conc·tn·.•;ns (art. 31);
1 t, exercer 3 policia nas secções, comprehendidas as sala~
de exposição c consulta;
1!!, pcrmittir 3 cópia de miniaturas, estampas e carta~
geographicas, a de impressos quo se tenha de fazer por mrio
de. photographi3 c a cópia parcial de manuscriptos não rPscrvados;
13, tomar parle nas reuniões do conselho consultivo o
r-mittir parecer ácerca das questões quo lhe forem proposta~
e disserem respeito á Bibliotheca;
14, funccionar como mcmhro ela commissão de concnr~o~
Jlildiographicos;
15, enviar ao dircclor grral, nos 11rinwiros dias do mrz,
n mappa da frcquencia, o resumo dos trabalhos o a rcla~:ão
da~ acquisiçõcs do mez antecedente;
1ü, apresentar, com a possível brevidade, relat.orios semeslraes do movimento das secções, nos quaes darão conta do
modo por que se desempenhou cada fnnccionario dos lrahalhos que lhe foram commetl idos.
Art. 11. Ao secretario compele:
1°, ter a srn cargo a correspondencia e trazer em dia
n escripluracão dos lhTos da srcrf'taria P- rm hlila ordem on
p&JH'i~ do archivn, os qnac;;:;, no fim de einco annos, do mesmo
lltodo que aqurllrs livros, serão r('mrtf.idos á 2" seccfío;
2°, fazer proccflt'r :í collrcta das obra~ nacionars, exigir
a f'ffecfividnde da cnntriltuir,iio r passar rrriho das qne lhe
forPm enviadas;
3°, remcttrr fts seccõrs os lhTos o mais ohjecfoc; adquiridos, fazendo-os acompanhar de rrlaçfio abreviada e rí'rlamar recibo;
4°, fazer organi1.ar as folhas de pagamrnfo do pessoal r
n;;:;~ignar o rrsprcl ivo procrsso, a~sim como o da~ contas de
J twnec imcntos;
5", exercer as funcrõcs de secretario nas reuniõr::; do
conselho consull ivo. nas ·da commissfio dos concursos hibliograph ic os c nos exam0s das mal r rias do curso I cchnico lccriour..das na Ribliothcca;
Go, encatTf'gar-sc do rrgi~lro dos flirrHos de autor c dirigir os demais scrvicos a qun se refere o art.. 4o;
7°, auxiliar o flirector geral na organizacfío dos Annnr.~
ria Bihliotheca Nacional e na do Boletim Bibliographicn;
so, assignar cerl.idões c autlwnticar cópias;
9°, rrcebcr os pedidos de cmJH'cslimo de ohras, promoYf'r a sua solução c acompanhar o preenchimento das formalidades exigidas para a entrega e a rcstil.uicão;
1 O, provomer a cxrcuçüo das ordens que no· uso das suas
alll'ibuir.:õos exprdir o director geral;
11, a ti ender, tanf o quanto os seus affazores pcrmil Lirrm,
á consulta por mrio de corrc"ponrlcncia;
12, exPrC(ll', no que f,)r applieavcl á srcrefaria, as affrihni<;õr~ (l CIIIIIJH'it• os drycrrs !}Uf' cabrm aos directores de
~;pcf;fio.

Art, 59. O ponto de fodns os funceionarios scr:í cncc1:-

;f.f
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rarJo, mr.dinnfr- npparrlho rrg·is!rador, com 15

minnfo~

rJe

tolrmnc ia.

Rio de .TanPiro, 3 rlf' ff'yrrf'iro de 1!l?6, 10rí." da Jmlcpend,~nria

r :1Ho da Hrpnhlira.
AnTIJUn. DA

Rrr...vA

BEn.NARDER .;

Affonso Pf?mur Junior.

DECRETO. N. 17.210- N.:\o

n1::r:nETO N. 17 .?11- nr. 10 nr:

t5~soptn}li'io 1Jnr utilidode 1Ht.1Jlica

FOI PUBLICADO

n~yr.nmno

o,ç im1lW1 1eis

nrJ Hl'?(i
cnmp1•ehf'1Ufi ..

dos entre a 'l'ttrt Oito d~ ])Pzrnn ln·o, leito drt Estl·adrG de,
Ferro ()r>nfml do Rmsil, avenida do Rio Jormna, 'l'lta 1'111'{Cluh. {11 ndos dos trrrPnns da 1'lfa Síio Fmnrisrn Xm•ir•;• e
es.o.;o í'llrr

O Prrsidenle da flepuhlic:Í dos Estados Unido::; flo Bra~il
resolve desapropriar, ]lOl' utilidado puhlir.a, nos fl'rmos do nrfigo :lo, nunwros 1 r 2, do dccrclo n. 4.flGO, de !1 de srlrml11'0
de 1!103, os immovcis const:mtrs da rrla~.:ão r ])lanla qnr a
esl.r nrompnnham, nssignadns prlo ministro da .1usti1:n r Nrgocins Interiores r quo ficam comprelwndidos rnt.rr a rua
Oito de Dczrmbro, lr'ifo da Eslrada do Ferro Central do Brnsil, ny(•nida do Rio .Toanna (projrcto approvado pela PrrfPifnra Municipal do Hio de Janeiro, prolongamento projeclado
da rua Turf-Clnh, os Lrrrenos dos fundos dos vrcdios da rua
São l;'rancisco Xavier numeros 490 a 57 !1 (inclusivo), tflrrcno
á rua Hão Fr:mcisco Xavier, occupndo pela chaeara quo f em o
n. GOS r mais os fundos dos lrrt'C'nos dos prcdios rlrssa mc~
ma ru·1 entre o n. 610 (inclusive) c a esquina da rua Oilo dr
Dnzemhro, eomprchrnilirta n area de bens do evento desses frr-·
renos, pcrimclro rsse drsf.inado {t const.rucção dr, hospitars dfl
clinicas u cargo da .Faculdade do Medicina do Rio de .Janeiro •.
Rio rlr .Janeiro, 10 flr frvrrciro 1lc 1926, 10río da IndrprndPrwin r :lt1° da RPpuhlira.
Anrrnun. DA SILVA BEnNAn.nEs.

Af{nnrw

Pnma .Tunirn· •I
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DECRETO N. 17 . 212 --

DE

BXECU'ftvO

1o DE

FEVEREIRO DK

1926

Sus1Jende o estado de sitio no Rio Grande do Sul no dia
fevereiro

I{)

de

o President& da llcpublica dos Estados Umdos do Brasil,
attendendo a que no dia 15 de fevereiro corrente, devem realizar-se ~as eleições para prePnchimenlo de vagas IH.• Assembléa
do~ Hepresentantes do Hio Grande do Sul, resolve suspender.
nnqttf'lle dia. o ~·~fado dr~ sitio prorogado pelo dc~rcto nnmcl'o
17. 17 't, dP ~ t rlP drzrmhro riP 1~1'25, para o rdenúo Estado.
Hio de ,Janeiro, 10 de J'r'YI'I'Pirn de 1 ~l:?li· t O;jo da Tndr'pPndencia e :J8" da Hepuhl ir: a.
AHTHUR DA SILVA BERNARDES.

Affonso Penna J tl?Jior.

DF.CRETO N.
Ormr>~de

17. ?1 :1 -- nE 1 n DE F'EVTmmno DE J !l?ô

á Companhia Lacticinios Vassouren.~.r, autorizaçiio
f' n.JJpro?•a o.11 rr.spectivos cstn.tutos

1Jfl1'a funccionm·

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que rrf{nerernm Lr~on Gilson e outros, incor··
por adores e actnaes necion isf as da Cthmpanhia Lacticinios
\'asc:ouren~P. decrl'fa:
Artigo nnico. E' roncrdida á Companhia Lacticinio'l
Vassourense, cslabeleci,Ia Plll Bar:ín de Vassouras. município
rle Vassouras. B'itnrlo do Tiio rl1~ .Janeiro. autorização para
funccionar e ficam approvadns o ...; respectivos estatutos. com
as alterações nrlles iu fl'oduzidas. constantes da escriptura. lavrada a 23 de janeiro de i!l?G em nota~s do tabellião db •?o
Gfficio da cidade de Vassouras. no alludido Estado. obrigada,
JlOT'fÍm, a mrsma companhia a <''Hnprir as formalidades uif pr·iot'f'S exig-idns prla legislar,ão em vigor.
Rio de .Janeiro, 1 O de fevereiro de 1926, ,105° da TnrJcprnrff'nr-ia e 38° rl~ Republica.
ÂRTITUR DA SILVA BERNARDES.

Miguel Calmon dtt Pin e Almeida.

AOTOS DO POD~R EXECUTIVO

DECRETO N. 17.214 -

DE

to

DE FEVEREIRo DE

1926

App1•o·va nm•.frs alterações feitas nos estatutos da Companhia
Anta.rctica Paulista
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendcndo ao que, devidamente representada, requereu a Companhia Ant.arctJCa Paulista, autorizada pelo decreto n. ~M 7,
de 2 de maio de 1891, a funceimtar, com ns estatutos que apresentou, cujns altcracõPFJ fo1·am upproyadas, snccessivamente,
pelos de ns. 1.523, de 18 de ag-osto de 189:l, :L3·~8, de 17 de
julho de 1R9H, 4.001. de 2'? dr abrH de 1901, 5.259,, de 26 de
julho do 1DO L 10.036, de 6 rlP fcverf'irn de Hl13, e 15.·H4, de Hl
de abril d(' 19.?2, decreta:
Arl.igo un ic.o. Firam appro\adas as a!Lcraçõrs feitas nos
estalntns da Companhin .\nlarctiea ·Paulista r•rn Yirtude das
resoluç[íPs adopl ada;.; pelas a::::sembléas gtn·aes do." respectivos
accio11 ist as rPun idns a .?f) :IP nntu hrn dn t 91-í f' ·11 de março
de Hl'.! '1, ohl'igarla. l)OJ'(~m, a ntP:;ma (~ornpanhia a cumprir as
f'orrnalidaf!,•s tilfPt'iorps L'Xigida'-' rwla l1•gisla(.'i'io em vigor.
H i o dr .Jmwiro, 1 O dn fr\·Pt'Piru de 1!120, 105" da Imlependencia f' :~Ro da JlPpuhlit·n.
AR'I'HUR DA SILVA BEilNARDES.

jlJigud Calrnon dn Pin e Almeida.

DECRETO N. L7.::'t:)-

DE

10

DI~ FEVEREIHO DE

1926

Publien n orlhestío do .Tnptio á Convenção lnternn.r.innal para
a J'l'fJi'''ssíi.o do fl'n{iro de hranras

O Persideule da fif'publica dos Estados Unidos do Brasil
faz puhli!'a a adhes~o do .Japão :í. Convenção Internacional
para a rPpt·r~são do Ira fi1·o de mu lhcres brancas. assignada
em Pari:i a 1 de maio de 1910, - eonforme communicação
feita ao .\Jinisll'riu tlos Ncg;oeios Estrangeiros da França c
tr~nsntif.ticla at' l\'1 inistnio das Hrla(Jões Exteriores pela Embaixada rio Brasil em Paris. em offieio n. 129, de 2 de Dezembr·o rln anno pt·nximo passado, da qual acompanha o presente flec·r{'to uma I radue~iio officia 1.

·
Hio de Janeiro. 10 de FcverP.iro de 1926, 105° da InfiP.pendencia f' RRo da Repuhlica.
ARTJHJft DA SILVA BEHNARDES,

.Tosé Feli:r Alves Pacheco.

Af:TO~

PO PODf.R F:XF.f:UTIVO
Tfi:\DU~C.\0

F.mhnixarln rlo .Tapfío na }'ran~;n.
Pari'l, ~o (lr Outuhro rle Hl?:l.
Srnhor 1\linistro,

De ordrm do men Governo. trnho n honra de levar ao .eci ...
nhecimrnlo ~lo GoYPrno <la Rcpuhlica Frnncezn n adhesão do
Jmper·in do .Tapão :í Cc111Yrn~ão lnt.crnncional rPlativn :í rcpre;;; ..
f;iilt do IJ·afieo rln hmnrn~. n~::;ignnda Pm P:tri~ a 1 fln \laio
d1· 1!110. for·mulnJJtlo a rp.:.;pna seguiniP:
''O f:tWPrnn lmJWl'ial dn .Tapão se rr~erva o di.rcit.o do
f1ll hst il ui r por drzoilo annos completos a idadn de protec·;ftr,
Jll'PSeripta pelo parngrnpho H do Prolocollo de encerramento_
(!a Convenção".
Tenho igualmente a honra de communicnr, no anncxo
,]unto, rlc accordo com o artigo A da Convenção, no Governo da.
:nr~puhli{'a Franceza, a tradm·ção francrza das rlispnsi(:ÕPR elo
Clldigo PPnal elo ;Japão. lWOmulgado a :! í
Ahril de HHii,
l~'lnl ivas ao objPcf o da ConYPnção.
Altím disto, r:-;tn arlhrsão, importando ele pleno rlirPito na
rdhP~ão ronr,omitnnfr e intPit·n do Inwrrio do Japão ao Arrorrln
lniPJ'narional qnr lc·m pnr fim a~Sf'.U'Urar uma protrcr;:ão Pf!iraz t'ontra o trafi1·o cnnhPI'itlo prla d0nnminaçfío de 'frafico íh~
l!ranras. nssignado f'm Paris a 18 flr. l\lnio dr 1D0i, rm YirllH1i)
(j,, al't igo 8 ela Conn~neãn, o Govprno lmlpPria l clesignou o l\1 in isterio do Interior (Naimushn) em 'J'okio, como :m t.o•·itladí)
rrnlral Plwarregada clil Junc~üo prcP-Prip! a no ar! igo P d.1 dtlJ
Arr•ordo.
Aproveito esta nrrasião, Srnhnr Ministro, para lhe rPnovar
as se~urancns da minha mais alia ronsirlrratão. - J(. hhii,
Emhaixarlnr ExlranrdiPario r PlPnipo!Pnciario rlo .Tapfío na.
.Fmnça.
Copia r r ri i firada conformr.
O 1\linislro PIPnipotrnrinl'in, l.hefe do SPrYi1;n 1ln .Pro1ocnllo. - 1•. de Ft!.lltl!tih't',

ur

DEnnF,TO N. 17 .21G -

DB

10

DE PBVEn~mo DE Hl2~

Jll!lJ/i('(l n (lf[hrslio âa Chinn. d Convcnçt7o Intcrnnrinnnl pam
1't'J))'C.11stio fio

tl~fl{iro

~

de ln·nnrn,ç:

O Prrsidenfc cla flrpnhlica elos Estados Unidos do nrasil
fn publica a arlhrsão cln China {t Convenção Internacional para
a l'~'Jll'P"'são do f r·n firn de mu llwres Jwancas, assignarln rm Paris
a 4 dP 1\Iaio d0. 191 O, con formP ronununicacão feita ao 1\linistrrio dos Ncgncios Est !'angl~iJ·os da Franca e f ransmitt ida ao
1\linisterio elas RPlaçõrs ExtPriorPs pPla Embaixada do Bra:iil
PJn Paris, em nffiein n. 1 ':>!l, df' ~ dí• DrzPmhrn do anno pro-

ÃCTOS DO PODEH EXECtJ'l'l\'0

ximo passado, da qual acompanha o presente dcerdu
ducc,;ão official.

UIUa

lra-

Rio llo Janeiro, 10 dc'Fevcreiru de Hl:Zü, 103 da InJevcudellcia c :38° da llevuulica .
..:\.HTIH!Il D.\ ~1L\'.\ llEHN.\HDES.

Jusé Pelix .Jlvcs Pachecu.

THADUCÇ.\0
1\[. Tdl!.'llg L~tiJ, J\linislro da China Plll Pal'i~. deelara pelo

prc;--cnlr~
rc~ena,

aclo que a Chi1n adh''l't', sem lll'llhUJJta condir;ão ou
á Cnuv,•nc.:ão relath-:1 ü l'l'JH't'~~ão d11 trafico de IH·ancas, a:;;;ignada em Pa!'i::; a ·'i de l\Iaio de 1!J11l.
Paris, ::;pi::; de ~u\·em1Jt'O de 1!J:23 (.\::;s.), 'l'chcll!l Loh.
l'ur copia ecrtificada conforme. - O 1\Iinislro l'lenipotcncial'iu, Chefe do Hervi<,:o do Prulucollo (As::;.) P. de Pºuquiere.

D.EGHETO N. 17 . .:21'7-

DE

10 DE FEYEnEtno DE l!:l:!ü

Publica a adltesão ela Irlanda cí Convcnçlio lnlcrw.J.ciunal para
}JI'utccçtiu da }JI'upricdwlc úuluslrial

O Presidente da HcpuhJira dn~ Estmlus Unido-; do Bra:-;il
faz puiJiica a adhosão da Grã~Brdauha cn1 nume do Governo
do Estado Livro da Irlanda, á Convenção de União para a
IH'olecr)ãfl da propriedade industrial, us::;ignuua e1n Pal'it; a ~o
de JIIUI'f.:U de 1883, revista em llruxellas a f.í de dezembro de
1!100 c em \Vashiuglon a 2 de junho de 1 UJ 1, conforme CUIIJlllunicou au l\Iinisterio das Hclações Exteriores a LCí5U~·ão
t;uis:-;a ncst.a capital JJOl' nota n. GG 9/;!2, de 27 de uove1úbru
proximu pas~ado, cuja lraduq~ãu ufficial acOinpanlm o presente decreto.
llio do Janeiro, 10 de fevereiro Lle 1U2ü, 10;:-;o da Indcpendcucia e 38° da Hcpublica.
AH'fliUl 1).\ SJL\'.\ llEJ:NAJ\IlES ·~

Jusé Fclix .1lvcs

l'achccv •. '

ACTOS

no

PODtn

EXE~IVO

TRADUCÇÃO OF.I?ICIAL
LEGAÇÃO DA SlllSSA NO BRASIL

N. GG 9/22.

llio de Janeii·o, 27 novembro de 1925.
~enhot·

l\linislro,

Tenho a honra de kYar ao conhecimento llc \" ossa Ex-cell,·ncia que, por nota de :!2 de ouLulJro ultimo, a Legação de
~ua l\lageslade Dritanniea eru Berna notificou ao Consl3lho
l'Pderal Sui::-so a adlH.':,ão do E::-tado Livre da Irlanda á Connmção de União para a proLecção da propriedade industrial
assignada em Paris a 20 de março de 1883, revista em Bruxellas a 14 de dezembro de 1!100 e em Washington a 2 de
.i unho de 1911 . A Lega~ão aceresce~lton que o Governo Irlandez deseja ser collocado na leDcetra classe para sua conlribmção das despezas do Bureau Internacional.
De conformidade eom o artigo 16, alínea 3, da Convenoão
de União, esta adhesão produzirá effeito a partir de 4 de de--~.
t.ernl>r•J de 1925.
De ordem do meu GoYerno, tenho a honra de rogar a
Vossa Excellencia que se sin-a de tomar nota desta adhesão,
() aproveito esta oecasião para lhe renovar, Senhor Mini<:;tro,
a segurança da minha mais alLa consideração. - Gertsch.
A Sua Excellencia senhor Dr, Felix Pacheco, ministro
de Estado das Helações Exteriores.
-·

hECl\ETO N. i 7. 218 --cr~_:a

DR

1 O DE

FEVEHEIRO DE

1926

nm Cu11snl11do lll)nunn-io em Sanlarem, llepublica, Por:_-

tuoueztt

O Presidente da RepulJlica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da aul m·ização conc.edida pela lettra a do artigo 4o dQ
De neto n. 1-1.058, de 11 de Fevereiro de 1920, decreta:
~\rligo uieo. Fien erearlo um Consulado honorario en1 Santa n~UJ; J'CYPgada '3 as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 10 de Fevereiro de 1926, 105° da Independcneia c 38° Ja Hepnhlica.
ARTI-IUR DA SILVA BERNARDES.

José Felix Alves Pacheco.

41

AaTOB DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N. 17.219- DE 10

DE FEVEREIRO DE

1926

PrO'ItWlya ns Actos firmados tw VIII Congresso da União Postal
UniVe1'sa1, em Stockholmo, em 1924.

O Presitlente da Republioa dos Estados Unidos do Brasil:
Tendo sancoionadu pelo Decreto n. 4. 928, de 6 de Fevereiro do anno proximo findo, a Resolução do Congresso Nacional que approvou os Actos firmados pelos Delegados do
Brasil no VIII Congresso da União Post.al Universal, reunido
em Stockolmo nos mezcs de Julho e Agosto de 1924; e tendo-se
effeetuado o respectivo deposito de ratificações no Ministerio
Real dos Negocias Estrangeiros da Suecia a i o de Setembro
ultimo,
Decreta que esses Actos, appensos por copia ao presente
Decreto, sejam executados e cumpridos tão inteiramente como
ncllcs se contêm.
lliu ue .Taneii·o, 10 de Fevereiro de 1926, l05" <la Independeucia e 38° da Hepubl ioa.
AinHUit DA SILVA

BEH.NAIWES.

José Felix Alves Pacheco.

ARTHUR DA SILVA BERNARDES
·Presidente da Republica dos Estado'3 Unidos do Brasil
Faço saber aos que a presente Carta de Ratificação virem
que entre os Estados Unidos do Brasil e os paizes seguintes:
União da Africa do Sul. Albania, Allemanha, Eslados Unidos
da America, o conjuncto das Possessões Insulares dos Estados
Unidns da America, afüra as Ilhas Ji'ilippinas, Ilhag Filippinas,
Repuhliea Argt!lll ina. Commonwcnlth da .AusLralia, Austria,
Belgiea. Colonia do U(lng·o Helga 1 Holivia, Bulgat·ia, Canadá,
Chile, Uhina, Repul.Jlica da Colombm, Hcpublioa de Uosta-Rica,
fiepuhlica do Cuba, Dinamarca. Cidadr. Livre de Dautzig, Republica Dontinicana, Egypto, Equador, Hespanha, Colonias Hespanhola-.;, Esl honia, Ethiopia, Finlandia, França, Algeria, Colonias e Pr·oteclorados Francezcs ua Indochina, o conjuncto das
outras Uolonias Franeezas, Gran-Brel anha e diversas Colonias
e Protrctorados Brilannicos, Grecfa, Guatemala, Republica do
Hail i, Ht~puÕlica de fll)ndnms, Hungria, India Britannica, Es·tado Livn~ da Irlaudn, Islandia, ltalia, o conjuncLo das ·Colonias
ltaliana~, Japão, Choscn, o conjuneto das outras Dependencias
Japoneza§.. Lettonia, Hepublica da Liberia, Lithuania, Lux•emburgo, Marrocos (com exclusão da Zona Hespanhola), Marrocos
(Zona H espanhola!. Mexioo, Nioaragua, 1~oruega, Nova-Zelandia, Hepublica. do Panamá, Paraguay, Paizes-Baixos, Indias
Neerl~ndezas, Colonias N~erlandezas na America, Perú, Persia,
Poloma, Portugal, Colomas PorLuguczas da Afric~ Colonias
Portuguezas da Asia e da Oceania, Rumania,, Repubhca de São
Marino, O Salvador'- Territorio d() 'Sarre, Reino dos Servios,

Cr9atas e

~l()ven~s,

Helno de Sião,

~ecfa,

Suissa,

Tobeooslov~~
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quia, Tuubhi, 'rurqnia, União das Rcpublicas Socialistas dos
Sovicts, Uruguay e os Estados Unidos da Venezuela- fui cont~luida o assignada pelos irespcctivos Plcnipotenciarios, aos
vinle c oito de .Agosto de mil novecentos c vinte c quatro, no
VIII Congrcs!"o da União Postal Universal, reunido em
Htocldwlmo desde -1 de .Julho daqucllc anno, uma Convcnçãn
l>o~tal Universal c 'Protocollo final, e um Hcgulamcnto do
execução da Convenção Postal Universal c Protocollo final;
Que entre os Estados Unidos do Brasil c os seguintes
paizes: Alhania, Allemanha, Rcpublica Argentina, Austria. Belgica, Colonía do Congo Belga, Bolivia, Bulgaria, Chile, China,
Hcpublica da Colombia, Republica de Cuba, Dinamarea, Cidade
Livre de Dantzig, Egypto, Hcspanha, Colonias Hcspanhqlas, Est honia, l!:lhiopia, li'inlandia, França, Algeria, Colonias o l)ro ....
r cctorudns Francrzes da Indoehina, o eonjuncfo das outras Colonias Francozas. Gran-Brctanha c diversas Colonias c Proleetorados Bl'itmínicos, Gr~cia, Guat.crnala, Hcpublica do Haiti,
Hcpuhlica de Honduras, Hungria, Inclia Britannica, Estado Livre da Irlanda, Islandia, Italia, o conjunclo das Colonias Italianas, Japão, ·Choscn, o conjuncto das out,ras Dependcncias
Japonczas, Lettonia, Ilcpublica da Liberia, Lithuania, Luxemburgo, Marrocos (com exclusão da Zona Hcspanhola), Marrocos
(Zona H espanhola), Nicaragua, Noruega, Nova-Zclandia, Hepul•lica do Panamá, Paraguay, Paizcs-Baixos, Indias Necrlanclczas,
Colonias Nccrlandczas na Amcrica, Pcrú, Persia, Polonia, Portugal, Colonias Portuguczas da Africa, Colonias Portuguezas da
Asia e da Occania, Humania, Hcpublica de São Marino, O Salvador, 'l'errit.orio do Sarro, Heino dos Servios, Croatas c Slovenos, Ilcino de Sião, Suücia, Snissa, Tchecoslovaquia, Tunisia,
Tm·rjtJia, União das Hepublicas Socialistas dos Soviets e os liTs1a dos Unido::; {]a Venezuela - foi concluído c assignado pclns
respectivos I>Icnipotcnciarios, aos vinte e oito de Agosto de mil
novecentos c vinte o quatro, no VIII 'Congresso da União Postal
Universal, ·reunido em Slockolmo desde 4 de Julho daquclle
anuo, um Ajuste sobre cartas c caixas com valor declarado c
ProtocoHo final, o um Hegulamento ele execução do Ajuslo
~obre carlas c caixas com Yalor declarado;
Que enlrc os Estados Unidos do Brasil c os seguintes
paizes: Albanin, Alie manha, Ilepublica Argentina, Austria. Belgica, C~louia (~O Con$'0 Belga, pulivia, Bulga~·ia, Chile, Clúna,
HevulJhca da ·Lolumlna, Hcpuhhea do Costa-Rwa, Ilcpubliea do
CulJa, Dhl_l!lllfil'e:1. Cidade Livre de Dantzig, Republiea Duminicaua, E.uypto, Equadol', Hm::panha, Colonias Hospanholas Esthonia, Ethiopia, .Finlandia, França, Algeria, Colonias c 'Prof cetorados Francezes da Indochina, o conjuncto das outras 8olonias l?rancczas, Greda, Guatemala, Rcpublica do Haiti, Rcpuhlica flC Hondu.ra~, H~ngl'ia, .India Britannica, Islandia, Ualia,
o conJtmclo das Colomas Italianas, Japao, Chosen, o conjm.1clo
das. outr~s Dep~ndcncias Japonczas, .Lcttonia, Republiea da Li ...
her1a, J...Ithuama, Luxemburgo, Marrocos (com exclusão da
i":ona llcspanhola), Marrocos (Zona Hespanhola), Nicanto-uu
Nm•UP1-!H, Heptrhliea do P:mam:'i, Jlaraguay Paizcs-Baixos Jn~
dias Ncpt·Iandozu:;, Cnlnnin» .l\'t•crlandezas' na Amorloa Pel'ú
PH~·iia, Polunia, Porlugal, Colonias PortugLtczas da Afri'ca Co~
lonias 'Portngn('zas da ~\sia n da Occania, llumania Hcpu'hliea
de ~ão l\lurino, O Sah·adm·, Tenitnrio do SaTrc, Hci/10 dos Servios, Uroatas. o Blon•no:-:, ltcino de Sião, Succia, Suissa Tchccoslovaquia, Tunísia, Turquia, União elas Ilcpublicas 8o~ialbta'l
JiQ:s ~ovicts, Uruguay e Estados UnidQs da .Venezuela - foi
0
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concluido e a~::;ignauo pelos respccLivos Plenipotenciarios, aos
vinte c oito de ag·osto de mil novecentos e vinte e quatro, no
VIII Congresso da União Postal Universal, Peunido em
Slockholmu desde !1 de Julho daquelle anno, um Ajuste relativo
a encommendas postaes e Protocollo final, e um Regulamento
do Aju~tc sobre cncommendas postaes e Protocollo final, sendo
os diJos aclos do Leôr seguinte:

UNION POSTALE UNIVEHSELLE

Convention Postale Universelle
CONCLUE ENTRE

LTnion d•~ l'Afriq11r d11 Rui, l'Albanie, l'Allcmagnc, 1es
l::tal ~- t 11 i..: tL:\inériqut-. l'cnsP.mble de:-; Possessio11s Insula ires
de:-5 J::ta:..:-l~ui:-:. 11';\rlll:•riquc nufn·s que lcs Ilcs Philippines, les
llcs Philippillf'~·. la lt,~pniJliqu:· .\r'gcnfine, la Commomvealth de
l'Au:;lrali~·. 1'.\u!Tiche, 1;, BPlgique, In Colunic du Cougo
BelgL', la BoliYil'. In Hr··~~il, l:1 Bulgaric. lt) Canada, le Chili,
Ia Chine, la Hépublique de Culombie, la République de
Costa-Rica, la Hépublique ele Cuba, le Danemark, la Ville
Libre de Dantzig, la Répul.Jl iqu c Dom inicaine, l'Égypte,
l'Équatcur, l'Espagnc. lcs Colonics Espagnolcs, l'Esthonie,
l'Éthiopie, la Finlandc, la Franco, l'Algéric, les .Colonies et
Prol ectoraf s Français dl' l'Indochine, l'ensemble des autres Cnlonies Françaiscs, la Grande-Bretagne et divcrs Colonies el Protrctorats Brilanniques, la Grece, le Guatémaht, la n~!publiquc d'Ilaili, la Républiquc du Honduras !a
Hongrie. l'lndc Brilannique, l"IHat Librc d'Irlande, l'IslaitdG,
i'Italit', l'Pnsemhle tks Colonics Ttaliennes, le Japon, le Cho..:
sen, !'ensrmble tJps autTes Dépendances Japonaises, Ia Lettonie,
la Hépul.Jliquo de Libériu, la Litlmanic, lo Luxcmbourg, le Maroc (à l'oxdu~ion de lct Zone Espagnole), le Maroc (Zone Esr•agnolc), l1~ 7ilcxiquc, la Ni·caragua, la Norvege, la NouvelleZélandt•, h:. lh'publiqu,~· de Panama, le Paraguay, les Pays-Ba.,,
les Tndl'S Néor!andaisrs, les Colonies 'Niécrlandaisos cn Amél'iquc, le Pl~rou, la J>crsc. Ia Polognc, lo Portugal, los Colonics
Portugai"I'S de I'Afrütn2, les Colonios Portugaiscs de l'Asie et.
cie l'Oct~anic, la Houman.ie, la République de St-Marin, le Salvadot·, !t) Tol'ritoirc de la Sarro, lc Hoyaume des Serbes, Croates
et Slovem.:, lc Hoyaurnc de Siam, la Suede, la Suisse, la Tchécoslovaqn!L'. la Tunisic, la Turqnie, l'Uníon des Républiques
Soviétiste.- Sociali»tes, 1'Uruguay êt les États-Unis de Vénézuela.

Lt•:.; st,ns:::ignés. PI6nipotentinircs dos Pays ci-dessus énumérés, ;.;'ôfanl réunis em Congres à Stonkholm en vertu de l'ariielo ,?,7 de la Conccntion postalc univcrselle conclue à Madrid
le 30 IlO\'C·mbru J920. ont, d'un commun accord et sous réserve
de rat ification, revi sé la dite Convention conformémcnt aux clispositions ~uivantes:
Leis de 1926- V oi. II
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TITRE I.

De l'tJnion postale universélle
CHAPITRE I
ORliANISATION ET RESSORT DE L'~ION

Article premier.

Constitution de l' Union.
Lo~ Pays (~tl!.t·n lesqucls est. conclue la présente Conventíon
furmenl, ~·ous la d•íniJllliBation d'Union postalc univcr·scllo, un
seul terrHoiro postal pou~· l'échange réciproque des correspondances. L'Uuion postal e a également pour objet d'assurer l'or~anisat:ion et le perfectionnement des divers serviees posta~
inlernationnux.

Article 2.

Adhésions nouvelles. Procédure.
Les Pay:'l qui ne font pas partie de l'Union sont adrnis en
tou t temps ~t adhérm· à la Convention.
Leur d•!mande d'adhésion doit être notifiée par voie diploinat.ique au Gouvernement de la ·Confédération suisse et par
~elui-cí aux Gouvernements de tous les Pays de l'Union.
Article 3.

Convention et A1·rangements de l' Union.
L.e service de la poste aux lettrés est réglé par les dispo8Hions de la Convention.
D'autre:; services tel~ que ceux, notamment, des Iettres et
des bolte~ avec valeur déclarée, des ·colis postaux, des mandats
dr~ poste, des virements post.aux, des valeurs à recouvrer et des
abonnements nux ,journaux et écrits périodiques, font l'objet
cl"Arrangernents entre Pays de l'Union.
Ces Arrangements sont obligatoires seulement pour le~
Pays qui y ont adhéré.
L'adhé~ion à un ou plusieurs de ces Arrangements est soumise aux dispositions de l'article précédent.
Article 4.
Realements d'exécution.

Les !tdministrations de l'Union arrêtent /d'un commun
&ccord, d::ms des l\eglemenb~ d'exécution, les mesures d'OTdre
et de détail nécessaires à l'exécution de la Convention et des
Arrangements.
·
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Article 5.

Traités .'ii1)éciaux et Unions 1·estreintes. Rayon limitrophe.
i .-Les Pays de I'Union ont Ie droit de maintenir et de oonclure des traités ainsi que de maintenir et d'établir des Union3
restreintes en vue de Ia réductioh des taxes ou de toute autre
amélioration düs relátions postales.
2. - JJo leur côté, les Adminístrations sont autorisées à
prondre eutre elles
les arrangements nécessàires au sujet des
questions qu! n 1 intéressent pas l'ensemble da I'Union, ~ott.ç réserve de 11e pns y introduire des dispositions moins (avorables
qve celles prévues par le8 Aetea de l'Union. Elles peuvent, notamment, en ce qui ooncerne les objets de correspondance, s'e!llendre entre elles pour l'adoption de taxes réduites dans un
rayon de 30 kilometres.

Article 6.

Législation intérieure
Les stipulations de la Convent.ion et des Arrangements
de I'Union nc portcnt pas attointe it la iégislation de chaque
Pays dans tout cc qui n'est pas expressément prévu par ces
Actes.
Articíe 7.

Relations ave c les Pays étrangers à l' llnion
Les Administrations de l'Union qui enfretiennent des
rehitions avec dos Pays étrangers à celle-cí sont tenues de
mettre ces relations à la disposítion des autres Ar.lministrations pour J'.échange des correspondances.
Les dispositíon!;i de la Convention s'appliquent. à l'échanl!e des objcts de correspondance entre les Pays de l'Union
et les Pays étrangers à cette derniere, tou~es les fois que, eet
éeha.nge emprunte Ies services de deux des parties- oontractantes au moins.
Article 8.

Colonies, protectorats, etc.
Sont considéré3 comme formant un seuf Pays ou une
.t\dministration de l'Union suívant 1e ca~. au sens d,i lá
Convention et des Arrangemenfs en ce qui · concerne ndtamment, leur droit de vote anx Congrês, aux Conf~rences
et dans l'intervalla entre Jes réunions, ainsi que Ienr contrlbution aux dépenseg du Bureau Internatiottal do l'Uttion
postale universelle :
to La colonie du Congo belge;
~eule
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2° L'ensemble des possessions insulaires des EtalsUnis d'Amérique. autreB que les tles Philippines et comprenant Hawai, Porto-Rico, Guam, et les tles Vierges des
Etats-Unis d'Amérique;
3° Les tles Philippines;
4o L'ensemble des colonies espagnoles;
5° L'Algérie;
.
,
. .
6° Les colonies et protectorats franca1s de I Indochme,
7u L'ensemble des autres colonies françaises;
go L'ensemble des colonies italiennes;
go L e Chosen;
.
10., L'ensemble des autres dópendances japonatses;
J 1c Les Indes néerlandaises;
12° Lcs colonics nécrlandaises en Amérique;
13° Lcs eolonics portug-aiscs de l'Afrique;
uo Lcs rolonics portugaiscs de l'Asie et de l'Ocranie.
Article 9.

Ressort de l'Union
Sont considérés comme appartenant à l'Union postale
universelle:
a) les bureaux de poste établis par des Pays de l'Union
dans les Pays étrangers à l'Union;
b) la principauté de Liechtenstein. cornme rel!~vant de
l'Administration des postes de Suisse;
t.) les tles Féroê et Ie :Groenland, comme faisant parti e
du Danemark;
d) les posses~ions espagnoles de la côte septcntrionale
d'Afrique. comme faisant partie de l'Espagne; la République
du Vai d'Andorre, comme relevant de l'Administration rles
postes espagnoles;
e) la principautó de Monaco. comme relevant de l'Admihistration des postes de France;
f) Walfisch-Bay, commo faisant partie de l'Union de
I'Afrique du Sud; Basutoland, comme relevant de l'Aiiministration des postes de l'Union de l'Afrique du Sud;
g) les bureaux de poste norvégiens
établis au~ lles dn
Spitzberg comme relevant de l'Administration des postes
de ,Norvêge.
Article 10.

Arbitraues.
1. - En cas de dissentiment entre deux ou plusieurs
membres de l'Union relativement à l'interprétation de Ia
Convention et des Arrangements ou de la responsal:>il it~~ d~.
rivant, pour une Administration~ de l'application de ces
Acles, la question rn lit ige est réglée par jugement arbitral. A
cet effet, c'hacune des Administrations en cause choisit un
autre membro de I'Union qui n'est pas directement intéressé dans l'affaire.
Au cas ou l'un deg Offices en désaccor.rl, ne donnerait
pas suite à une proposition d'arbitraue dans le détai de &i:I:
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moi1, ou de neuf moi8 pou.r les pays d'outre-mer, le Bureau
international pourra, sur Ia demande qui Iui en ~era faito.
provoquer à son tour la désignation d'un arbitre par
l'üffice défaillant ou en désigner un Iui-même, d'Office.
2. - La décision des arbitres est donnée à Ia majorHé
absolue des voix.
3. - En cas de partage des voix, les arbitres choisissent., pour tranclier le différend, une autre Admmistration
égalernent déintéressée dans I e litige.
A défaut d'une entente sur le choix, cette Arf.m:inistration est désignée 1Ja1' le Bureau. infernntional pm·mi le.~
mem.bres de l' Union non p1•oposés par les arbitres.
4. - Les arbitres ne peuvent ~tre désionés en dehor.'f
de& Of(ices ezécutant l'Arrangement qui donne lieu au· litige.

Article H.
Sortie de l'Union. Cessation ".e pa1·ticipation t.m:c ArranQements.

Chaq:Ie Partie contractante a la faculté de se retirer d~
l'Union ou de cesser sa participation aux Arrangemeftts
moyennant avertissement donné nn an à !'avance par son
Gouvernement au Gouvcrnerncnt de la Confédération snis'3e.
CHAPITRE 11
CONGRtS. CONF"ÉRENCES. COMMJSSIONS.

Article t2.

Le! délégués des Pays de l'Union se réunissent en
au plus tard cinq ans apr~s la date de mise à exécution des Actes dn Congres précédent en vue de Ies soumcttre à revision ou de les compléter, s'il y a li eu.
Chaque Pays se fait représenter au Congres par un ou
plusienrs délégués plénipotenf.iaires munis par leur· Gouvernement des pouvoirs nécessaireS~. J1 peut.. au besoin, se faire
représent.er par Ia délégation d'un autre Pays. 'routefois,
il est. entendu qu'une déiégat.ion ne pent ~tre chargée qne de
Jn représentation de deux Pays, y eompris eelu1 qu! l'a primitivement aceréditée.
Dans les délibérations. r-haque Pay~ rtispose d'une ~enlra
voix.
2. - Chaque Congres fixe le lien de Ia réunion du Congrês súivant. Celui-ci est convoqné par les soins du Gouvernement du Pays dans Jequel i1 doit avoir lieu apres entente avec le Bureau international. Ce Gouvernnment est
iigalpment chargé de la notification à tous Ies Gouvernements. et Pay~ de l'Union lcs drcisions pri~es par Ie Congres.
1. -

Congr~~
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Article 13.
Hati{ica.tions. Mfse à (3:técution

e~

durée des Actes du, Congrl!s.

Les Actes des Congres sont ratifiés ausl!lltôt que possible
et les ratifications sont communiquées au OouvernPiilent du
Pays, siegle du Congres.
_
· Dans le cas oil une ou plusefeurs des parties contractantes ne ratjfieraient p~s l'un ou l'autre de~ Actes signés
pár ellesl ceux..:..ci n'en seraient pas moins valables pour Jes
Etats qu Ies auront ratifiés.
Ces Aétes sont mis à exécntion simultanément et ont la
m~m~ durée.
Des le jour fixé ponr ta mise à exécution des Actes
adoptés ·par nn Congres, tous les Actes du Gongrec:~ précédent
sont abrogé~, sanf dispositinn contra ire.
Articl~

H.

Conores extraordinaire.'r.

Lorsque Ja demande en est faife ou appronvée par les
deux Uers au moins des Pny~:~ contractants, •m Oongres extraordjnaire est réuni opres enfpnfe aYec Ie Bureun international.
Les regJes éctictées aux arficlrs 12 et t3 sont npplicables
aux délégat.ions, nnx délibnrntions Pt aux Actes des Congri'\~
rxtraordinaires.
Article

H>.

Reolement des Congres.
Chaque Congres arrête le reglement nécessaire à
travauxt et à ses délibération~.

se111

Artlcle t6.

Con(t!rences.
Des Conférences cbargées de l'examen de questiona puremf)nt administrativas peuvent ~tre rénnie~ h In demande
des Lt~ux tieri au moins des Administrat.ions de l'Union.
Elles sont convoqtJécs npres entcnte aveo lo HurPan in-

tnrn~Uonal.

f,es Conférenccs arrêtcnt leur

rllglement~

Article t7.
Oommiasions.
I~eR Commissions chargées par nn Con:gres ou une Lonf~rencf.! do l'étude tl'une ou de plusieurA qnostions déterminées
~pnt convoqnées par le Bureau international aprês entente.

Je (HJS @chép.nt, avec l'Adminisfration du Pays
doivent se réuni:r.

rnhuuons

oí1 QPS

Oom-
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OHAPITRE III
PROPOBITIONS DANS L'INTERVALLB DES RitUNIONS

Article 18.

Jntroduction des p1·opositions
Dans l'ntervalle des réunions, toute Administration a le
àroit d'adresser aux autres Administrations, par l'mermétliaire du Bureau international, des propositions concernanf
la Convention et son Reglemet.
Le même droit est accordé aux Admínsitrations des
Pays participant aux Arrangements en ce qui concerne ce~
Arrangements e~ leurs Reglementa.
Pourt être miaes en délibération, toutes propositions introduites dans l'intervalle de.~ 1•éunions doivent êfrA appuyéées
par au moins denx Administrat ion~. Rans oompt.er celle dont
elles émanent. Ces propositions rr~tent ~mn~ suite lorsque le
Bureau international ne reçoit pas, en mtn1P tmnps, le nomhrP
nécessaire de déolarations d'appni.
Article 19.

Examen des proposítions.
'route proposition est soumlse à la procédure suivante:
Un délai de six mais est Iaissé aux Administ.rations pour
examiner la proposition et ponr faire parvenir au Bureau
international, le cas échéant, lcurs observations. Les amendements ne sont pas admis. Les réponses sont réunies par· lcmins du Bureau international et oommuniquées anx Administrations aveo invitation de se prononcer pour ou contre.
Celles qui n'ont point fait parvenir lenr vote dans un délai
de six mois, à comJ;>ter de la date de la seconde circulairf~
du Bureau interna~wnal leur notificant los ohservation!i
présentées, sont considérées comme s'abstenant.
Si la :proposition oonoerne un A:rrangement ou le IMolement y relati(, seules les Adminütrations ayant Oll/té1''!.
à cet Arra'!(l~ment pe?,tvent-prendre part attX opérations indiquées ci-detJ'"'s.
Artiole 26.

Conditiôna d'approbaUõn
f. - Pour devenir exécutoires, les proposiUon~ doive-nf.
réunir:
a) l'unanimité des suffrages s'il s'agit de l'add ition de
nouvolles dispositions on de la mortificafon des di'iposition~
des titres 1, li et des articles 33 à 36, 38, 48 à 5il. 55. 56,
58, 60 à 63, 65 à 75. 77 à 80, de Ia Convention, ainsi que 1.e1
articles 1, 4, 17. 53. 6ü et 86 de son Reglement;
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b)
les deux tiers des snffJ'ages s'il s'agit de la modifiration des dispositions antros que cclles mentionnées il.
!'alin(~a précédent;
c)
la majoritt~ absolne s'il s'agit. de l'interpr{•!ation des
di:-;positions de la Convenf.ion et de son Reglement, ;h(IJ's lo
c as de dissent.imfmL à somnel trc it l'arbit.rage prévu h l'nrIJCle 10.
12. - Les Arrangements fixent les conditions auxquel}('s eRI. subordonnéf'. l'approbation des propositions qni
IN;
concernent.
Article 21.
Nnfi{irntinn des

résnlufinn.~

Los anrfitions et lcs morli fications apportées h In Con ..
vonUon et anx Arrangf'mcnts snnt commerées par une dt!claraf.ion diplomatique que le Gouvernement de la CDnf•5dérat.ion suisse est chargé d'établir rt de transmdlrr f1 la
drmande ctu Burcan intf'rnational aux Gonvernrnwnts 'lo:;;
Pays contractants.
Les additions et les modifications apport.r'\es anx He·g'!rmcnts sont constatées Pt notifi.ées aux Administ.rations par
Ir Burean international. li en est de môme eles infrrpréla1inns visrcs sons In Jpf.trP c) rlc l'artielr précédent.
Art.icle 22.

Exémttion des résnlutions
ToutP addition ou modification adoptée n'est rxr)ruwire

rp.w trois moi~, an moins. apri>s sa nnlification.

CHAPITRE IV
DU BUREAU INTERINATIONAL

Article 23

Attributions (lénérales
1. - Un Office central, fonct.ionnant à Berne sous la dPnomination de Bureau internationa.l de l'Union postale universrlle, et placé sous Ia haute surveillance de l'Adminish'a1inn rles postes !misses. sert d'organe de liaison, d'informaf ion
Pl de consultation aux Pays de l'Union.
Ce Rm'rau f' SI chargé, no famment, de réunir, de coordonner, de puhlier rt de rlistribuer les rrnseignernents de toutc
nature qui intr~ressent. Ir srrvice internat.ional des postes;
rl'émettrr. à la dPmande ctes .part.ies en cause, un avis sur los
quPstions lifigirusrs; rl'im~fruirr lrs drmandes en modifieation
rlrs Aetr:-: du CongTr\s: dP not ificr les rlHmgements adopf éR et,
rn gr~nr~J'al, dfl pror-édrr aux rtunes pf aux travaux de rrdacfion
ou dr clocumrntal ion qur~ Ia Convention. Ies ArrangPments et.
Irurs RAgl!'menfs lni nlfril•nrnf m1 dont il serait saisi rlans
r in f r)rêt dr l'Union.
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2. - li intervienf, à titre d'office de compensation, dans
Ia liqui:lation des comptcs de fonte nal.urc rclat.ifs au ~ervwe
intr·r·national rles postes, Pnf.!'f! lrs Administrations qui rAelanwnt rt'll e in! PrVPnl ion.
Art.iclc 24.

DéJienses du Bureau internationa1.
1. - Chaque Congres arrête Ie chiffrc maximum que peuvent atteindre annucllcment les dépenses ordinaircs dn Rut'mllJ in I ernational.
Crs déprmws, ainsi que les frais cxl.raordinaires auxquels
donlll~ lieu la réunion d'un Congres, d'unc Conférener.e ou
d'unc Commission, et les trais que pow"T'n.ient entrniner dr,ç
f1'11i'flii.T, spéciaux con{if~S ;; cc Bu1·eau, sonf supporff"s fm rom11111 n p~u· f nus Irs Pays do l'Union.
2. - Ccux-ci ~ont. divi~és, :1 rcf offct. cn sept clas~ws dont
chacunr contribue nn payemcnt. drs f!l''pcn:;;cs dans la propot·tion ci-apres:
1... classe 25 unités.

2" classe 20 unités.
W classe 15 unités.

4P.
5e
6"
7e

classe 10 unHés.
classe 5 unités.
classe 3 unités.
classe 1 unité.

3. - En cas d'adhésion nonvrllr, lc Gmlv(•rnement de ia
Confédération suifiisc rlNermine. rl'un commum accord avec ie
Gouverncment du Pays intéressé, la classe dans laquelle celuici rloit être rangé au point. rle YUP de la répartit.ion des frai~
du Bur~au internationa1.

TITRE I1
Regles d'ordre général
CHAPITRE UNIQUE
Art.icle 25.

Liberté de transit.
1. - La liherfé rlu fransit P.st garant.ie dans Ie terrifnire
rln l'Union.
2. - La liberté du transit. de~ colis postaux est lirniMe
fll' t PITifoirr· de's Poys partiri1)ant ri ce ,çervice. Le.Y emwis
cw.'r rolcw· déclm'ée pcuvent transitcr en dépêches closes par
le fr>JTiloirr_· des Pays non adhéJ'enf.ç à l'Arrangement concet·nant .lrjs rmvoi.Y de f'e.çpece, mais la respom:abilité de Cf'S Pays
est limiféc à celle qui est pré?me pour les envoi.ç 1'ccommandés.

~nt.irr
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Article 26.
D1·oif. d'utiliscr les scrvices de l'Union

Les Pays de l' Union 1'cconnaitlse'nt à tautes personnes le
droit d'utilise1· les srrvices {aisant l'objet de la Convention et
drs A n·angernrmts.
Article 27.

Interdíction de taxes non prffvues.
li I"Sf. in{CJ'dif, dl" percevoir rlns fll:xes postales, de quelqur
nnfure qqr r.r ~oH. nutrps fJliP f'f'llf's pr·évues par la <:onvrnl.ion 1•t. lrs i\ lTang-rmnnf.s.

Article 28.

Sw;pension ternporaire de service
Lorsqu~, par suit de circonstances extraordinaires, une
Administration se voit ohligéf' de suspendre temporairement
d d'une maniere générale nu .part.ielle. soit l'expédition dPR
ohjels de corrcsponrlance qui lui sont livrés par une autro
Administ.ration, soH l'exécnt.ion d'nn ou de ,plusieurs services
f:péciaux, ellc est tenue d'en rlonner immédiatement avis, au
hesoin par télégrapllc. ft l'Aiministration ou aux Administration~ intéressées.

Article 29.

Monnaie-type
Le (ranc pt•is comrne nnité m.onétaire dans les disposítions de la Convention et des Art·anqernents est le {ranc-or à
100 centímes d}un poid.~ dr> 10/Bie de grarnrne et d'un titre
de 0 ..9(]0.

Article 30.

Equivalents.

Dans chaque Pays de l'Union, les taxe~ sont établies
d'apres une équivalence correspondant, aussi exactement que
possible, dans la monQaie actuelle de ce Pays, à la valeur du
franc.
Article 31

Formule!. La.ngue.
f. Les formules à l'usage des Administrations pour
lcurs rnlnfionf.: réciproquos rloivf'nf. M.re rédigées en langur
frnnçaise, a voe nu sans f J'arluction inf.orlinéaire dans une aut.r1'
lrmgue, à moins qun lf'S Administrations int.éressées n'rn rlio;;po!õ;rmt autrement par nno entente directe.
2.- Les formules à. l'usage du public qui ne sont pas im-
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primée·s en Jangue francaise doivent comporter une traduction
interlinéaire en cette Iangue.
3. - Les {01·mules dont il est question aux §§ l.e't '.2 doi-

vent crt'oi1· des demensions ae rapprochant, autant que possible,
de celles prescritcs par lc Rc(Jlcntents de la Convention et des
A 1·rangernents.
4. -

Les Administrations peuvent s'entendre au sujet de

la Iangue à employcr pour la corrcspondance de service dans
leurs relations réciproqueR.
Article 32.

Ca1·tes d'identité.

t. - Chaqne Administrat,ion peut délivrer, aux personnes
qui en font Ia demande, dcs cartes d'irtentité valables comme
pieces jusUfical ives pour toutes Jes transactions effectuées
par lrs hureau:x: de poste des Pays .qui n'~uraient pas notifio
lr·ur n·fuR de les admettre.
2 - L'Administration qui fajf. délivrcr tme cart.e d'idcntité cst aul orisér ü pcrcPvoir, de c e chef, unn taxe qui nr
pPuf tdro supéricnre à un franc.
3. -- Les Arlminisl.rafions sonf. dégagées de l.oute responsabilif13 Jorsqn'il cst éfahli que la livraison d'nn envoi postal
ou le payement d"un mandat a cu Iieu sur la préscntaticn
d'nnc carte cl'idcntité réguliere.
Ellcs nc sont pas, non plus, ?'r'sponsablcs dos conséquences
qne peuvent cntrainer la perte, Ia soustracl.ion ou l'mnploi
frawlulcux d'une cartc d'idcntité réguliere.
4. - La cartc d' identité est valable pendant t1·ois ans à
partir du ,jour de son émission.
TITRE 111.

Dispositions concernant Ies correspondances postales
CHAPITRE

I.

DISPOSITIONS OÉNÉRALES.

Article 33.

Objets de correspondance

J.Ja dénomination d'objcts de correspondance s'applique
aux lottres, aux cartes postales simples et avec réponse payée,
aux papiers d'affaires, aux échantillons de marchandises et aux
imprimés de toutc natm·e, y compris les impressiones en relief
à l'usage des aveugles.
Article 34.

1'axes et conditions générales

. t. - Les taxes d'affranchissement potn· I~ transport dcs
obJcts c:.Jn eorrrsponrJanoc dans fonte l'étendue de l'Union y
compris lenr rcmisc an domicile des destinaf.cires dans les
Pays oü le scrvicn de, distribuf.ion est ou sera organisé sont.
fixées conformément aux indications du tableau ci-apres:

Objets

Lettres:

~t··· échelon de poids •.•....

·1

I Cartes postalesl simples.·····.····· ·1
.

I

gr.

1

20

-

par échelon supplémentaire.

avec réponse ...... · ·f

Imprhnés ...........•.....•..........
lmpressions en relief pour les aveugles
Papiers d'affaires •................•.•
"I>
:.
minimum de taxe ...

Limites

Unités
de
poids

50
1000
50

-

Taxes

I
I

c.

I
I

25

li

2 kilosl

15

l

-

30

II

-

I

5

I

5
25

5

I
I

II

2 kilos
2 kilos
2 kilos

-

j

I

-

50

5
10

I

g

en rouleaux:
75 em. de longueur et
10 em. de diamêtre.

15 Il
l

de dimensions

45 em. dans chaque sens.

j

Echantillons de marchandises •........ ,
minimum de taxe ....•...

!

de poids

-

::1

-3

o

Ti.

f

l
i

maxima { 15 em. en longueur.
10,5 em. en largeur.
mini ma J 10 em. en longueur.
l 6 em . en largeur.
i) Ce poids est porté à 3 kilos pour
les volumes expédiés isolément.
45 em. de ehaque eôté.

en rouleaux:
75 em. de longueur et
10 em. de diamêtre.
45 em. en longueur.
20 em. en largeur.
10 em. en épaisseur.

500 gr.

>

en rouleaux:
45 em. de longueur et
15 em de diametre.

'='

:;,

";)

:;,

'='
:::1
~

;;>;!

~
t:.l

9

~

:ao
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Les ~\uminist.rations ont la faculté de concéder, dans leurs
relaÍions réciproques, aux jou~naux et écrits pé~iodiqucs expédiés directement par les éd1teurs, une réduct10n de 50 %
sur· le Lar i f général des imprimés.
La même faculté leur cst accordée en ce qui concerne les
livres brochés ou reliés, à l'exclusion de toute publicité ou
réclame.
Il en est même des édiLions littéraires et seientifique~
échang·ées entre les institution~ savantes.
2. - Chaque Pays de l' Union fixe, selon les indications
du tableau ci-dessus, les taxes à percevoil· pow· les objets de
correspondance.
8. - Les lettres ne doivent contenir aucune lettre, note ou
docu.ment adressé à des personnes autres que le destinatatre
ou. des pe1·sonnes habitant avec ce dernler.
4. - Les papiers d'affaires, les échantillons de marchandises et Jeg imprimés de toute nature ne doivent contenir aucune lettrc ou note ayant le caractere de correspondance
actuelle e L personnelle ;- ils doivent être conditionués de manierc à pouvoir être faf~i!Pmcnf vérifiés, sauf les exceptio1H
prévues ou Reglcmrmts.
5. - Les limites de poids et de liimensions (ixées au § I
du prése1,l article ne s'appl'~qucnt pas aux correspondances relative.<~ au sel'Vice postal rlo11t il est qttcstion au § I de l'a1'ticle 4,,.
6. - Les paquets d'échantillons de marchandises ne peu~
Yent. renfermer aucun objet ayant une valeur marchande.
7. - La réunion en un seul envoi d'objets de correspondance de catégories dif'férents (objcts groupés) est autorisée
dans Ies conditions fixées par le Rêglement.
8. - Sauf les exceptions prévues par· la Convention ~t.
son Rêglement, il n'est pas donné cours aux envois qui ne
remplissent pas les conditions requise!).
.
Les Cibjets qui auraient été admis à tort peuvent dtre renvoués à l'Of{ice d'm•igine. Si l'O(fice de destinat-io·n. les remet
au destinatai1'e, a doit éventuellement lcur appliquet• les taxes
et sut·ta;r:es p1'él;ues pour la catégo1·ie de correspondances à
laquelle ils appartiennent réellement.
9. - Les envois a{f1·anchú; au tari[ des lettres peuvent
1'C1l{errner dcs objets passibles de droits de douane, lorsque
l'impo1·tation de ces objets, sotts forme de lettres, est admise
dans le Pays de destination.
Ces envois doivent êt1·e r·evêtus, du côté de la suscti]Jtiou,
d'u.ue él'tquette conforme aux prescriptions du Reylernent.
L'Adrninistration du Pays destinataire est autoriSée à soumettJ•e ces envois au contrdle douanier, à les ouv1·ir d'office
et à percevoir li!s droits d'entrée, dans la forme p1•évue pnr
sa léyislation.
Article 35.
Affranchissement.
Les. em·ois aulrcs .9ue les lf'tfres ct I.es cartes posfale.:; slrnpk:; doiYenf Nrü entw1'cment af{ranclus.
ll n'e.çt pas donné cours aux cartes postales avec réponte

pa?Jée dont les deux parties ne sont pas entierement af{ranchts aN moment du dépfH.
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Article 36.
Ta:r.e en cas d'absence ott d'insu(fisance d'affranchissement.

En cas d'absence ou d'insuffisance d'affranchissement f-!t
sauf les cxceptions ]J1'hnws par l'article 39 du Ilealement puw·
ce1·tuine$ catéyortes d'envois réexpédiés, les objets de currespondancé de toulc na ture sont passjbles, à la charge des de;:,linataires, d'une taxe double du montant de l'affranchissement
manquant ou de l'insufftsancc, san::; que cette taxe puissc êb·e
inférieurc à tO ce·nti1nes.
Adicle 37.
Cotres}JOI!llanccs cn deho1'S de l' Union.
1. - Les taxe::; pour les correspondances à destination des
!Jays en dehors de l'Union ne doivent pas être inférieurcs au
tarif normal de l'Union.
,'i,. :- Le~ correspo~dances origina ires de Pays en dehors
de 1 Umon qUI sont hvrecs à un Pays de l'Union no:1 affrauuhies ou insuffisanuneut affranchies sont taxées par l'Officc
· distributeur sclon les regles applicables dans son propre service aux e~vois similaires à destination des Pays d'ou proviennent les dites correspondances.

Article 38.
Suttaxes.

Il peut êLre pen;u, en sus does taxes fixées par les articles
34 et. 37 pour tont objet transporté par des services dépendant d' Administrations étrangeres à l'Union, ou par des serv ices extraordi!laircs dans l'Union donnanL Jieu à dcs frais
tipéciaux, une surtaxc en rapport avcc ces frais.
Lorsque Ic tarif d'affranchissement de la carLe poslalc
simple cornprend la st~rLaxe ,autorisée par l'alit;léa précédenL,
ce même tarif est apphcable a chacune des part1es de la carte
post.ale avec réponse payéH.
Article 39.
1'axes spéciales.
1. - Les Administratións sont autori~écs li {1·apper d'to1e
taxe additionnelle, sclon les dispositions de leu1· léyislation,
le.~; obj~?ts 1·emis à leurs services d'expédition en de1"nicre limite d'heure.
2. - Lrs Pays de dcstination qui sont autor.isés par .leur
léaislation à déliV1'CI' les envois contenant des ob,1~ts passtbles
de droits de douane peuvent percev~ir, pour le ded.ouanernent
de ces cnvo-is, un droit de 50 centmtes f7 11- nwxtmttm par
envoi.
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3. - Le Pays de destination est autorisé à percevoir
pour les objets adressés poste restante. une taxe soécial~
d'aprês sa législation.
Article 40.
Envois

expr~s.

1 . - Les objets de correspondance so:!.lt, à Ia demande
des expéditeurs, remis à domicile par un porteur spécial immédiatement apres l'arrivée, dans Ies Pays dont les Administratiom~ consentent à se charger de ce service dans leurs
t•elations réciproques.
2. - Ces envois, qualifiés "expres", sont soumis, en sus
du porl ordinairé, à une taxe spéciale s'élevant au minimum
au double de l'affranchiuemcnt d'une lettre simple ordinaire
et au maximum lt ttn franc. Cette taxe doit être acquittée
complPtement et à l'avance par l'expéditeur.
3. - Lorsque le domicile riu de~ f inata ire ~e trouve e~
dehors du rayon de distribution gratuite du bureau de destination, la 1·emise par expre.'f peut donner lieu à la perception
d'une taxe complémentaire jusqu'à concurrence de celle qui
{ixée dans le service inter.!le.
La remise par expres n'est toutefois pas obligatoire dans
ce cas.
4. - Les objets expres non completement affranchis
pour le montant total des taxes payables à !'avance sont dist.ribués par les moyens ordinaircs, â moins qn'ils n'aient étó
traités com me expres par le bureau d'origine.

Article 41.
Interdicttons.
i. -

li est interdiL d'expédier:

a) eles objets qui, par lcur nature on leur embaUagr',
peuvent présenter du danger pour les agents, salir ou détériorer les correspondances;
b) des matiêres cxplosibles; inflammnblos ou da~gereuses;
~
c) des animaux vivants, à l'exception des abeil.les _et,.des
ver~ a aoie;
.
d) des objets pàssibles de d•roits de dounnc, sauf les exceptiorta prévucs à l'article 84 § 9, airui que des échantillons
e:r.prdiés cn nombre dans le but d'éviter Ia perception de ees
droits;
_
..
e} de l'opium, de la morphine, de la coca1~e ct nutrr·:.
sl11nrfiants;
· f) des objets obscenes ou immoraux;
g) des objets quelconques dont l'entrée ou fa circulation
sont interdites dans le pays d'origine ou dans le pays de destinatfon.
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ll est, en out1·e, interdil d!expédict•, dans les cnvois non
rec:omnwlu.Lés, des pieces de monnaie, des billets de banque et
des billets de monnaic, des matie1·es d'o1· ou d'argcnt, tics
}JiCI'J'Cl'ies, des bi}oux el autrcs ob)ets précieux.
2. -- Les euvois qui auraicnt été ü lort admi:3 à l'exp•~
Jitiou doivent être renvoyés à l'Office cForigine, sauf·le ca;,
oü l'Administratio!l du pays de destination serait autoris(~e.
par sa législation ou ses reglements intérieurs, à en disposcr
autrement.
Toutefois, les matieres explosibles, inflammables ou dani:!l'l'cnses et les objets obscenos ou immoraux ne sont pas reuYoyt-'s à l'Office d'origine; il sont d•étruits sur.' placc par k~;
:-oi11:3 de l'Administration qui en constate la préscnce.
Dans lc cas oü des envois allmis it tort i.t l'expédition nc
õcraicnt ni ·re1woy(:s ú l'o1'iginc, ni J'emis au dcstiuataiJ'D,
l'O[{icc cxpéditcw· doit en étrc in{ormé puw· qu,'il }misse
prendre éventuellernent les mesures qui s'irnposeraient.
3. - Est, d'ailleurs réservé Ie droit de tout Pays de
!Tnion de ne pas effcctuer, sur son tcrritoire, lc tran.;;port
cn transit à découvert ou la distribution des objets jouissaut
d·e la modération de taxe à l'égard desquels il n'a pas été
satisfait aux lois, ordon!lances ou décrets qui reglent les conditions de leur puhlication ou de leur circulatiou dans co
Pays.
Ces objets doivent êt1·e renvoyés à l'Of{ic& d'origiwJ.

Article 42.
Modalités d'affJ•anchissernent.

1. - L'affranchissement est opéré, soit au moyon d~
timhres-post. valables dans le Pays d'origi!le pour la correspondnnce des particuliers, soit au moyen d'empreintes do
machbes à affranchir, officiellement adoptées et fonct.ionnant Rous le cont.rôle irnmédiat de l'Administ.ratio!l.
2. - Sont eonsid1~rés com me dú.mcnt affranchis: los
('artcs-r1;ponse pol'l.ant., im.prim1~s ou colf.és, des timbres- posl1~
riu pays d'érnission de ces cartes, les envois régnlierement.
affr·anchis ponr Jeur premier parcours et do:lt le complément
de taxe a été acquitté avant leur réexpédition, ainsi que les
journaux ou paquct.s de journaux et éaits périodiqucs dont la
:-uscription porte Ia mention "Abonnernent-poste" ou une
me!ltion équivalentc et qui sont expédiés en ver tu de 1' Arrangement sur les abonnements aux journaux et écrif.!J périodiques.
3. - - Les correspondances déposées em pteine mer
dans Ia boiw d·un paquebot ou entre les mains des agents des
posfrs embarqués ou des commanda!lts de navires peuvent
N.r·e n ffranr,hies. sauf arrangement contra ire entre les Administrai íons int.éressées, au moyen de timbres-poste et d'aprês
lo tarif dn Pays auqnrl appartient ou dont dépend Ie dit paquehof.. Si le drpôt à bord a lieu pendant Ie stationnement
aux drux points extrr·mes du parcours on rtans l'une des esrales intermédiaires, l'affranchissement n'est valable qu'autant qn'il est effectué au moyen de timbres-poste et d'apre'3
Ic tarif du Pays dans les eau~ duquel se trouve Ie paquebot.
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~ticle

43.

F1·anchise de port.
1. - Sont admi~ês à la franchise· de port les correspondances relativos au service postal échangées entre la Administralions des postes. entre ces Administrations et Ie Bureau
i!ltc1:national, entre les bureaux t~e poste des Pays de
l U!lion, et entre ces bureaux et les Administrations ain,yi que
celles dont le transport en (ranchise est expressément prév!u
pa1· les dispositions de la Convention, des A1·rangements et
tlc leurs Reglements.
2. - Les correspondances, à l'exception des envois gre·
vés de resboursement, destinées aux prisonniers de guerro ou
cxpédiées par: eux so!lt également affranchies de toutes taxes
postales, aussi bien dans les Pays d'origine et de destinat,ion
que dans los Pays intermédiaires.
Il C!l l'~t. de mêmo des correspondances concernant lns
pri~oiJnier.s do guerre, expérliées ou recues, soit directerr.ent,
soit à titrc d'intermédiaire, par les bureaux de renseignements qui seraient établis évcntualleinent pour ces personnes
e•ans des Pays belligérants ou dan~ les Pays neutros ayant
recueilli des belligérants sur leu r territoire.
Les belligérants recueillis et internés dans un Pays
neutre sont assimilés aux prisonniers de guerre proprement
dits. en ce qui co!lcerne l'application des dispositions ~i
des~us ..

Ar:ticle ·44 •

Coupons-'réponse
Des coupons-réponso sont mis en vente

dans

les

Pay~

de i'Unioo.

Le prix do vente en est déterminé par los Administrations mtéressées, mais ne peut êf.ro inférieur à ·10 ceulirncs
ou à l'~quivalent de cette sommc dans la monnaic du Pays
de débit.
Chaque coupon est échangeable da!is tout Pays de l'Fnif)n
confre un timbre ou dos timbres représcntant I'affranr.h isscment d'une Iettre simple originairc de r,l, Pays ~l dcstinaf.ion
de l'étranger. Toutefois, l'écha!lge doit se faire avant l'cxpiration du sixieme mais qui suit celui de- l'émission.
Est en outre, 1·éservée à chaque Pays, la faculté d'exigerl
le dépôt simultané des coupons-réponse et des envois de cort•espondance à affranchi1· en échange de ces coupons.
Article '45.

Retrait. Modifi.caHon d'adt•esse.
1 -- L'expéd•iteur d'un objet de correspondance peu L lc
faire 'retirer du service ou en faire modifier l'adresso, tant
que cet objet n'a pas été livré au destinataire .~
5
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2. - La demande à fui:muler à cet effet est transmise
par voie postale ou par voie télégraphique aux frais de l'expéditeur, qui doit payer, pour toute dlema!lde par voie postale, la taxo upplicallie à une lettre simple recommendée et
pour toute demande par voie télégraphique, la taxe du tÓlégramme augmentée de 1a taxe postale, s'il s'agit d'une modificatiotl d'adresse.
·
Article 46.
Réexpédition. Rebuts •:
1. -

Lu réexpédition d'objets de correspondance dans

I' intérieur de 1' Uniun ·!te donne li eu à la perception d'aucun
,;upplément de taxe, sauf les exceptions prévues au lleglemcnt.

11 en est de meme du retour à l'expéditeur des objets
tombés en rebut.
2. - Les objets de C01'1'espondance qui sont réexpédiés
ou tombent en rebut so!lt livrés aux destinataires ou aux expéditaurs contre payment d·cs taxes dont lis ont été grevés au
départ, à l'arrivée, ou en cours de route par suite de réexpédition au delà du premier parcours.
3. - Les correspondances tombées en rebut pour quelque cause que ee soit doivcnt être renvoyées immédtiateme!lt
au Pays d'originc •.
Le délai de eonservation des correspondances gardées cn
instance à lu disposition des destinataires ou adressées "poste
restante" cst réglé par les dispositio!ls du Pays de destination. Toutcfois, ce délai ne peut dépasser six mois dans les
relations avcc les Pays d'outre-mer et deux mois dans les
autres relations. Le renvoi ati pays d'origine doit avo ir li eu
dans un délai plus court, si l'expéditeur l'a dernandé par une
a!lnota.tion sur la suscription en une langue connue dans lc~
Pays de destination.
4. - Les irnprirnés dénuPs de valem· ne sont pas renvoyés, à muins que l'envoyeur, par une annotation à l'extérieur de l'envoi, n'cn ait dcmandé le retour.
5. - La taxe de "poste restante" prévue à l'article 39 no
suit pas l'objet en cus de réexpédition ou de rnise en rebut.
6. - La taxe cornplementaire stipulée à l'article 40,
§ 3, reste exigible en cas de réexpédition ou de mise en rebut
d'un envoi exprés.

Article 47 .,
IMclctmation.•.

i. - La réclamation de tout envoi peut donner lieu à
la perception d'un droit fixe d'un franc au maximum.
En ce qui concernP. les envois recommendés. aucun droif.
n'est percu si l'exoP.difeur a déjà acquitté le droit spécinl
pour un avis de rérepfion.
2. - Les r~clamatio!ls ne sont admises que dans le délai
d'u!l an à compter du lendernain du dépót.
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CHAPITRE II.

Article 48_.J

1. - Les objets de correspondance désignés dnns I'nrticlo
33 pêUveht être expédiéS sons tecomtnandation.
'l'outefois, les partias "Répoüse". àdbérentes aux cartes
postates -!te peuvent être recummand~es par les expédlteurs
primitifs de ces envoie.
.
_
2. -La ta:.te de totu envoi recomtnaiidé doit dtre acquittée à l'avance. EUe se compose:
a) du prix d'affranchisscrnent ordinaire de l'cnvoi, selon
sa naturc;
b) d'un droit fixe de recommandation de 40 centimes au
maxmmm.

3. - Un 1·écépissé doit être délivré aratuitement à l'expéditeur d'un envoi recomrnandé, au moment du dépót.
4. - Lés pays disposés à se charge r des risques pouvant
dériver du cas de force majeure sqnt autorisés à percevoir

une taxe spéciale de 40 centínies au maximum pour chaque
âilvof recommàndé ._
·
Artiole ·40.

Avis de

r~ception.

L'expéditeur d'un envoi recomma'!ldá peut obtenir uri
avis de réception en payant, au moment du dépOt, un droit.
fixe do 40 centimes au maximum.
·
L'avis de réception peut être demandé postérieurement
âU dépôt de l'envoi dans le délai fixé par l'article 47 pour les
réclâtnations et moye'!lnant payement d'un droit que ne doit
pas dépasser le double de celuí prévu â. l'alinéa précédent •.
Article 50.

Etendue de la responsabilité.
Sauf lei éai prt!vus à l'arUcle suivant, les :Administra,,
tións répondent de la perte des envois recommandés.
L'expPditeur a rlroit., de ce chPf. à uno indem!lité dont lo
montant est fixé à 50 francs par objet.

S'il a acquitté les droits d'une réclamation et si celle-ci
motivée par une faute de service, ces droits sont également restituis.
~~t

68

ACTOS DO PODEH. EXECUTIVO

Articlo 51.
F:Jxcptiulls

au p1·incipc de la 1'espimsabilité.

Les Administrations sont dé.gagées de tontc
lJilité pour la perfe tl'envois recommandés;

responsa-

a) en cas de force majeure; toute{ois, la tespon. sabilit,;
&Ubsiste à l'éuard de l'Of{ice expéditeur qu·l q accelJté de
couvrit· les 1·isques rle forme majeure (art. 4t3. § 4);
b) lo1·squ'elles ne peuve1"'t rendre
compte eles envois
11a1' suíte de la destruction des documents do service résultant d'un cas de for-ce uwjeure;
c) lorsqu~·a s'agit d'envois dont le contenu tombe sous le
coup des interdictions p·révu.es ii l'w·ticle .u, § I;
d) lorsque l'expéditeu;• n'a tm·mulé a«cune réclarnation
dans lc délai prévu à l'arHclc 47.

Article 52.
Cessation de la 1'espi:msabilitd.

Les Administrations cessent d'être responsables des enf\·ois recommandées dont elles ont ef{ectué la rcmise dans les
comlitions prévues par leur 'l'eUlem,ent intérieur.

Pour les cnvois adrm:sés poste restante, ou conservés en
instance à la disposition des destinataires, la responBabilitó
cesse par la délivrance à une personne qui a justifié de son
identité suivant les regles en vigueur da,ns ie Pays de destination, et dont les noms et qualités sont conformes aux
indications de l'adresse •J
Alrticle 53.
Payemenl' de l'indemnitê.

L'obligation de payer l'indmenité incombe à l'Office
dont releve lc bureau expóditeur de l'envoi sous résenve do
.son droit do recours cont.re l'Office respomable.
:Artic.Ie 54.
Délai de 1myem..ent.
·I .-Le payemenL de .J'indemnité doit avoü· lieu lc plus
túL 1possiblc et., au pluf:l ta.rd. dans le délai de six mois à com·pLer du leJJ(kmain du jnur rlc Ia íréclamat.ion. Ce délai est
:rorté à neuf muis clans Ies rolutions aveo le.s Pays d'ouf.remer.
2 .-L'Office d'originc cst autorisé à ·désintéresser l'expediteur pour ·le .compte de l'Office intermédiaire ou destiJlatairc qui, régulisrrment. saisi, n Jaissé s'écouler six mois
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sans donnrr de solution ã. l'affaire; cc délai est porté tt ncuf
dans les relatious a.vec· .les 'P'ays d'outre-mer.
L'Officc expéditcur :peut différer .excepUonnellem(mt le
réglemcnt de l'indemnité au delá du délai prévu au paragraphe précedent lorsque la question de savoir si la perte de
d'cnvol e~t rlnc it nn cas de forct~ ma.jeurc n'c::;t. pa~ tr:tn~nois

chét~.

Article 55.

DéfP-nninatiun tle la ·re.,ponsabiliie
J .--.Tusqu'á prcuve du contraíre, la re~poitsabilité pou_r
la perte d'un envoi rcoommandé incombe à i'Of.fice QUI,
ayant reçu l'ob,jet sans fatre d'observation, et étant mis en
possession de tous les rroyens réglementaires d'investi·gafion, ne peut établir, ni la délivrance au dastinataire, ni,
~·n y a li eu, Ia transmission réguliêre it l'Office suivant.
Si la perte " eu lien en cours do transoot'f. sam; qu'il
soit possible d'établir .:,ur le territoirc ou dans lc service do
quel pays Ic fait s'~st accompli. les Offices eu cause supporfent. lo dommago par parts égales. Toutefois, i'zntégralité de
l'indemnité dtte doit ~trc versée à l'Office d'originé j)ar la
prem.ierc Administration qtti n~ pettt établü· da transmission
réguUere de l'envoi réclamé au se1·viée corrcspondant. Jl
apparlient à cettc Arlminist1•ation de récupérer sur les auh·ei
Offices responsables la qzwte-part de chacnn d'eux dans Te
dédomma(lement df' l'ayant droit.
2 .-Lorsqu'un objet n~commandé a été perdu dans des
circonstances de forme majeure, l'IOffice sur le territoire ou
dans le sorvice duquel la verto a eu liou n'en est rosponsable
envers l'Offico expéditeur que si les deux pays se chargent
des risques dérivant du c as de force m9jeurc.
3. -Pm· le fait du. payement de l'indemnité. l' Administration ?'esponsable est subroaée jusqu'à concurrence du nwntant
de cette ·indernnité dans les droits de la personne qui l'a reçue,
pów· tout rccours éventuel soit contre le destinatai1'e, soit conh·e l'e.r}Jéditem· ou confre des tie1·s.

1\rticle 56.
Ilf>mbow·seuwnl de l'indemnifé i'r. l'Offief' f'J:pérliteu1·

L'Offico responsable úU pour Ie compte duquel le payment
c<st effcetué en conformité de l'article 54 est tenu de rembourser à l'Office expeditm.n· le montant de l'indemnit.é ctang
nn delai de frois mois apr(~~ nolification du paycment..
C.e rembourscrnent. s'eifcctue sans frais pour l'Office créditeur, soit au moyen rl'un mandat de poste ou d'une traite,
soit cn cspéccs ayant cours dans lo pays créditeur. Passé le
d~lai dn trois mois. la somme due à l'Officc expéditeur est
producfin~
d'intér(!f. à raison de sept pour cent. l'nn. a
rnmpter du jour de l'expiration dudit délai.
r:office dont la responsabilit.é est dument établic et qui
a fout d'abm·d déclinr Ie r;ayement de l'indemnité doit prendrr ü .sa charge tou~ l<'s fq,is acerRsoirPs rf.sultnnl dn rPtard
1111n .insf i fi(. appnrh~ nu J):Jyeml'nt.
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Toute{ois, lei Administrations peuvent s'entendre pour
liquider périoâiquement le.11 indemnités qu'elles ont pauées
aux expéditeurs et dont elles ont reconnu le bien-(ondé.

Article 57.
Responsabilité pour les envois recommandés en dehors
limite.~t de z· Union.

de~

La responsabilité en matii~rc d'envois recommandés ã
destinafion ou en provenance de Pays étrangers à l'Union ou
€'ll transit par ccs Pays est réglée selon 1es dispositions suinmtos:
n) pour Je transport c!ans le ressort de I'Union, d'aprM
les stipulations de la Convmition;
b) pour le transport f:'n dehors des limites de l'Union,
d'apres les conditions notifiées par l'Office de l'Union qui
sert d'intermédiaire,
OHAPITRE lll.
lllNVOIS

CO.~TRE

REMBOURSEMENT.

Article 58.
Taxes et conditions. Liquidation.
1 . -..Les correspondances recommandées peuvent être
expédiées grevées de remboursement dans les relations entre
les P~ys dont les Administrations conviennent d'assurer ce
service.
Sauf arrangement contl·aire, le montant du remboursement est exprimé dans la monnaie du Pays d'origine da
l'envoi.
J.,e maximum du .remboursement est égal à celui fixé pour
les mandats de poste it destination du Pays d'origin~ do
I'cnvoi.
Les objets confro remhoursement sont soumis aux formalilés et aux taxes des t·nlois recommandés. .
L'()xpéditeur paie, en outre, une taxe fixe qui ne peut
11tre inférieure à 20 centirnes. ni supérieure à 50 centimes, et
un droit pr·oportionnel de 112 pour cent du rnontant du rembow·sement. L 'Of{ice e.-cpéciiteur a la faculté d'arrondir ces
ta;res, d'apres les convenances de son systeme monétaire.
2 - LA montr~nt ~ncaissé sur le destinataire est transmis
à l'expP.diteur nu moycn rl'un mandat de remboursement qui
Pst émis oratuitement.
Les Administrntions 1Jeuvent s'entendre sur un autre pr·océdé pour la liquidation des smmnes encaissét?s. Elles pe11,vent, 110í.amrnent, se charger, dan.~ des conrlitions à convenir, de
les ''erser en ccmpte courant postal dans le pay.'l de destination
de l'envoi.
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Article 59.
Annulation du rnontant dn retnboursernent.

L'expéditeur d'un envoi recornmandé grevé de remboursement pP.ut demander le dégrevement total ou partiel du
montant du remboursement.
Les demandes de cette nature sont soumises aux mêm3s
dispositions que les demandes de retrait ou de rnodification
d'ndres~e (art. 45) •

Article 60.
R~sponsabilité

en cas de perte de l'envot.

La perte d'un envoi recommandé grrvé r1 :J remboursament engage la responsahi1ité du Hervice po~tn.J rl::t!13 les conditions rlétcrminéc.· rar les artir.le" 50 et 51.

Article 61.
Ga1·an,tie de.c: sornmes

cw·aiss,~es

tl;aulir}remcnt.

Les sommes encai3sées régulierement ctu deslinatait':•,
qu'elles aient été ou non convert.ies 1m mnndats de posto on
versées en compte courant po:d.al, sont. garnn r Íf'S h l'expéditeut•
dans les conditions déterminées en faveur du déposant l- ::v
l'Arrangement concernant les mand:ü~ de poste ou par le~
prescript.ions régissant le servicc dcs cheques et virernent~
postaux.
Artinle ü2.
lndemnifé l'ncns de non-encaissemnnt, d'('nrois.c:rrnent· in.<.:uf{i ~
sn.nt nu frmuft,!cu,:r:.
1. - Si l'envoi a été livrd au destinataire sans cncaisse ·
mont du montant du remboursement, l'expéditcur a droit à
une inrlemnité pourvu qn'ttne réclamatinn ait été formulée
dans le délai prévn à l'arlicle 47, § 2, et à moins que le nonencaisement ne soit dú à unn faute 011 à une né~ligence de sa
part ou que lJ contenu rio l'onvoi no tombo !",nus le coup d ~~
interrlir.tions pré-lues à l'article 41.
11 en est de même si la sommc encaissée du destinatail··~
est inférieurc au monlant ou remboursement indiqué ou f:i
l'encaissement a été effectué frauduleuscmet.
L'indemnité ne pourra dépasser, en aucun cas, Ic :~.I)IJfanl.
du remboursement
2. - Par le fait du payemcnt de l'i11derr:nité et ;iw;qu' lt
ccncurrence de son montant, l'Administration re.çponsable est
subrogée dans les droits de l'expéditeur ron1· fn11t reco11•'3
éventuel r.ontre le dostinatnire ou les tiers.
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Article 63.

Sam.mc.fl r>ncaissées réaulierernent Inrlcmnifb. Payement
recout•s.
L'obligation de payer les sommes encaissées réguliére.
ment ninsi que l'indemnité dont il ost question à l'arficlo ~)rP.
.códcnt, incombc a l'Officc dont reléve le bureau expéditeur
ch l'envoi, sous ré~0rve rle P.cm droit rlo J'MOtll'S cnntrr I'Offi,•e
responsable.
Ar ti ele 64.

Délai de payement.
Les dispositions de l'm·ticle 54 concernant les délais de
payement de l'indemnité pow· la perte d'un envoi recomrnand•;
s'appliquent au payement des sommes encaissées ou de l'indemnité pour les envois contre remboursement.
Article 65 •.

Déterrnination de la 1•esponsabilité.
Le payement., par l'Office expéditeur, des sommos enréguliercment, ainsi que cehli do l'indemnité prévue à
l'articlo 62, so fait pour I e compte de l'Office destinataire.
Celui-ci est resnonsable, n moins qu'il ne puisse prouver que
Ia faute est due à la non-observation d'une disposition réglementaire par l'Office expéditeur.
Dans les cas d'encaissernr::nt frauduleux à la suite de la
dispm·ition dans le service d'un envoi contre remboursement,
la respansabilité des Offices en cause est déterminée selon
les regles prévues à l'arttcle 55 pour la perte d'un envoi recoTnmandé ordinaire.
caiss~es

Article 66.

Rmnbow·scrnent des somrnes avancées.
L'Office destinataire est tenu de rembourser à l'Offico
expéditeur, dans les conliitions prévues à l'article t>J, les sommes qui ont été avancées pour son compte.,
Article 67.
Mandai.~

de rembou1·sement.

Lo montant d'un mandat de romboursement qui, pour un
moUf quclconque, n'a pas été payé au bénéficiaire, n'est p:cts
remboursé à l'Offico d'émission. Il est tenu à la dispositinn
du bénéi'icia1re par l'Offico expéditeur de l'envoi ~revê de
rcmboursement et rovient définitivement à cet Offwe, apr~s
l'rxpiration du délni lrgal dr prescripr,ion.
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A tous le.s autres égards, et sous les réserves prevues a~
les mandats de remboursement sont soumis au'c:
dispositions fixées par I' Arrangement concernant les mandats
de poste.
Article 68.
R~glement,

Parta(le ele la taxe et du droit de rembõursement

Les taxes prévues au dernier alinéa du § 1 de l'article 58
sont partagées par moitié entre l'Administration d'origine et
cene du pays de destination dans les conditions prescritas pae
. Ie Rêglement.
Dans le cas ou deux Offiucs ne pereoivent pas une tax:e
fixe de remboursement d'égal montant, la quote-part à bonifier à l'Office correspondant est. calculée sur la base de la taxe
la plttq faible.
CHAPITRE IV.
ATTRIBUTION DES TAXES. FRAIS IJE TRANSIT ET D'ENTREP0T.

Article 69.
Attribution des taxes.

Sauf les cas expessément prévus par la Convention,
chaque Administration garde en ent.ier les sommes qu'elle n
percues.
Artiele 70.
Frai de transit.

1. - Les correspondances échegées ert dépêches closes
entre deux Administrations de l'Union, au moyen des services
d'une ou de plusieurs autres Administratir.ns (services tiers),
sont soumises au profit de chacun des pays traversés ou dont
les services participent au transport, aux frais de transit inrliqués dans Ie tableau suivant:
Par Kildgramme
De lettres
et de cartes D'autres
postales
objets
f.,. Pa1•cours territoriaux :

lttsqu'à 1.000 Km . ................. ..
A u delà de 1. 000 jusqu' à 2. 000 Km . ... .
.4u delà de 2.000 jusqu' à 3.000 Km .... .
A u delà de 3. 000 jusqtt' à 6. 000 Krn . ... .
Au delà de 6.000 jusqu' à 9.000 Km .... .
A.u delà de 9.000 Km ... ..........•... -...•

Fr., c.

Fr. c.

0,75
,1,00
1,50
2,50
3,50
'•,50

0,10
0,15
0.20
0,30
0,40
0,50
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2°. Parcato·s marifiuws:

Jusqu.'à 300 milles marins ...•....•...•
Au âelà de 300 jusqu'à 1. 500 milles marins
Entre l'Eu1'ope et l'Amb·iqtte du Nord ....
A u delà de 1 . 500 jusqu' à 6. 000 milles marins ......................... .
A u delà de 6. 000 milles mm·ins . ....... .

O,to·

0,75
2,00
3,00

0,25
0,4()

4,00
6,00

0,50
0,75

2. - Les {1·ais de trantlit pour le transport maritime sur
un trajet n'excédant pas 300 milles marins sont (ixés au tiers
des sommes prévues au paragraphe précédent, si l' Adminh;tration intéressée reçoit déjà, du chef des dépêches transportées,
la rémunf\ration nfférent au transit territorial.
3. - En cas de transport rimritime effectué par deux ou
plusienrs Administrations, lcs frais du parcours total ne peuvent pas dépasser ü francs par kilogrammc de lottres ct da
curtes postales et O. 75 franc par kilogramme d'autres objets ..
Lorsque les totaux de ces trais dépassent respectivement
6 (rancs et O. 75 (ranc, ils sont répartis- entre les Administratim~s participant au transport, au prorata des distances parcourues, sans préjudice des arrangements différents qui peuvent intervenir entre les parties intéressées.
4. - Sont considérés comme services tiers, à moins d'arrangement contraíre, los transports maritimes effectués directement entre dcux pays; au moyen de navires dépendant dC'
l'un d'eux. ainsi que les transporls cffectués entre deux bureaux d'un même pays, par l'intermédiare de services dépendant d'un autre pays.
5. - Les correspondances échangées à découvert entre
deux Administrations de l'Union sont soumises, sans égard au
poids ou à la destination, aux frais de transit suivants, savoir:
6
centimes pieco
lettres . . . •
cartes postales
2 lh centimes piecc
autres objets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 lh tCentimes piece
Toutefojs, les Administratinns sont autorisées à considé:rer comme des dépêches closes Ies envois expédiés à découvert Qllf dépassent le poids de 250 grammes.
6. - Sont considérés comme al.ltres objets, en ce qui conc~rne les frais de transit, les .fournaux ou paquets de jornamc
et ~crits pl!riodiqucs expédiés en yertu de l'Arrangement concernant les abonnements aux journaux et écrits périodiques,
ai11si que les boites avec valeur déclarée expédiées en vedn
de l'Arrangement coneermmt les lettres rt lPs · hoites avec
valeur déclarée.
7. - Un Office est autorisé à soumettre à l'appréciation
d'une Commission d'arbitres les résultats d'une statistique qui,
selon lu i, difff~rerait trop de Ia réalit.é. Cet arhitrnge Mt
rnnst.ifué ninsi qn'il Psf préYii à l'article 10.
Article 71.
Frais d'entrepót.
un

J:entrepôt., dans un port., de

pnqw~hnf.

dépêche~

pf rJC'sfinf"'ír~ h Mre reprises

closcs apportées p11r
pnr 1m nutre paqua-
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· bot donile li eu au payement d'une rémunération fixêe à 50
·centime& pl\r sac au profit de l'Office des postes du lieu d'entrt!POt, pourvu que cet Office ne recoive pas de payement p011r
un sérvlr,e oe transit territorial ou maritime.
ArU.cle 72.
Exemption de frais

d~

transit.

Sont exempts de tous frais de transit territorial ou marítimo, les cprrespondances fln rranchise de port meqtionnés
à rarticle 43; Ies cartes postales-réponse renvoyées au pay~
d'origine; les envois réexpédiés; Ies rebuts; les avis de réception; les mandats de poste et tous autres documents relatifs
au service postal, notamment les plis concernant Ies virements
poslaux.
Lcs dt5pêches mnl dirigées sont considérées, en ce qui
concerne le payement des frais de transit et d'cntrepôt, comrne
si elles avaient sttivi leto· roi c normalc.
Article 73.
Services extra01•dinai'l·es.

:Les prix de transit spécifiés à l'article 70 ne s'appliquent
pas aux t.ransports dans l'Union au moyen de services extraordinaires spécialement créés ou entretenus p~r une Administration sur la demande d'une ou de plusieurs au tres Administrations. Les conditions de cette catégorie de transports
sont r<iglées de gré à gré entre les Administrations intéressées .:
Article 74.
Service~

aériens.

i. ,_ ~es prix de transit prévus à l'article 70 ne s'appliqufnt pas attx services aériens établis pour le transport rles
cfJrrespondance$ entre deu.x ou plttsiew•s pays.
2 .-Le$ (rais ele transport a(férents à chaque parcow·s .effectttés rmr vote aérienne sont uniformes pour touts .lesAdministrations qui font emploi du service scms pm•Ucipcr au.~ frais
d'exploitation.
». - Les Administratioru; rfr.r:: r>ostes des pays dessetvis
ilirectement par des services aáiens déterminent, d'accord
avec let: Comrwgnies interessées, les frais de transport afférmt.9 au;:c dépêche.s chm·gées ctans lés aéroports · dç leurs
territoires 1'espectifs pour les parcours e{fectués att mO'IJcn
drs appareils de ces compagnies. Toutcfois est rése~·vd à
toute Administration dont dépend un service aérien, le droit
de pe'l'cevoir, pour la fotalité du parcours, les frais de
transport 1Jar ce service directcment de chague Administration
qui e11 fait emploi.
4. - Le transbordement en cot~rs de route des dépêche.s
qui emprtmfent .mcce~;.r~ivement plflsieur,~; services aériens
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disti11cts se fait obligatoi1·ement par l'interrnéd1·ai1•e de l'Administrat'ion de~ ]JOstes du pays ou a lieu le transbm·dernent.
1Cette 'renle ne s'applique pas lorsque ce transbordement a
Ueu entte des ap]Ja1'eil,ç assnrant lcs scctions successives d'un
même service.
Si ll?s dép~ches doivent être entreposées avant Zeu1'\
t•éexpédition pa1• un autre service aérien, l' Administration des
postes intéressée a droit aux frais d'entrepôt aux conditions.
1n·évues par l'article 71.
En deltors de ces frais éventuel~ d'entrepôt, les Adntinfst;·ations des pa·ys sutvolés n'ont dr01.t à aucune t•émunératwn
1wur les dépêches trrmspm·tées pm~ voie n.érienne au dessus de
lem·s te1·ritoires.
Ar ti ele 75.

Payements et décom,ptes.
i. - Les frais de transit et d'entrepôt sont à la charge
rte l'Administration du ,pays d'origine.
2. - Lo décompte général de ces frais a lieu d'apres les
données des releyés statistiqueg établis, une foiR touR les cinq
ans, pendant nne pér.iode de vingt-hnit jours tt déterminer
dnns le Reglement.
3. - Lorsque Ie solde annuel des décomptes des frais de
lransit et d'entrepôt entre deux Offices ne dépasse pas 1.000
francR, l'Office débitcnr r~t exonP.ré de tont payemcnt de co
chef.

Article 76.

fi'rais de h:ansit dans les 1•elations avec les Pa.ys
l'Union

éh'anae1•~ç

((

1. -·- Les Offices qui ont des relations nvec les Pnys situés en dehors de l'Union doivent prêter leur concours à tou:-1
les autres Offices de cellc-ci :pour que les correspondances
~oient soumises en ctehors de l'Union, comme dans son ressort, nux frais de transit déterminés par l'article 70.
2. - Les frais totaux de t.ransit m.aritime dans l'Union
ct .cn dchors de l'Union ne peuvent toutefois par excéder 1:>
francs par kilogramme de lettres et de cartes postales ct, 1
f'rane par kilogramme d'aut.res ohjets. Le cns échéant. ces
frais sont réparti~ au prorata des diRtances, entre les Offiees
intervcnant ctans le transport.
3. - Lcs frais de transit, territorial on maritime, en
clehors des limites de l'Union comme dans le ressor-t de celle-·
ci, f~cs correspundances auxquelles s'applique lP pr('sent article, sont constatés dans la même forme que les frais de lranRit afférents anx correspondances éch::mgécs entre Pav:> do
l'Pnion au moyen des seryires d'rmlrcs Pays de l'JJnimÍ.
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Article 77.
E'chanoe tle déptJches closes avec dcs bâtiments de guerre.
1. - Des dép(!ches eloses peuvenL êLro échangées enLre
les lmreaux de poste do l'un eles Pays cont.ractants et les commandanfs do clivisions navales ou bi\timents de guerre de co
mêmc Pays en station à l'étranger, ou entre le comm:mdant
d'unc de ccs divisions navales ou bâtiment de guerra ct le
commandant d'une autre division ou bâtiment du même Pays,
par l'intermédiairc eles services lerriLoriaux ou marítimos
<.lépondant d'autres Pays,
2. - Lcs corrospondances de touto natm·e comprises dans
ccs dépêchcs doivont êlre oxclushcmcnt i1 l'adrcsse ou en
provcnancc dos états-majors et <.les équipages eles bâtiments
<.lcstinatait'C:l ou cxpéditcurs eles dépêches; los tarifs et conditions d'cuvoi qui Ieur sont applicablos sont déterminés,
d'apres Sl'S d~glcmcnts intérienrs, par l'Adminislration {]es
postes du Pays auquol apparticnnent los bâtiments.
3. - Sauf arrangement contraíre entre les Offices intéressés, rOffice postal expéditeur ou destinataire des dépêches
dont il s'agit cst rcdevablc, cnvers les Offices intormédiaires,
de frais do transit calculés conformémcnt. aux dispositions de
l'article 70.
DISPOSI'riONS DIVERSES

Article 78.

lnobscrval ion de la liiJeJ·trJ de trallsic-.
Lorsqu'un pays n'ob::;erve pas les dispositions de l'articlo
25 conccrnant la liberté de transit, les Administrations ont lo
droit de supprimer I e service postal avec lu i. Elles doivent

donner préalablement avis de cette mesure par télégramme

aux Administrations intéressées.

Article 70.
En(Jfl(Je m·ents.

Les Pa:'·s contractants s'engngPnf. à prendre, ou à proposer à lcurs pouvoirs législatifs rPf;pectit's, los mesures nécessairos:
a) pour punir tant la contre{açon et l'usage trauduleua:
des coupons-réponse intet•nationaux que l'emploi frauduleux,
pous l'affranchissement d'envois postaux, de timbres-posta
contrefaits ou ayant déjà servi, ainsi que d'empreintes conlrefaites. ou ayant déjà servi, de machines à affranchir;
b) pour interdire et réprimer Ies opérations frauduleuses
de fabrication, vente, colportage ou distribution de vignettes
et timbres en usage dans le service eles postes, contrefaits ou
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imités de telle maniere qu'ils pourraient êlre confondus avec
les vignettes et timbres émis par l'Admiuistration d'un des
Pays adherents;

c) pour punir les operations (rau.duleuses de (abrication
et de mtse en c:irculatio·n de cartes ct'identité postales, ainsi
(JUe l'em·ploi frauduleux de ces ca1·tes;
d) pour empecher et, le cas échéant, punir l'inscrtion
d'opium, de morphine, de cocaine et autres stupéfiants dana
les envois postau:x: en faveur desquels cette insertion ne serait
pas expressément nutorisée par la Conventio~ et les Arrangements de l'Union.
DISPOSITIONS

FINALI~A

Article 80.
Jf i se ii

P..réeu f ion et dttréc d•! la Convention.

La. présente Con-ventioh serà mise à exéculion le ier
octobre t 925 et rlemeurera en vigueur pemlant un temps indélerminé.
En foi de quoi lcs Plénipotentiaires dos Pays ci-dessu~
énumétés ont signé la préscnte Convention en un exemplaire
qui reslrra d~posé aux Archivcs du Gouvernement de ll\
Suede rt dont une copie ::-era remi se à chaque Partie.
Fail h Sl,oeldwlm, le 28 nout 1924.

Ponr l'Union de l' Afrique du Sud:
.Pour E. A. Sturman: D. J. O'Kellu. -

D. J_.;

O'K~lly.;

Pour l'Albanie =
Dadd Bjurstrõm.
Ponr l'Allemagne:
lV. Schcnk. -

K. Or-th.

Pour les E ta f s-Unis d'Amérique:
Joscph Stewm-t. -

Eugene

h.

1VItite. -

Edwin Sands •.

Pour l'ensemble des Possessions insulaires des Etats ...
Unis d' Amérique autres que les Iles Philippines ::
lóscph Stewart. -

Eugene R. \Vhite. -

Edwin Sands •.

Pour Ies Iles Philippines:

.hum Ruiz.
Pour In D6pubHq11c Argentine:

111. norll'ioucz Ocampo.
Pot1r In Commonweallh de l' Anstralíe:
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Pour l'Autriche:
Gustt Kihlmarli. -

Julius Juhlin. -

Tlwre Wennovist.

Gunna1' Lager. -

Pour la Belgique:
.4.. Pirard. -

Hub. Krains. -

O. Schockaert.

Pour. la Colonie du Congo belge:
J/1·1 Halewyclc. -

G. Tondeur.

Pour la Bolivie:
Mto. Urriolagoitia H.
Pour Ie Brésil :
A. de Almeida -Brarul4o. -

J. Henrique Aderne.

Pour la Bulgarie:
N. Boschnaco{f. -

St. Ivano{f.

Pour I e Canadâ:
Peter T. Coolican.
Pour le Chili:
Cesar Leon. - L . Tagle Salinas. - C.., Verneuil.

Pour la Chine :
Tai 1'ch' Enne Linne.

Pour la République de Colombie ~
Luis Serrmw-Blanco.

Pour la République de Costa-Rica;
V. Andersson.•1

Pour la République de Cuba:
./osé D. Jlorales Dias. -

Césa1· Carvalló.

Pour I e Danemark:
C. Mondrup. __, Holmbl{Jd.

Pour la Ville libra de Dantzig:
Dr. Alfred Wyscocki. - Dr. Marjan Blachier.
Pour Ia République Dominicaine:
C.. : F. G. Hagstrõm,

Pour l'Egypte:
H. Mazloum_!.- B_. Maggiar~ .-- ,Wahbé lbrahfm.
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Pour l'Equateur:
Pour rEspagnc:

El Conde de ,San El;leban de
A. Co macho.

Uafíongo. -

José llloren,

Pineda. -

Pour les Colonies espagnoles:
Martin Vicente Salto.

Pour l'Esthonic:
Edtt'ard Wit•go.

l>our l'Ethiopic:
/J. J.l/atiCOs. -

A. Bous.

Pour Ia Finlande:

C. 1!:. F. Albrecht.
Pour la France:
M. Lebo-n. -- Robert Hicouet.- A. Body. ··- Douarche.,
G. Béchel.

Pour l'Alg,)rio:
H. Treuillé.

Pour Ies Colonies ct Protectorats francais àe l'IJldochine:
Arul1•é Touzet.

Pour l'ensemble des autres Colonies franÇãises:
G. Pillias:.· -- Gine stou .

Pour la Grande-Bretagne et divers Colonies et Pro-.
iectoràts britanniques:
F. 11. lValiamson. -E. L.'AshleyFoalces.- W, .. G.
Gilbel·t.

Pour la Grêce:
Penfhéroudakis. - J. Lachnidalcis.
Pour Ie Guatemala:
Pour la Répnblique d'Haiti:

Carl Schlyter.
Pour la République dn Honduras:
Pour Ia Hon~ie :
O. de Fejér. - G. Baron Szalav.
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Pour l'Inde britannique:

Gcof'{rry Cla1'ke. -......, Ilemw1ta Kumar l!alw.
l'ou1· l'État librc d'Il'landc:
Pour P. S. O' Héigeartaigh: P. S. Mac Cathmhaoil. P. S. Mac Cathm•lwoil. - D. O'lliarlatha.
Pour l'Islande :
llolmblad.

C . .llondrn1J. -

Pour l'Italie:
Lu ia i Picarelli. -

Paolo Riello. -

Giovanni Bartoli.

Pour l'ensemble dcs Colonics italiennes:

Paolo Riello. -

Luioi Picnrelli. -

Giovanni Ba1'toli.

Pour le Japon:
S. Komo1'i. -

H. Kawai. -

H. Malcino.

Pour lc Choscn:
S. KonwJ·i. -

R.

1'a1calta.~hi.

Pour l'ensemble <..lcs nutres Dépendances japonaises:
J(.

Suaino. -H. Kawai.

Pour la Lettonie:

Ed. J(adilcis. -

Louis Rudans.

Pour la Républiqt.e de Libéria:

Gustaf "R'. de HoJ•n de Rantzien.
Pour la Lithuanie:
I. Jurkunas-Scheynius.

Adol{as S1·uoaa.

Pour Ic Luxembourg:
Ja.aques.

Pour lo l\laroc Ut l'exclusion de la
P. Gentil. --

~one

cspagnole) :

~Valter.

Pour lc 1\Iaroc (Zonc ospngnolo) :
El Conde de San Esteban
Pincda. - 11. Canracho.

de

Pour Ie l\Iexique:
José V. Cltâvez. -

JL Nicto.

Pour le Nicaragua:
Leis de 1926 - Vol. li

CafíoH(JO, -- José Moreno

Pour la Norvege:
Klaus Helsino. -

Oskar Hommel.,

Pour la Nouvclle-Zélande:
A. T,., 11/arlcman.

Pour la Républiquc de

Pam~ma:

José D. Mo1•ales. -César Carvallo.

Pour le Paraguay:
Gu11nm· LangTJora.

Pour los Pnys-Bas:
Schn:urlc1'. ---- .1. S. ·v. Geldcr. --- J. Jl. f_.anurs.

Pour les Indes néerlandaises:
I. J. lllilborn. l. J. llfilborn_.,

Pour :M. \V. F. Gerdcs

Oosterbeek:

Pour los ColonieR néerlandaises cn Amérique:
I .. J. Milborn. I. J. Milbo1·n.

Pour

~L

F. Oerdes

Oosterbeek::

Pour I e Pérou:
E mil Hector.

Pour la Perse ~
Fahimed Dowleh .; -

E. Pire.

Pour la Pologne:
Dr. Al{recl 11'1JSOcld. -

Dr. Marjan Blachier.

Pour I e Portugal:
Henrique 11Iousinho d' Albuquerque. Veiaa.

Adalbertâ da Costa

Pour les Colonies portugaises de l'Afrique:
!U1JtJnal Elvas Floriado Santa Barbara.

Pour

les

Colon ics

portugaises

I'Océanie:
.Joaquim Pires Ferreú·a Chaves.

Pour la Tinmn:mto:
f1corae Lrc,.n..

Pom· Ia

Rf~puhliquc

Percival Kallina.

Pour lo Salvaclor:

de St-Marin:

de

l'Aste

et

dê
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Pour lo Territoire de Ia Sarre:
P. CoU1·tilet.

Pour le Royaume des Sorbes, Croates et Slovenes:
Dmgutin Dimitrijevic. -- Sava Tutundzic. ccvic. - Stojsa Krbavac.

Milps Kova-

Pour Ie Royaumc do Siam:
Phya Sanpakitch Preecha.

Pour la Suede :
Jttlius Juhlin. -

Gustof Kih.lmarlr. -

Gunnar Lager. -

Tlwre lrcnnqvist.

Pour la Suissc:

P. Dllbois. -

C. Roc.·ws.

Pour la Tchécoslovaqule:
Judr Otokar Ruzicka.! -

Joseph Zábrodskv •.

Pour Ia Tunisie:
F. Gentil. -

Barbarat.

Pour la Turqule:
Pour 1\fehmed Sabry: Béha 1'aly. -

Béha 7'alv.

Pour l'Union dos Républiques Soviétistes Socialistes ::
V. Ossinsky. - V. Dovqolevski. - E. Hirschfeld.
Katiss. - V. Tchitchinadse.

E. Sy1·evitch. -

Pour l'Uruguay:
Adolfo Aoorlo.

Ponr les Etals-Unis de Vénézuela:
Luis Alcjan.dro Aguila1'.
\.e ri ifiéc p011r copio eonformc.

Stockholm, au l\Iinistôrc Hoyal eles Affaires Efrnng~res.
le 30 sept. 1924. - Pour le Secrétairc Gén6ral: le Chef des
Archivcs, Candandu1·en.
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11.

Protorolc final de In Conventiou
.Au momcnt de procédcr à la signature de la Convenfion
pust.alo universelle conclue à la date de ce jour, les Pléniprjlrntiaires soussignés sont convenus de coe quit suit:

I.
HETRAI'r DE COHHJ.;;SPONOANCES.

Lcs dispositions de l'articlo 15 de la Convcntion ne s'appl iquent pas à la Grande-Bretagne, ni aux dominions, colunies
et protectorats britanniques, dont la législation intérieure no
permet pas lo rctrait de corrcspondances à la demande <.lo
l' expédi teu r.

11.
EQUIVALENTS. LIMITES 1\IAXIMA ET MINIMA.

1. -

Chaque 1mys a la {acztlté de majorer jusqu'à 60 %

em de 1•éduire jusqn'à 29% les taxes p1·évues à l'article 3-f § 1,

crmformément aux indications du tableau ci-aprés:

Lettre: ler échelon . .........•..•....
Lettres: pm· échelon $U1Jplé?nentaú·e . ..
Cartes postales simples . ..............•
Cm·tes postale·s at,ec réponse . ........ .
Jmprimés (pm• 50 (J1'ammes) ......... .
Jmp1·essions en relief 1J01t.r les aveuales
(par 1.00'0 aram,mes) ............ .
Pnpil~1·s d'affaires (par 50 orarnrnes) ..
Popiers d'affaires (minimmn de taxe)
Echnntillons de marchandises (pm· :;o
grammes) .................... .
Echantillons de marchanllises (m·inimum de to.r:c) ........... ......... .

Limites
in{érie·ures
(valew·-or)

IArnites
supériew·e s
( valew·-o I')

centimes

centimes

'20
1'2
1'2

40
24
24

24
4

4
4
'20
4

48
8

8
8
8

8

l.-cs ta.x·r·s c!wisics doivent, antant que possible, être entre

ellc~ dans lcs nuJme·s 1Jro~J01'tion~ que lcs taxes de base, chaque
Off1.cc a11ant lu {acullé d arronrhr scs taxes suivant les conve-

de son systeme monétaire.
2. - ll est loisible á clwque Pays de rédttire à 10 centimes
la tnxe de llJ. cm·te }Jostale simples et à 20 centimcs celle de la
cw·te postale avec 'réponse payée .
. 3. ,-La lf!Xr? des imp1'imés peut cxceptionellement êtrc 1'c:dtttte a 3 qmtunes pm· échelon de. 50 grarnmes.
1Uli1CP-.v
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·4, - Il est loisible à chaque pays de (ixer à s~n g'ré, p~ur
ce qui concerne la som.me à payer à ses ressorttssants, l tndemnité prévue à l'article 50.
.
.
Toute(ois, les reglements de compte entre les Offtees tntéressés s'effectuent sur la base du montant d~ 50 francs.
.,
õ. - Le. tarif adopté par !'n Pf!YS s'appl'lque ,f1:UX ta,xes a
percet,oir à l' arrivée par sutte d absence ou d tnsuffuance
à' af(ranc hissement.

111.
FAOULTÉ DE PRESCRIRE L' AFFRAiNCHISSRMENT OBLIGATOIRB.

Lorsqu'un Pays laisse descendre sa taxe en dessous de '20
centimes pour le premie'r échelon de poids des lettres et en
dessous du montant proportionnel pour les cartes postales et
les autres objets, les autres Paus sont autorisés à appliquer
l'affranchissement obligatoire à son égard e't peuvent distribuer sans les taxer les correspondances non ou insu(fisamment
affranchies en provenance de ce Pays. 1l demeure e·ntendu que
ce Pays a, lui áussi, le droit de p1·escrire l'affranchissement
oblian.toire.
Est en outre rése·rvée à chaque Pays la faculté de ne pas
admettre les cartes postales avec réponse pa11ée dans les relations avec un autre Pays, lorsque la différence entre le·s taxes·
des deux Pays est telle que l'emploi de ces cartes peut donne1·
li eu à des abus d.e la parte du public. ·

IV.
DlfPÔT DE CORRESPONDANCES Á L'ÉTRANGER,

Chaque Pa11s est autorisé à prendre toutes les mesures
jugées opportunes pour empêcher que les correspondances provenant de son ten·itoire ne soient transportées à travers la (ronticre pour êlre déposées à la poste à l'étranger. li a, en pa1·ticulie1•, le d1•oit de {1·appe1• de sa taxe interne ou de renvouer
à l'origine les envois quedes personnes ou maisons. de commerce
rlomiciliées. d!lns ce Pays déposent ou font déposer à l'étranget;,
po·u1· béné{tcter de taxes plus basses, à l'adre·sse de personnes
ou mafsons de commerce de l'intérieur de ce m~me Paus. Les
modaltté."l de la 1Jerception des taxes sont laissées ott choi:JJ de
co Pays.

v.
ONCE AVOIRDUPOIS.

11 est admis, par mesure d'exception que les Pays qui l
cal? se de I.eu r ré gim~ intérieur, ne peuvent adopt,er Ie t:rpe 'de
po1Çs déci.mal métrique, ont la faculté d'y substituer I'once
avmrdupois (28,3465 grammes) en assimilant une once à 20
~ram!Jles pour. les lettres et 2 onces à 50 grammes pour l~s
tmprJmés, pap1ers d'nffaires et échantillons.
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VI •.
COUPONS-RÉPONSE •

.\rJministrations ont la facultá de ne pas se charger du
llit des coupons-réponse.
H,llcs sont aulurisées à reslreindre le nombre des coupons'réponse à vendre ou à échanger à la même per~o!lne en un seul
jow·. Dans c c c as, elles font p~rt de leur déc1~1~n au. Burcau
inl ernaUo11al qui la cornmumque aux Adm1mstratwns de
l'Uninn.
Les Administrations postales de la Perse et de l'Uru(JU'lY
'onf la {aculté de ne pas se charger provisoirement du, servu.:e
d de l'éclwnue des coupons-réponse.
... c.·::-

du

IH

VII.
DROIT DE BECOMMANDATION.

Lea paus qui ne peuvent pas {ixer à 40 centimes le droit
recommandation prêvu à l' article 48, § ·.s de la Conventwn
sont, toute{ois, autorisés à percevoir un droit pouvant s'élevr:1·
jtuqu'à 80 centimes att maximmn.

d~

VIII.
FHAIS D'ENTREPÓT.

Exceptionnellement, l' Administration portugaise est autorisée à percevoir pour toutes les dépêches transbordées au port
â.tJ Lisbonne les trais d'entrepót prévu8 à l'article 71.
IX.
PROTOCOLE I .. AISSÉ OUVERT AUX PAYS NO.S REPRÉSENTÉS.

1/Equateur, le Gnatémala, la République du Honduras, le
Nicaragua et le Salvador, qui {ont partie de l'Union postale, ne
s'étant pas {ait 1·epréscnter o.u Congres, le Protocole leur reste
on1Jert pour adhérer à ltl Convention et aux Arrangement,ç q1ti
11 ont été conclu.ç, ou .c;euleme·nt à l'un ou à l'autre d'entre eu.x.
Le Protocole reste aussi ouvert dans Ie même but à la
Commonwealth de l'Australie dont le délégué a dO. s'absenter
au moment de Ia signature des Actes.

X.
PROTOCOLE J. . AISSÉ OTJVERT AUX PAYS RÉPRESE~TÉS POUR
SIG:-~ATURFS ET ADHÉSIONS.

Le Protocol~ dem~ure ouvert, en faveur des Pays dont ies
représenfanfs n'ont signé alJjourrJ'hui que Ia Convent ion ou un
c0rl:ün nomhre seulement des Arrangements arrêtés par !e
Congres, á l'effPt de leur permeffrt> d'adh1~rer aux autrE's Arran~ement::; s1gnés ce joul', ou à l'un à l'autre ct'enfre eux.
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XI.
DÉLAI POUR LA NOTIFICATION DES ADHÉSIONS PAR LES PAYS
DE L'UNION .NON REPHÉSENTÉS.
l~es adhesions prévues à l'articlc IX ci-dessus dem·ont
étr·e noti{iées au Gouvernement du Royautne de Su.êde par lt:s
Gonvernements respecti{s, en la forme diplomatique, e·t par lui
aux Etats de l' Union. Le délai qui leur est accordé pour cette
noti{ication expir·era le 1er septernbrc 192!).
En foi de quoi Jes Plénipotentiaires ci-dessous ont dressé
le présent Protocole, qui aura la même force et la mêma valeur
que si les dispositions qu'il contient étaient insérées dans le
texte même de la Convention à laquelle !l se rapport, et iis
l'ont signé en un exemplaire qui restera déposé aux ArchivEB
du Gouvernement de la Suedc et dont une copie sera remise ~
chaque Parti e.

Fa tt à Stockhlorn, le 28 aout 1924.
Pour l'Union de l'A.frique du Sud:
Pour E. A. Sturman: D. J. O'Kelly.- D. J. O'Kelly.
Pour l'Albanie:
David Bjurstrom.
Pour l'Allemagne:
1V. Schenk. -

K. ·Orth.

Pour les Estats-Unis d'Amérique:

Joseph Stewart. -

Euaime R. White. -

Edwin SandL

Pour l'ensemble dÉls Possessions insulaires des EtalsUnis d'Amérique autres que les Iles Philippines:

Joseph Stewart. - Euaime R. White. Pour les Iles Philippínes:

Edu.Jin Sands.

Juan Ruiz.
Pou:: la République Argentine:
M. Rodriguez Ocampo.

Pour la Commonwealth

d~

l'Australic:

Pour l'Austriche:

Juliu.s Jnhlin. Tlwre 'W..ennqvist.

Gustaf Kihlmark. -- Gunnar

Pour la Bclgique:
A. Pirard. -

llub. Krains. -O. Schoclwert.
Pour la Cononie dn Congo be1ge:

M. Jlale?vyck. -- G. 1'oruleur.

Lao~r.
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Pour la Bo1ivie:
Mto. Urriolagoitia H.

Pour Ie Beésil:
Ji. de Almeida-Brandão. -

J. Henrique Aderne.

Pour la Bulgarie:
N. Boschnaco{{. St. lvano{{.

Pour le Canada:
Pefer 1'. Coolican.
Pour Jp ClliJi:
Ccsar Leon. -

L. Ta ale Salinas. -

C. V crneul.

Pour Ia Chine:
Tai Te h' Enne Linne.
Pour Ia Républiqne de. Costa-Rica:
Luis SeJ'rmw-Blanco.
Pour Ia Rópuhlique do Costa-Rir.a:
V. A ndersson.

Pour la République. de Cuba:
José D. Jforales Diaz. -- Cesar Carvallo.

Pour Ie Danemark:
C. :Mond1·up. -

Holmblad.

Pous la Ville libre de

DanL~ig:

Dr. ,1ffrcd Wysocki. -- Dr. Jlarjan Blachier.

Pour la Répubiiquo Dominicainc:
C. G. F. Haustrõm.

Pour l'Egypte:
H. Jl azlomn. -

E. M agaiar.

Wahbé Ibrahirn.

Pour I'Equafeur:
Pour l'Espagne:
El Conde de San Estcban de Caiíongo. -José Moreno Pitzerla. - 11. Camac/10.
Pour les Colonies espagnoles:
Martin Vicente Salto.
Pour l'Esthonie:
Edward lVirao.
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Pour l'Ethiopie :

-

R. Marcos. -A. Bousson.
Pour Ia Finlande:
G. E. F .• : Albrecht.
Pour la France :
M. Lebon. - Robert Hicguet. ,_..,.A .. Bodv. - Douarche.·
G. Béchel.
Pour l'Algérie:
li. Treuillé.
Pour les Colonies et. Protectorats francais de l'lndochine:
André Touzet.

Pour l'ensemble deR aut.res Colonies française8:
G. Pillias. - Ginestou.
Pour la Grande-Bretagne et divers Colonies et Protectorats britanniques:
F .. H. Williamson. - E. L. A.~hley Foakes. - W. G..1
Gilbe1·t.,
Pour la Grece :

Penthéroudakis. - J. Lachnidakis.
Pour Ie Guatémala:
Pour la République d'Haiti:
Carl Srdtlyter.
Pour la République dn Honlluras:
Pour la Hongrie:
(). drt Fe,ié1•. - G. Bm·on Szalay.
Pour l'Inde hritannique:
r;coffrey Clm•ke. - Hemanta Kttmm• Raha.
Pour l'Etat libre d'Irlande:

Pour P. S. O' Héigeartaigh: P. S. il'Ioc Cathmhanil.
P. S. Mac Cathmhaoil. ~ D. O'lliarlatha.
Pour l'lslande :
C. Mondrup. - llolmblad.
Pour l'ItaJic:
lAtia i Picarelli. - Paolo Riello. ~ Giovanni Bartoli ..
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Pour l'ensemble des Colonies itnliennes :~
Paolo llíello. - Giovanni lJartoli.

Luigi Pica.relli .. -

Pour Ie Japon:
S. Komori. - H. Kawai. -

H. :A!aleino.

Pour Jc Choscn:

S. Komori. - R. Talwha.shi.
Pour l'ensemble des autres Dépendances Jnponaises:
K. Sugina. -- ll. Ka1.vai.

Pour Ia IJcU.onie:
Kadikis. -- Louis Rudans ..
Pour la République de L ibéria:
Gusta( W .. de Horn fie Rantzien.

.Ed

·l

Pour la Lithuanie :
I. Jurlwnas-Sclteynius. -

Adol{as Snwga.
Pour Ie J_,uxcmhourg:
Jacques.
Pour Je .Maroc (à I'exc1usion do la Zone espagnole):
F. Gentil. - Walter.
Pour le Maroc (Zone espagnole):
El Conde de San Esteban de Cafíongo. - .Tosé Moreno Pi-·
neda. - A. Canwcho.
Pour Ie Mexi que:
José V. Chávaz. -

R. Nicto.

Jlour lP Nicaragua:
Pour Ja Norvego:
Klaus llelsing. - Oslmr Bom me
Pour Ia Nouvelle-Zelande:
A. T. Markman.
Pour Ia Républiquc de Panama:
José D. Mm·ales. -César Cm·vallo.
Pour Ie Paraguay:
Gunnar Langbot(l.
Pour Ies Pays-Bas:
Schrcudct. --- .T. S. v. Celdc1·. - J. Jl.
•1

Lame1·.~.
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Pour les Indes néerlandaises :·
I. 1. lllilborn. - Por l\L \V. F. Gerdes Oosterbeek:
1. J. Milborn.
·
Pour les Colonies néerlandaises tn Amérique:
Por 1\1. W. F. Gerdes Oosterbeek:

I. 1. iltilborn. 1. J. !Jlilborn.

Pour le Pérou :
Emil Hector d

Pour la Perse :
Fahimed Dowleh. -

E. Pire ..

Pour la Pologne:
Dr. Al{red Wusocki. Pour le Portugal:

Dr. ftlarjan Blachic1·.

Henrique Mousinho d'Albuquerque. Veiga.

Adalberto da Costa

Pour les Colonies portugaises de rAfrique:

1uvenal Elvas Floriado Santa Barbara.

Pour

les Colonies
l'Océanie:

portugaises

de

l'Asie

et

de

1oaauim Pires Ferreira Chaves.

Pour la Roumanie:
George Lecca ..

Pour la République de St-Marin:
Percival Kalling.

Pour I e Salvador:
Pour le Territoire de la Sarre:
P. Courtilet.

Pour I e Royaume des Serbes; Croates et Slovênes:
Draautin Dimitrijevic. "acevic. - Stojsa Krbavac.

Sava Tutund.zic. -

Milos Ko-

Pour le Royaume de Siam :
Pltya Sanpalcitch Preeclta.

Pour la Suede :
~

Julius Juhlin. Thare lVennqvist.

Gustaf Kihlmarlc -

Pour la Suisse:
1'. Dubois. -

C. Rocht!s.

Gunnar Lager ..
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Pour la Tchécoslovaquie:
Judr Otolwr Hnzicka. -

Joseph Zfíb'rods/;y.

Jlour da Tunisie:
F. Gentil. -- Barbarat.

Pour la Turquie:
Pour Mehmed Sabry: Béha Taly. -

Béha 'l'aly.

Pour l'Union des Ré publiques Soviétistes Socialisl.es :·
V. Ossinsky. -

V. Dovaolevsld. -

E. lli1'sclt{c!rl.

R. S!/1'CI'ifrh. -·-- Kati.<:s. --- V. 'J'cltilchinad.<:e,

Pom· l'Urngnny:
Adolfo Aaorio.

Pour les El.ats-Unis dns Vénozuola:
Luis Alejandro Aauilar.

Oertifiée pour copie conforme.
Stockhlom au 1\linist.l~rc Hoyal des Affnires Et.rangeres, lo
30 septembre '1021. -- Ponr lr Rr>r.r0fait·c (:ôm\rnl: Lc Chcf
dcs ArchiYes, Canrim1a?·en.
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Réglement d'exécution de la Convention Postale
Universelle
CONCLU ENTRE

L'Union de l'Afrique du Sud, l'Alb&'nie, l'Allemagne, les
Etat.s-Unis u'Amérique, l'ensemblc des Possessions Insulaires
dos Etats-Unis d'Amérique autres que les Iles Philippines. Ies
Iles Philippinm!, la République Argentino, la Commonwealth
da l'Australie, l'Autriche, In Belgique, la Colonio du Congo
Belge, la Bolivie, le Brésil, la Bulgarie, le Canada, le Chili, la
Chine, la République de Colombie, la République do Costa
Rica, la République de Cuba, le Danerr.ark, la Ville Librc de
Dantzig, la République Dorr.iniclline, l'Egypte, l'Equateur,
l'Espagne, los Colonies Espagnoles, l'Esthonie, l'Ethiopie, Ia:
Finlande, la France, l'Algérie, les Colonies et Protectorats
Francais de l'Indochine, l'ensemble des autres Colonies Francaise.s. la Grandc-Bretagne et divers Colonies et Protectorats
Britanniques, la Gréce, le Guatemala, la République d'Haiti,
la République du Honduras, la Hongrie, l'Inde Britanniqne,
l'Etat Libre d'Irlande, l'Tslande, l'ItaJie, l'ensemblc des Colonics Italiennes, le Japon. Ie Choscn, l'ensrmblc des autrcs Dépendances Jnponaises, la Lettonie, la République de Libéria,
la Lithuanie, lo Luxerr.burg, le Maroc (à l'exclusion de la
7.onc Espngnole), Ic l\faroc (Zonc Espagnole), le 1\fexiqne, !e
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Nimiragua, la Norvégc, la Nouvelle-Zelande, Ia Républiquc de

Panama, le Paraguay, les Pays-Bas, los Neérlandaises, les CoIonies Neérlandaises en Amerique, le Pérou, la Persc, la Pologno, lc Portugal, les Colonies Portugaises de l'Afrique, les
Colonies Portugaises de l'Asie et de l'Océanie, la Roumanie, la
République de St-Marin. le Salvador, le Territoire de la Sarre, le Royaume des Serbes, Croates et Slovénnes, le Royaume
de Siam, la Suéde, la Suisse, la Tchecoslovaquie, la Tunisie,
Ia Turquie, l'Union des Républiques Soviétistes Socialistes,
l'Uruguay et les Etats-Unis de Venezuela.

Les soussignós, vu l'article 4 de la Conventiou postale uni:Vorsel!e, conclue à Stocldwlm lo 28 aoüt 1924, ont, au nom de
Ieurs Administrations respeotives, arrêté, d'un commun accord, Ies reesures suivantes pour assurer l'exeoution de l&' dite
.Convention.
~ITRE

I

Dispositions générales
CHAPITRE UNIQUE
Artiole Premier.
T1·ansit en dépêches closes et transit à découvert
Les Administrations peuvent s'expédier réciproquemen~.,
p&:r l'intermédiaire d'une ou de plusieurs d'entre elles, ~.1ut
des dépêches closes que des oorrespondanoes à découvert, suiyant les besoins du trafic ~t les conxenances du service.
:A.rticle 2 •:
Echange en dépêches closes
11 • --- L' échange des correspondances en dépêohes closes
est réglé d'un commun accord entre les ·Administrations intéressées.
11 est obligatoire de formar des dépêches closes toutes les
fois qu'une de.s Administ.rations intermédiaires en fait la dem&nde, se basant sur le fait que le nombre de correspondances à découvert est de nature à entraver ses opérations.
2·. - Les Adrilinistrations par l'intermédiaire desquelles
dos dépêches clo.ses sont à expédier doivent être prévenues en
tmr.ps opportun.
3. - En cas de changement dans un service d'éohangq
én dépêches closes établi entre deux Administrations par l'entremise d'un ou de plusieurs pays tiers, l'Administration qut
a provoqué le changement e donne connai.ssance aux Admini~tratio_!ls de ces pays ._
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Article 3.:
Acheminement des correspondances

1. - Chaque Administration est obligée d'acheminer par
les voios plus rapides qu'elle emploie pour ses propres envois, les dépüches closes et les correspondances à découvert
qui Jui sont livróes par une autre Administration.
Lorsqu'une dépêche se compose ele plusieurs sacs, ceux~
ci doivent, autant que possible, rester réunis et être acheminés par le rnê·rne courricr.
Les objets de toute nature mal dirigés sont, sans aucun
délai, récxpédiés par la voie la plus prompte sur leur desti...
nation.
2. - L'Administration du pays d'origine a la faculté
d'indiquer la voio à suivre par les dépêches closes qu'elle expédic, pourvu que l'emploi de cetto voie n'entraine pas, pou~
une Administration intermediaire, des frais spéciaux.
3. - Les Adrninistrations qui usent de la faculté de percevo ir des taxes supplén:entaires, en représentation des frais
extraordinaires affér.ents à certaines yoies, sont libres de ne
pas diriger par ecs voies les correspondances insuffisammeuL
affranchies.
Article 4.
Fixation des éqttit'alents
,1 • Les Administrations fixent les équivalents des t:\ ..
xes et droits prévus par la Convention et les Arrangement!
apres entente avcc l'Administration des postes suisses, à laquclle il app~-'rticnt. de los faire notificr par l'intermédiaire
du BnrP-an intP-rnational.
Chaquo Administration notiffe dlrectement au Bureau internat!onal le montant de l'indcmnilé prévue à l'article 50 de
1a Convcnf ion.
Lt.<~ f!quivalents nl.? peuvent entrer en vioueur que le 1•r.
d'un mois et a·u plu.s tót 15 jours apres leu-r notifi.cation 1Jar le.
Bw·eau. international.
Ge Bureau dresse un tableau indiquant, pour chaque pays,
les é?Uivv.lents des taxes et droits mentionnés au I e r alméa cidessul.
2. - Lorsqu'un cbangement d'équivalents est jugé néces-saii·e, l'Administration du pays intéressé doit suivre la procérture indiquée au paragrapbe précedent.
Les ftfiUt'eau.z équivalents ne peuvent tgalement entre~
~n t•!curur QUe le ,.,. d'un moi! et au plus tõt I 5 ;ours azJre~
!:~- ... n.·tif;rafi·.-n par le Buuau inte-rnational.
~- 1.~~ fr1:! ~on::- m\':1·5!~\iri'~ ré~ultan\. ~0:t du C('l::~:pl~

m,.nt dt-

t·n~~ 3-r~'h·::lt·~~ at~ c0rrt>~r-:-rda;ce~ in~u!fi~J.~r.1en~

affra-..1.:-hi·>. ~..--:: di:' 13 F:-t3~ ~0n dt:'~ t ~e~ d~~ C'=':-r?~~c-:·jan,es
éch&r$,:·i' :;, : ~ ~,,~ r:;'~ ~::-~::-gET5 à lTr;ion ou de h cc:r.bi-

.

rl3:~~~'- '~~~ ~::--ç::;; ·~: r~-~ ~~:-: ~:,-:~ !~~ ~~--~;'~!l.:I.~~ p:-~~"t.-·Je-~ ;rl~ ra~

lirlí' :)~ l~t' !:\C. 11\•.T~~::t. f·~T·t';~t ftr:? 3':'r0:-:dies f:.._r :e~ .-\~:r:.:
nistratiOUS qui en effrctuent la perception. Mais la f-omme à
aj('luter de ce chef ne peut, dans aucun cas, excéder la valeut
d':un vintieme de franc (cinq ce!lt!mes)_.J
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:Artfcle ts•
Timbre1-poste

e~

empreintes d'affranchissement

1. -- Les timbres-poste représentant les taxes-types de

l'Uniçm ou leur équicalent dans la monnaie de chaque

sont

pay~

dans la couleur suivante:
en bleu foncé, le timbre représentant la taxa d'une lettre
simple;
·
en rouge, le timbre représentant la taxe d'une carte pos.tale;
en vert., le timbre représentant la taxe du port simple des
autres objets.
J.~es empreintes produites par les machines à a(franchir
doivent étres de couleur rouge vi{, quelle que soit la valeu~
qu'elles représentent.
2. - Les timpres-poste et les empreintes d'affranchisseme-nt doú,ent, autant que possiblc, parter en C!lrateres latins1
l'ind1catio-n du pays d'oriyine et mentionner leur valeur,
d'affro.nch/ssement d'apres le tableau des équivalents adoptP.s.
L'indlcation du nombre d'unités ou de fractions da l'unité
monétaire, servant à exprimer cette valeur, est Iaite en chiffres
confe·~Lionnés

arnbc9.
3. -

Le., timbres-poste commémoraUfs ou de charité, pour
lesquels un suppllment de taxe est à paye'l' indépendamment
de la valew· d'a !f1·anchissement, doivent ~tre oontectionnés de,
{açon à évíter toul àoute au sujet de cette vauleur.
4.- Les timbres-poste peuvent être marqués à Pemportepiece de perforations distinotives selon les conditions fixée~
pa~ l'Adrr..inistration qul les a émis.l
TITRE 11.

Conditions d'acceptation dos ohjets de correspondance
.CHAPITRE I.
ADRESS.B:. DISPOSITIONS APPLICABLBS À TOUTES LES CATÉGORIE8
D'ENVOIS.

Artiole 6.
ApplicatiOn$ des timbres-poste et vigriettes.
Les Administrations doit•ent recommander au public :1• de libeller l'adretrse etJ caracteres latins et de la mettre
~Ur la partie inférieure du c~té de la suscription, dans le sem
de la lon(Jucur de l'envoi;
·
2• d'indiquer l'adresse d'une mani~re á'u(fisamment précise fJt··~r que la remise au destinataire puisse avoir lieu sans
reche~chcs;
·
s· de coller les timbres-poste a l'angle droit supérieur du
ctJM de la suscription;
Le$ <>mpreintes des machine$ d'al(r«nàh.issement doivent
égal~ment être
. . . au3: ..timbres~
. appliquées
. . ~ -la vlace
.. - --réservée

21os te •..
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4• tl'indiquer l' adresse de l' e~péditetur .,
Les timbJ•es non poltauz et les vianettes de bienfaisance
iiu autres susceptibles d'~tre confondues avec les timbles-poste
ne peuvent ~tre appliquées du c6té de la suscription. ll en est
de meme des ~mpreintes de timbres qui pourraient ~tre con-,
fo_nd_ut!_s avec lcs empreintes d'aflra'!f.chisseme·'('~.

Artice '1.
Envois poste restante_

L'adresse des envois expédiés poste restante doit indiquer
les nome3 du des.tinataire. L'emploi d'initiales, de chiffres,
de flimples prénoms, de noms tmpposés ou de marques conventionelles quelconques n'esL pas admis pour ces envois.
Artfcle 8.
Env"?i_is sous enveloppe à panneau transparen(.

i. - Les envois sous enveloppe ~ panneau transparent
sont admis aux conditions suivantes :
a) le panneau transparent doit ~tre disposé parallêlement
k la plus grande dimension, de façon que l'adresse du destinataire apparai·sse dans Je même sens et que l'application du
timbre à date ne soit pas entravée;
b) la transparence du panneau doit assurer une parfaite
lísibilité de l'adresse, même à la lumiêre artifioielle et ne pas
cmpêchei• l'application d'une éoriture.

Les E'~tveloppes tl panneau dont la partie vitrifiée provoque des reflets à la lumiere artificielle. s~nt ezclus du transport •

.2.- Les envois sous enveloppe entiêrement transparente
·

QU à pan11eau ouvert ne sont pas admis.

CHAPITRE 11
DIS'POBITIONB SPÉCIALEB APPLIOABLEB À ~HÃQU~ ,CATÉGORIB
D'ENVOIS

:Al'tiole 9.
'Lettre8.

Aucune oondition de forme ou de fermeture n'est. exigée
J)õnr les lettres, sous réserve de l'observation das prescriptions
rle l'artiolo 8 précédent.

Toutefois, les lettres renfermant des õbiets pauibles de
'i.lroits de douane doivent ~tre rev~tues, au recto, d'une étitJUette Verte, Cbnforme att modele Dter ci-annezé.
Ces envois pcutJent aussi être rev~tus d'une étiquette
verte conforme au mod~le nfl1'•"r, à la condition tJ'~tre accompagnés d'une declaration en douane séparée, rebée à l'envoi
fiar un croisé de ficelle ou insérée dans l'intérieur du pli.
/Jes o.dministrations n'assument aucune. responsabilité du
p!f,ef ~le1 déclarationf en ~ouane •I
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Article

Cartes

to.

pos~ales

simples.

f. - Les cartas posta1es doivent être confectionnées en
carton ou en papier assez consistant pour ne pas entravar la
manipnlation.
Elles doivent porter, en tête du recto, le titre "Carte postale" en t'rançais ou l'équivalent de ce titre dans une autre
langue. Ce titre n'est pas obligatoire pour les cartes postales
émanant de l'industrie privée.
2 .-Les cartes postalns doivent être expédiées à découvert, c'est-à-dire sans bande ni enveloppe.
3.-La moitié droit au moins du recto est réservée à
l'aurcssc du destinataire et aux mentions ou (·~iqucttes de service. L'expéditeur dispose du verso et de la partie gauche du
recto sous réserve des dispositions du paragraphe suivant.Les cartes dont tout ('tt partie du recto a été divisé en
plusiew·s cases destinées i'.l 1·ecevoir des adresses successive~
sont interdites.
4.-11 est interdit au public de joindre ou d'atlacher aux
cartes postales des échantillons de marchandises ou des objets
analogues. Toutefois, des vignettes, des photographies, des
timbres de toute espéce, des bandes d'adresse ou des feuilles,
à replier, des étiquettes et des coupures de toute sorle peuvent
y être collés à condition que, ces objets ne soient pas de nature
h altérer le caractére des cartes postales, qu'ils consistent en
pa;pier ou cn une autre matierc trés mince ct qu'Jls ~oient completement adhérents à la carte. Ces objets .ne peuvent être
collés que sur le verso ou sur la partie gauche du recto des
cartes postules, sattf lcs bandes ou étiquet~e'l d'adresse qui
peuvcnt occuper tout le J'(~cto. Quant au:e timbres de toute
éspece, suseptible d'être con{ondus avec les tn1fJ1'cs d'a{1'anchissement, ils ne sont admis qu'au verso.
5 .-Les cartes postales nc remplissant pas les conditions
prescriles pour cette catégorie d'envois sont traitées comme
lettres.

Al'ficlc H.
Cartcs postales avec 1·éponse payéP..

1.-Les earlcs postalos avec réponse payée doivent présenter au recto, en langue française. comme titre sur la premiere partio: "Carte postale avec réponse payée", sur la seconde parti e: "Carte posta1e-réponse". Les deux parties doivent d'ailleurs remplir, chacanc, les . autres conditions imposées à la c arte pastale simple; elles sont repliées l'une sur
l'autrc ct ne peuvent lHrc fcrmécs d'une maniere quelconque.
2 .-L'adresse tde la carte-réponsc doit se trouver à l'intéricur de l'envoi.
Il est loisible à l'expéditeur d'indiquer son nom ot son
adresse au recto de la partie "Réponse", soit par écrit, soit en
y collant une étiquette.
3 .-L'affranchissement de la partie "Réponse" au moyen
du timbre-poste du pays qui a émis la carte n'est yalable que
~·~-~n

1
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si les deux parties de la c~rte postale avec réponse payée sont
parvenues adhérentes du vays d'origine et si la part!e "Révonse" est cxpédié4) du pays ou' elle. est parvenue par la
poste i1. destiuation dudit pays d'originê.
Si ces eonditions nc sont pas rcmplies, cllc est LraiLée
comme carte postale non affranchie.
ArLicle 12.

1.-Sont eonsidérés comme P·apiers d'afa:·res, toutes los
J)i'cos et t.ous les documents écrits ou dessinés en tout ou
Jlat·tic à la rnnin, qui n'ont pas le caractére d'une correspondance actuclle et personnelle, tels que les lettres ouverLes et
les cartcs postules de ~date ancienne qui out dójà. ateint leur
but prlmittf, les piéces de procédure, Ie-s actea de tout genre
d1~esses i)ar les officiers ministériels, lés lettres de voiture ou
connaissement, les factures, c,ertains documen.ts de compagnies d'assura..ncc, les copies ou cxtraits oJiacte sous
selhg privé, écrits sur papier timbre ou non timbre, les
partitions ou féuilles de musique manu3í~ritcs, lés manúMrites d'ouvrages ou de journaux expédiés isolément, les
devoirs originnux et corrigées d'éleves à l'exclusion de toute
indica.tion ne Sl" rapportant pas directement à l'exécution du
t.ravail.
Ces docurnents peuvent . êt1·e accompagnés de fiches de
rappel ou b01·á'ereaux d'envoi portant les mentions suivants
ou des indications analogues : énumérâtion des pieces compo-·
sant l'envoi, références à une correspondance échangée entre.
l'expéditeur et le destinataire, telles que:
Annexe a notre l ettre du . ............. à J1 . ••••••••••.
JY<J"f:r(J référence . . ......................... , ...........•
Ur"{érences du clicnt • . ................................ ;
2 .-Les pa.[:·-iers d'a,f;faires ~Sont soumis, en ce qui concerne la forme et le conditionnêment. aux diapositions prescrites pour les imprimés (art. 20 ci-apres).
Article 13.

Echantillon8•
.tes échantillohs de marchandises ·doivenL être placés
dans des sacs, des boites ou des envelúppes mobiles.
Il n'est pas exigé d'emballage pour les objets d'une seule
piece, tels que piece de bois, pieees métalliqucs, etc., qu'il
n"est pas dans les usages du commerce d'embalier, à condition,
que, le cas échéant, l'adresse e tles timbres posta figurent sur
une étiquette. Tou.te{ois l'adresse doit toujours ~tre reproduite sur l'objet lui-même, [aute de quoi un cmballage peut
~tre e~g~.

·
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Article 14.
Echantillons. Objets assimilt5s.

:Sont admis au tarif des échantillons les clichés d'impri->
merie les úle:fs isolées, les flcurs fraiches coupées, les obJets
d'hist~ire naturelle (animaux et plantes séchés ou conservéb,
spcc.imens géologiques, etc.), tubes de sérum Pt objets patho ...
logiques r·endus inoffensifs par leur mode .Ja préparation et
d'emballage. Ces objets, à l'exception des tubes de sérum expédiés dans un intérêt général par les laboratoires ou institutions officiellement reconnus, ne peuvent être envoyés aans
un but commercial. Leur emballage doit être conforme aux
p.resc'l'ipti{)ns générales concernant les échant1.llons de marchandiscs.
Article 15.
Echantillons. Annotations antorisé':.,.
Il est permis d'indi.quer à la main ou par un procéde
mécanique, à l'extérieur ou à l'interieur des envois d'échantillons, les noms, quali té, profession, raison social e et adresso
de l'expéditeur et du destinataire. ainsi que lu date d'expédition, Ia signature, le nnméro d'appel au téléphJne, l'adresso
et le code télégrap·hiques, le compte courant postal ou bancaire de l'expéditeur, une marque de fabrique ou de marchand, des numéros d'ordre, des prix et des indications relatives au poids, au métrage ct à Ia dimension, a~nsi qu'à Ia
quantité disponible et celles qui sont nécessaires pour préciser Ia provenance et Ia nature de Ia marchandise.

Article 1·6.
'Echantillons. Emballaacs spéciaux.

Les objets en verre, tes envois de liquides, huiles, P,orps
gras. poudre seches, colorai1tes ou non, ainsi que les ei~ vois
d'abeilles vivantes et de uraines de vers à soie sont admis au
trnnsport comtne échantillcns de marchandises, pourvu qu'ils
soient conditionnées de la maniere suivante:
a) Ies objets en verre doive.nt être emballés solidement
!(boites en métal, en boi~ au en carton ondulé de qualité solide),
de maniere à prévenir tout danger pour les agents e.t les correspondances;
· ·
b) les liquides, huiles et corps facilement liquéfiables doivent être insérés dans des flacons en verre hermétiquement
bouchés. Chaque flacon doif être placé dans une boi te spéciale
en métal, en bois ou en carton ondulé de qualité solide garnie
de sciure de bois, de coton ou de matiere spongieuse, en quantité suffisante pour absorber le liquide en cas de bris du flae;on. La boi te elle-même, si elle est ·en bois peu résistant, ·do H
être enfermée dans un second étui en métai, en bois avec couvercle vissé, e.n carton ondulé de qualité solide ou cn cuir fort
~t épais.
·
·

too
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Toutefois, lorsqu'on se sert d'une boite constitué .par un
bloc en bois perforé ayant au moins 2 :Ih millimetres dans la
partie la plus faible et munie d'un couvercle, il n'e~t pas
nécessaire que ce bloc soit enfermé dans un second étut;
c) Ies corps gras difficilement liquéfiables, tels que les
onguents, le savon mou, les rés ines, etc., ainsi que les graines
de vers à soie, dont le transport offre moins d'inconvénients.
doivent être enfermés sous une premiare enveloppe (bolte,
sae cn toile, parchemin, etc.), placée elle-même dans une seconde boite en bois, en métal ou en cuir fort et épais;
d) les matieres colorantes, telles que l'aniline, etc., ne
sont admises que dans des boites en fer-blanc résistant, plaeées à leur tour dane des boites en bois avec de la sciure entre
Jcs deux emballages; les poudres sêches non colorantes doivent êt.re placéns dans des boltes en métal, en bois ou en
carton. Ces bottes doivent êtro clles-mômcs enfermées daus
un sac en toile ou en parchemin;
e) les échantillons de liquides, corps gras, ainsi que ceu~
revêtus d'enveloppes peu résistantes en toile ou en papier
doivent être munis d'une éUquette, de préférence en parchemin, portant l'adresse du destinataire, les figurines d'affranchissement et l'empreinte des timbres à date. L'adresse doit
être reproduite sur l'objet lui-même;
f) les abeilles vivantes doivent être enfermées dans dcs
l>oites disposées de facon à eviter tout danger;
U) les objets, tels les boites de conserves, qui se gâteraient, s'ils étaient emballés de la maniere prescrito, peuvent
cxeeptionnellement être admis sous un emballage herméti-·
quement fermé. Dans ce cas, les Administrations intéressées,
peuYent exiger que l'ex.péditeur ou le destinataire facilite Ia
vérification du contenu, soit en ouvrant quelques-uns de;;;
cnvois par elles, soit d'une autr·e maniere satisfaisante.
Article 17.

1. - Sont considérés r.omme lmprimés les journaux et
ouvragcs périodiques, les livres brochés ou reliés, les brochures, les pa,lJiers de musique (('t l'ezclusion des papiers per-·
{01·és destinés ú étre adaptés à des instruments de musique
automatiquP,s), les cartes de visite, les ~aries-adresse, les
épreuves d'imprimerie avec ou sans les manuscrita s'y rap.
portant, les gravures, les photographies et les albums contenant des .Photographies, les images, Ies dessins, .plans, oartes
géographtques. catalogues, prospectus, annonces et avis di-·
vers, imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés et, en
général, toutes les impressiona ou reproductions obten~es sur
papier, sur parchemin ou sur carton, au moyen de la typographie. de la gravure, de la lithographie et de l'autographic,
ou de tout autre .procédé méeaniquo, faeile à reconnaltre
hormis le décalque, le timbt·e composteur et la machine à
~orire.

Le~ eartes portant le titre «Carte postale~ ou l'~quivalenL
de co tttre dans une langue quelconque sont admises au tarif
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des imprimés, pourvu qu'elles répondent aux. conditions ~éné
rales applicables aux imprimés. Celles qm ne remphssent
pas ces condilions sont traitées comme cartes postales ou
ét•entuellcment comme lettres, par npplication des dispositions de l'arlicle 1o, § 5, du Reglement.
2. - Ne peuvent être ~xpédiés à la taxe réduite _les fmprimés qui portent des stgnes quelconques suscaptlbles de
constituer un langage conventionnel, ni, sauf les exception~t
explicitement aulorisées par l'article 19, ceux dont le text~
a été modifié apres tirage.
3. - Sont exclus de la modération de taxe les timbres
ou formules d'affranchissement, oblitérés ou non, ainsi que
tous Ies imprimés constituant le signe représent.atif d'una
vnleur.
.
Jl en est de m~me eles articles de papeterie proprement
dits, des l'instant ou il apparaft clairemcnt que lc tezte n'e.ít
1)as l'essentiel de l'objet.

Arlicle 18.
lmprim'és. Objets assimilés.

Les reproductions d'une copie-type faile à la plume ou à
la machine à écrire snnt assimilées aux irnprimés Iorsqu'elles
sont obtennes par· un procédé mécanique de polygraphie, chromographie, etc.; mas, pous jouir de la modération de taxe, ces
reproduetions doivent être déposérs aux guichets des bureaux
de poste et au nombre minirnum de vingt envois contenant des
ezemplaires parfaitement identiques. Ce1 reproductions peuyent recevoir les annotations auto1'isées povr les imprimés.
Article 19.
I mprimés. Annotations a.ütorisécs.
f. - li est permis, à l'extériettr et à l'inté1·ieur de tow.
les envois d'imprimés:
a) d'indiquer à la maín ou par un procédê mécanique les
noms, qualilé, profession, raison sociale et adresse de l'expéditem· et du destinataire, ainsi que la date d'expédition, la
signalure, le numéro d'appel au téléphop.e, l'adresse et la
code· télégraphiques, et le compte courant postal ou bancairC'
de l'expéditeur;
b) de corriger les fautes d'impression;
c) de biffer, de souligner ou d'enr.adrer nu moyen dt
trni.ts certains mots ou certaincs parties du texto fmprimé I)
m·oms que ces opérations ne soient taites dans le but de c~n.
stituer une correspondance personnelle.
2. - Jl est, en outre. perinis d'indiqtter ou d'ajouter (} la
main ou par ttn procédé rnécanique:
.a) sur les aYis concernant les d~parls el les nrrivées de~
nav1res:
les dates et heures des départs et arrivées, ainsJ
qne les noms des nnvires et des porls de départ, d'es ...
cnle et d'arrivée;
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b) sur lcs avis de passage:

le nom du voyageur, la date, l'heure et le nom dQ
la localité par laquelle il eompte passer, ainsi que l'en~
·droit ou il descend;
c) sur les bulletins de commande et de souscripticm ralagravures,
morcenux de musique:

f ifs à des ouvrages de I ibrairie, livres, journaux.

les ouvrageR demnndés ou offerts áinsi que le pri:n
de ccs ouvrages;
rl) sur Ic~ cartes illustrées, les cartes de visite imprimées
sm· los eartcs de No(~l ct de nonvel an:

ain~i fJIJC

des souhaits, félicitations, remerciements, compliments de condoléance ou autres formules de politesse
exprimées en cinq mots ou au moyen de cinq initialei
conventionnelles, au maximum;
e) ~ur les 6preuvcs d'imprimerie:

les changements et additions qni se rapportent à
la correction. à la formo et à l'impression, ainsi que de.'l
mentions telles que «Bon à tirer», «Vu-Bon i! tirer~
ott toutes autres analogues se rapportant à la confeetion de l'ou1.n·age. En cas de manque de placa, les
additions peuvent être faites sur des feuilles spéciales;
f) sur Irs imagcs
etc. . • . .

de

mode, les cartes géographiques.

Jes couleurs;
a) sur Ics listes de prix couranf.s, les offres d'annonees,
loR cotes de boursc ot de mnrché, les circnlaires de commerco
el 1'"' prospectus:
fmlt

les chiffrcs ef. tonte.~ nutres annotatinns
dcs éléments constituti{s des prix;

repré.~cn

h) snr les livres, brochnres, journaux, photographies,
g"ravures. papiers de musique et, en général, sur toutes productions Iittéraires ou artistiques impriméos, gravées, lithogrnphiées ou autographiées:

une dédicace consistant en un simple hommage;
i)

Jl(~í·iod

sur les passagcs déconpés de jornaux et publications
iques:
Jc titrP. la date. Jc numéro ct l'adresse de Ia puhlication dont l'article est extrait.

i'· -- Il

est, cn!'in, pnrmis de joindre:

a) anx r11rfl11 vcs d' imprimcrit> co1Tigrc3 ou non:

!e

m:lnll~cril;
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b)

aux envois

des

catégories merttionnées soús

§ 2, lettre h :

Ia facture se rapportant à l'objet envoyé.
Article 20.
Jm.primés. Conditionnem.ent des envois.

1. - Les imprimés doivent être, soit placés sous banda,
sur rouleau, entre des cartons, dans un étui ouvert des deux
côt~s ou anx deux extrémités, ou dans une enveloppe
non
fcrmée, soit entourés d'une ficelle facile à dénouer, soit enfiu
simplcment pliés, mais de maniere que d'autres objets ne
pu isscnt se glisser dans leurs plis.
2. -- Lrs cartes-adresse Pt tous imprimés présEmtant la
forme et. la consi:;;tance d'une c:nte non pliée, ou pliée dan.rt
les cmulitions inrliquées ou ~. 1. pcnvcnt êlre expéctiés sans
bandP, nun~loppe ou lie.n.

Articlo 21.
Obiels groupés.
ll p,st permis de réunir dans un même envoi des papiers
d'affaires, des échantillons rle marchandises et des imprimés,
à l'exce]Jtion toute(ois des impressions en relief à l'usage des
aveuglcs. sous réserve:
a) que chaque ob.iet pris isolément ne dépasse pas les
limites qui lui sont applicables quant anx poids ct aux dimensions;
b) que lo poids total ne dépasse pas 2 kilogrammes par
cnvoi:
c) que In taxe Roit au minimum la taxe minima des papicrs d'a{faires si l'envoi contient dos papiers rl'affaircs, ct
la tnrc minirna des échantillons s'il so compose d'imprimés eL
d'échantillons.
TITRE 111.

Envois recommandés. Avis de réception.
CHA PITRE UNI QUE

Articlc 22.
Envois recom.mandés,
1. -- l.t?s r'IH'ois 'i'ecommamlr'fs doivcnt 1J•Jrler ml rccto
l't•n-ttte fri'·s appn.renf «nccmnuumdé» on une nu~ntion rmn-

lor;u,• dons la lnuuuc

dn

paus d'orioine. Lorsqn'il s'a(Jil de
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lcltl'es 1'eemmnandées, elles ne 1Jeuvent présenter aucune trace
rl'ou.vcrttu·e et de 1'e[erm·eture antérieures att depót. Pou'r le
suJ,·plus, mu·u11e cmulition spécialc de fm·me, de (ermeture ou
de libel.lé de l'adresse n'est ea.·igéc pour ces envois, sattf les
e~r,ceptions ci-apres.
. .
2. - Los ob.icts de correspondanoe adressés sons des mitiales et ceux qui portent une adreese écrite au crayon, le
crayon-cnern I'Xeepl!\ uc sonL pas admis à la recommanllation.
3. -- Les objels expéd i és sous enveloppe t1•ansparente ne
~ont admis que si le panneau fait partie intégtante de l'enveloppe.
4. -- L~s onvois roeommandés, non ou insuffisamment
affl'anchis introduits c;r.cel)lionellemcnf dans lc se1'vice, sont
f raif és conmw les cnvois orliinait'es cn ee qui concerno l'af:l'ranchissement manquant.
5. - Les envois recommandés doivent ôtre revêtus, à
l'angle gauche supérieur de Ia suscription, d'une étiquettr:
conforme ou analogue an modele B ci-annexé, avec l'indication en caracteres latins de la lettre R, du nom du bureau
d'origine ct du numéro d'ordro sous lequel l'envoi est inscrit
dans le registre de c e bureau.
Toutcfois. il rst. pcrrnis aux Administrations, dont le ré-·
ginw inff~riom· ~·oppose :wtt~cllomrnt tt l'cmploi {]os étiquetlrs, d'ajom·tii't' la ,rnisc à cxécution de cette mesure ct d'employee pour Ja d{lsignalion de;;; mwois rccornmantlés des timln·es. «Rccmmnawlh ott «ll», à côté desqu,els doivent {igutt·e:·
l'indicatinn du. bureuu d'odgine et celle du numéro d'01•dre.
Ces timbres tloivent être apposés également à l'angle gauchc
,)'U1Jr~TÍf'U1' de la SUSC1'iption.
Sth le 1·ecto des objet.~ recommandés, il ne doit être inscrit par les Offices intennédioires aucun nurné1•o cl'ordre, de
transit, etc., o{in d' éviter que les bureaux !le poste ne puis,qrmt être con{ondu.~ par~• suite de désianation des envois dan.11
les docurnents df' sf.'rvice srms un rmméro autre que le numéro
d.' m·iaiue.

Article 23.

A vis de 1·éception.
1. - Les enYois dont l'expéditeur demande illn avis de
réception doiYcnt porter l'annotation tres apparente cAvis de
u:·rrption'-> ou l'empreinte d'un timbre: A .. R.
2. - lls sont accompagnés d'une formule de Ia consistancc trunc rarte p0s:tale conforme ou analogue au modele C
ci-:mnrxé: ct.'tt.-~ f.Tmule f•s:t établie par le bureau d'ori~ine
(lU par tt···' ~nt:·.: h1.~reau à d~signt:r- par l'Office expéditeur
e( r0u~~it'. ··x' ··;·it't:r€'me"' 1 ;: t d':me r.nnih~ :::olide. à robiel
auq::t~l •"'~:e ~- r~1r·~:-:tL'. 'i <:I'e ne plrY';:nt r:\~ :.r:.1_ b-.r:-Cl'.I·d~
t::. . ~t~:·_~--l
_._ . . ---~~
~
.·:: . ·-=-- :_:--~~.--2~ 2,~.-:~ ~- ::~--~1 ·. :c:1.
~.-L~! :::·:·r ce ·~:,::~--.~-"~)n. ar::-~5 :n-oir du:1:~n! r..:-mp1i h f~11llF1lt' C. L1 1·~·m··;e ·.!1:1s ~r. con-ier· ordinai1·c à décou-
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vert et en franchise de port, à l'adr.esse de l'expéditeur de
l'ohjet.
.
4. - Lorsque l'expéditeur réclame un f!:.Vis de réceptwn
qui ne lui est pas parvenu dans les délais voulus, il est procédé conformément aux regles tracées à \'artiole suivant.
Dans ce cas, il n'est pas perçu tJne deuxieme taxe et la
bureau d'origine inscrit en tête de la formule C la mention:
<<Duplicata de l'avis de réception, etc.~
Article 24.
Avis t/f' réception demandé postérieurement au tMpdt.
1. - Lorsque l'expéditeur demande un avis de réception
d'un envoi recommandé postérieurement au dépôt, le bureau
d'origine remplit une formulo C d'aprês les lndications qu'elle
comporte.
Cctte formule est attachée à une réclamation modela 1
~evêtue d'un timbre-poste représentant la taxe due et traitée
selon les prescriptions de l'nrtie1e 4.4 ci-aprês, à cette seule
exception que, en cas de distrihution réguliere de l'envoi
auquel l'avis de réception se rapporte, le bureau de destination retire la formule I et renvoie la .formule e, dont le ve~
a été dú.ment rempli, à !'origine, de la maniere prescrita au
§ 3 de l'article précédent.
2. - Les dispositions particulieres ado.ptées par les
Administrations en ve·rtu de l'article 44 ci-aprês, pour Ia
transmission des réclamations d'envois recommandés, sont
ap·plicables aux demandes d'nvis de réception formulées postérieurement au dépôt.
·
TITRE IV

Envois contra remboursement.
CHAPITRE UNIQUE
Article 25.
Indications à porter sttr l' envoi.
f. - Les envois rccommandés grevés de remboursement
doivent portcr sur le recto l'ent-tête "Rembourscment" écrit
ou imprimé d!'une maniere tres apparente et suivi de l'indication du monta!lt du remboursement en caracteres latins, en
tout.es lettrt~.; ot en chiffres arabes sans rature ni surchage,
n.ême apprnuyée~.
2. -· L'l::q.f.diteur doit en outre indiqucr, ~tu I e reclo o;J
I~ V•)rso d·~ !'c1n (ll, son nom ct son adresse en ev.ractéres latins;
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Article 26 .:
Etiquette.

Leq envc:ig co!ltre remboursement doivent être revl:tus,
&u recto, d'une étiquette de couleur orange, conforme au modele D ci-:tnnexé.
Article 27 .
.Mawlat de remboursement.
Tout em,oi contre remboursement est accompagné d'un~
formule de mandat de rem,bour,çement de couleur vert clain
conforme 01t artalogue au modele D bis ci-annexé. Cette formule doit porter l'indication du montant du remboursement
dam la monnaie du pays d' origine et indiquer, en regle géné ....
nlle, l'expérliteur de l'env01~ com me béné{iciaire du mandat .,
Cependant, choque Arlministration est libre de faire adresser~
oux burcau:c d'm·iainc des envois, ou à d'autres de ses bur·r~ru.-r, le.'r mandats afférents au.v cnvois
originaires de son
ser·vice. Le coupon du mandat de ?'emboursement doit indiquer le nrnn et l'adresse du destinataire de l'envoi, ainsi que
le lieu et la date ·de dépôt de cet envoi ..
Le mandat est réuni d'une rnaniere solide à l'objet auquel
il ~çe 1'a]J]J01'te.

Article 28.
Convc1·sion du montant du remboursement.
Snuf entente cont1·aire, les montants des remboursements
sont convertis en monnaie du pays destinataire par les soins
de l'Administration de ces pays qui se sert du taux de conversion dont ellc fait usnge pour la conversion des mandats de
1wste à rfestination rfu pay.~ d'origine des envois.

Article 29.
Délai de payement.

Le montant du remboursement doit ·être payé da::J.s un
délai de 7 jours, à compter du Iendemain de l'arrivée de l'envoi au bureau d·estinataire. Ce délai peut être étendu jusqu'atl
maximum de 28 jours par Ies Administrations auxquelle.3
lP-nr légi:~lation en fnit une obligation. A l'expiration dn délai de gm·rfe, I'envoi cst réexpédié au bureau d'orfgine. L'cx:pédilti.Ir peut t.outefois ct·emander rnt:' unP annotntion !e renVf!5 immédiat dn l'objct, si lo dcstin:!taire refusc de pii.VGr Jo
n•or.fa:1t O:: r(•mtourscmcnt Iors rtc !a pro nit'ro pn\scnfaf.ion.,
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Article 30.
Réduction ou annulation du remboursement.
Les demandes d'annulation ou de réduction du montant
du remboursement sont soumises aux regles et formalités
1n·escrites pm· l'article 41 oi-apres.
Toute demande de réduction du montant du remboursement doit être accompagnée à'-une nouvelle formule (le mandat
de remboursement inctiquant le montant rectifié •:
Article 31.
Réexpédition.
Letl envois recommandés g1·evés de rernbouTsement peu ..
vent ~tre 'l'éexpédiés si le pavs de la nouvelle destination
assure, avec celui à'or·igine, le service des envois de cette
catégorie. Dans ce cas, les envois sont accompagnés des formules de mandats de remboursement établies par le service
à' origine. L'Office de l.a nouvelle desHnation procede à la liquidation dns remboursements comrne si lcs em,ois ltti m'aient
été expédiés directement.

Article 32.:
Emis.~ion

du mandat de remboursement.

Imrnédiatement apres avoir encaissé le montant du' remboursement, le bureau de destination, ou tout autre bureau
d~signé par l' Administration destinataire, remplit la partie
"indications de service" du rnandat de remboursement et,
apres avoir apposé son timbre (1, date, le renvoie sans taxe
à l'adresse indiquée.
Les mandats de remboursement sont payés aux expéditeu'l's de$ envois dans les condition.~ déterminées par chaquA
Administration.
Article 33 ..
Ann:t4lation ou

rempldcernent des formules
remboursemerit.

de mandats de

1 . - Les formules de mandats de remboursement .antmlées ou remplacées sont détruites par les soins de l'Office
destinataire des envois grevés de remboursement.
2. - Les formules afférentes aux envois grevés de 1'ernboursernent, qui, pour nn motif quelconque., sont renvoyéP.c:
à l'origine, doivent êt1·c annulées ]lrtr le .rwin~ de l'Offirr. qui
effectu~ lc renvoi.
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3. - Lm·sque les for.rn.ules aflérentes aux envois grevt!1
de 1·emboursement sont t!gart!es, perdues ou dt!truites avant
l' encai.tsement du 1·emboursemrent, le bureau destinataire en
établit des cluplicata sur formule D bis sur le.tquels il fJOrte
les indications que le bttreau expéditeur y aurait consignées.
A~ticle

34.

Mandats de remboursement non délivrés

Q1.t<

non ·encaissés.

t . - Les mandats de remboursement qui n' ont pu ~tre
délivrés aux bénéficiaires sont, apr~s avoir été éventuellement sou.mis à la formalité du visa fJOUr date, quittancés par
l'Office d'origine des envois que ces titres concernent et
portés en compte à l'Of{ice qui les a émis.
Il en est de rnOme des mandats de remboursement qui
ont été remis auz ayants droit, mais dont le montant n'a pas
été encaissé. Toutefois, ces titres doivent, ~u fJréalable, ~tre
rémplacés par des autorisations de payement dressées pa1'
l'Of(ice d'origine des mandats.
2. - Les visa pour date et les auto'risations de payement
des mandats de remboursement sont accordés dan.s les conditions prémtes 1mr l' Arrrmgement des mandats.
Article 35.

Décompte des mãndats de remboursement.

t. - Sauf entente contraíre, le décompte relatif aux
tnandats de remboursement payés par chaque Olfice pour le
compte d'un autre O!fice est eflectué au moyen d'annexes
aux comptes men.~uets (modNe Qbis ci-annexé) des mandat.~
de 1JOate.
2. - Dans ces annexes qui sont accompagnées des man'dats de remboursement payés et quit.tancés, les mandats sont
inscrita par ordre alphabt!tique des bureaux d'émtission et
f)ar ordre numérique de leur inscription aua: registres de ces
bureaux. L'Office qui a t!tabli le compte déduit de la som me
totalp. de sa créance un quart pour cent augmenté de la quoteparte de ta:11e fixe revenant à l'Office correspondant, conformément à l'article 68 de la Convention.
3. - Le solde du corrupte Q bis est ajouté, autant que
possible, à celui du compte mensuel des mandats de poste
établi pour la m~me pédode. La véri(ication et la liquitation de ces comptes sont effectuées selon les regles (ixés pm·
le R~glement des mlmdats de poste.
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TITRE V.

Opérations au départ et à l'arrivée des envois
CHAPITRE UNIQUE
Article 36.

Application du timbre li date.
1 . - Les correspondances ortgmaires das pays de
l'Union sont frappées au recto d'un timbre indiquant, Q.utant
que possible en caracteres latins, le lieu d'origine et la date
du dépôt à Ia poste.
Dans les localités pourvues de plusieurs bureaux de poste, les timbres d'oblitération doivent indiquer quel est le
bureau de dépôt.
2. - Tous les timbres-poste valables doive:1t êtro
oblitérés.
Les timbres-poste non oblitérés par suíte d'erreur~ ou
d'omission dans le service d'origine doivent l'être par le
bureau qui constate l'irrégularité.
3. - Les correspondances mal dirigées doivent êt~e frappées de l'empreinte du timbre à date du bureau auquel elles
sont parvenues par erreur. Cette obligation incombe non seulement aux bureaux sédentaires, mais aussi aux bureaux ambulants, dans la mesure du possible.
4. - Le timbrage des correspondances déposées sur les
paquebots, soit dans les boites mobiles, soit entre les mains
des agents des postes embarqués ou des commandants, incombe, dans les cas prévus par le paragraphe 3 de l'article 42 de
la Convention, à l'agent des postes embarqué ou, s'il n'y en a
pas, au bureau de poste auquel ces correspondances sont
livrées en ma in. Le cas échéant, celui-ci les frappe de son
timbre à date ordinaire ct y appose la mention "Paquebot"
soit à la ma in, soit au moven d'un timbre.
5 . - Les correspondances origina ires des pays étrangers
à l'Union sont frappées au recto, pa~ l'Office qui les a recueillies, d'un timbre indiquant le point et Ia date d'entrée
dans Ie service de cet Office.
Article 37.

Envois expres.
f. - Les envois à remettre par expres sont põurvus
d'une étiquette imprimée de couleur rouge foncé portant en
gros caracteres le mot "Expres". Les Administrations sont
toutefois autorisées à remplacer cette étiquette par l'impreinte d'un timbre ou l'apposition d'une (igurine d'affranchissement portant la tnention "Expres".
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2. - Les envois portant la mention "Expres" et qui au"'"'
raint été traités par le bureau d'origine suivant les dispo.si..;
tions de l'article 48 sont remis à domicile par un porteux:

spécial, même en cas d'omission ou d'insuffisance d'affranchissement. Le cas échéant, ces envois sont traités comme
les envois ordinaires. en ce qui concerne _l'affr.anchissemen(
manquant.

Article 38 .;
Envois non a{franchis ou insuflisanvment affranchis.
1. - l.es col'respondanccs pour lesquelles une taxe
quelconque doit être percue postérieurement au dépôt, soit
du destinataire, soit de l'expéditeur, en cas de mise en rebut,
sont frappées du timbre T (taxe à payer).
te monta.nt à percevoir est, en outre, indiqué sur cas
envois, en francs et centimes, au rnoyen d'un timbre ou d'un
autre procédé et en chiffres bien lisibles apposés à l'angle
droit supérieur du recto.
__
2. - L'application du timbre T ainsi que l'indication du
montant à percevoir incombent à l'Office d'origine ou, en cas
de réexpédition ou de mise en rebut, à l'Office réexpéditeur •l

Toute{oia, s'il s'agit d'envois provenant de pays qui appliquen( des taxes réàuites dans les relations avec l'Office réexpéditeur, le montant à pe1·cevoir est indiqué par l'Office
distributeur.
3. - En c e qui concerne les correspondances h taxe r
originaires de pays étrafl{lers à t' Union, les {ormalités prévues
ci-dessus sont effectuées par l'O(fice du pays d:entrée.
4. - Le timbre T est apposé sur les envois expres 1·éexpédiés f)our lésquels une taxe complémentaire doit étre
acQuittée en vet-tu de l'article 40 de la Convention. Le nwntant de cette taxe est en outre indiqué sur les dits envots.
5. - L'Office distributeur frappe l'envoi de Ia taxe
à percevot7'.
6. - Tout. envoi ne portant pas Ie timbre T Mt consi-

déré comme d'Oment affranchi et traité en conséquence, sauf
erreur évidente.
7. - Il n'est pas tenu compte des timbres-poste non
valables pour l'affranchissement. ntlns ce eas, le chiffre zérq
f-O) est placé à côté da ces timbres-poste
Article 39.
Envois rée:tpédiés.

i . - Les correspondancêS .adressées à. des. deshnataires
:t.yant changé de r~sidence sont considérées comme adressées
directement du lieu d'origlne nu lieu de la ttovelle dostihktion.
2. - Les envois non affranehis ou lnsufflsamment affranchis pour leur premier parcburs sont frat>pés de la taxe
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applicable aux envois . de même nature directenie!lt aâressés
du point d'origine au lieu de la destination nouvelle.
3. - Les euvois régulierement affranchis pou~ leur
premier parcours, et dont le cumplément de taxe afférent au
parcours ultérieur n'a pas été acquitté ava!lt leur réexpédition, sont fl'appés d'unc taxe égale à la difiérence entre le
prix d'-affranchissement déjà acquitté et celui qui aurait été
percu si les envois avaient été expédiés primitivement sur
leu r nouvelle destination.
4 ·: Les e:::lVois primitivement adressés à l'intérieur
d'Un pa.ys et d!l1ment affranchis selon le régime intérieur sont
cohsidérés comme des envois régulierement affranchis pour
leu r pretnier parcours.
5. - Les envois ayant circulé primitivement en fra!lchise de port dans l'intérieur d'un pays sont frappés de la
taxo applicable aux envois affra!lchis de même nature adressée
directement du point d'origine au lieu de la destination
nouvellc.
ü. - Lors de la r~expédition, le bureau destinataire applique, dans tous les cas, son timb1'e à date au rccto des lett1'cs
et de~ cartes postale~.
7. - Les correspondances ordinaires ou recommandécs,
qui, portant une adresse incompleto ou erronée, sont renvoyées
aux expéditeurs pour qu'ils la completent ou Ia rectif1ent,
ne sont pas, quand elles sont remises dans Ie service avec une
suscription complétée ou rectifiée, considérées comme deR
correspondances réexpédiées, mais bie!l comme de nouveaux
enyois, et devicnnent, par suite, passibles d'une nouvello taxe •.
Article 40.

Envois tombús en rebut.
1. - Avant de renvoyer à l'Office d'origine les corres ...
pondances non rlil'ltribuées pour un motif quelconque, le bu ...
reau de dcstination doit indiquer dt'uno maniere claire et co!J....
cise, en langue francaise, au recto de ces objets, la cause de
la non-remise sous la forme suivante: inconnu, refusé, en
voyage, parti, non réclamé, décédé, ou u'n mot similaire.
Cett€' inrl.ication est fournie par l'application d'un timbre ou
l'appositio!l d!'une étiquette. Chaqne Office a la faculté d'ajouter la traduction, dans sa propre langue, de la cause de
non-remise et les autres indications qui lui conviennent.,
Le bureau de destination doit biffer la li eu .de la premiere destinatio!l et apposer Ia mention "Retour" à côte de
l'empreinte du timbre à date dtt bureau d'o'rigine. 1l doit, en
'outre, appliquer son timbre à date au verso des lettres et au
recto des cartes postales.
2. - Le renvoi des corrospondances tombées en rebut
Re fait soit isolément, soit en une liasse $péciale étiquetée
"Rebuts".
Lcs corrcspondanees recomma:Hlécs tornbres cn rebut
sont renvoyées au buroau d'échange du pays d'origine comrne
s'il s'agissait de correspondances recommandées à dirigcr suiJ
ee pays.
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P~ exception, deux Offices correspondants p·euvent, d'un
commu!l accord, adopter un autre mode de renvoi des rebuts.
3. - Si des correspondances mises à la poste dans un
pays et adressées à l'intérieur de ce même pays ont pour expéditeurs des personnes habitant un autre pays et doivent
var suite de mise en r:ebut Mre renvoyées à l'étranger pour
être re!ldues aux expéditeurs, elles deviennent des envois de
l'échange international et sont traitées d'apr~s les dispositions
concernant la réexpédition.
4. - Les correspondances pour les marlns et autres
person'!les, adressées aux soins d'un Consul et rendues par
celui-ci au bureau de poste local comme non réclamées, doivent être traitées de la maniêre prescrita pour les rebuts en
général. Le montant des taxes perç.ues à Ia charge du Gonsul
sur ces correspondances doit en même temps lui être restitué
par le bureau de poste local.

Adicle 41.
Retrait des cõrrespondances et modi(ication d'àdresse.
1 . - Les demandes de retrait de correspondances on de
modifications d'ad·resses donnent licu à l'établissement par
l'expéditeur d'une formule conforme au mod~le J ci-annexé.
En remetta:J.t cette demande au bureau de poste, l'expéditeur
doU jusfifier de so::1 ident.ité et produire, s'il y a lieu, le bulletin de dépõt. Apres la ju~tification, dont l'Administration
flu pays d'originc assume la rc~ponsabilifé, il cst procédé de
la rnaniere suivante:
a) si la dernand'C est destinée à êlre tra::1smise par voie
postale, la formule, acompagnée d'un fac-similé parfait de
l'enveloppe ou de la suscription de l'envoi, est expédiée directement, sous pli recommandé, au bureau destinataire;
b) si la demande doit être faite par voie télégraphique,
la formule est dépoªée au service télégraphique chargé d'en
transmettre les termes au bureau de post~ destinataire. Le
télégramme est rédigé c::1 languc françatse.
2. - S'il s'agit d'nne rectification d'adresse, la demande
té1égraphique doit..._être confirrnée, par le premier courrier,
par une demande postale accompagnée du fac-similé précité.
3. - A la réception de la formule J ou du télégramme en
tenant Iieu, le bureau rlrstinataire recherche la correspondance sig~alée et donne à la demande la suite nécessaire.
Toutefois, s'il s'agit d'un changement d'adresse demandé
par voie télégraphique, le bureau destinataire se borne à retenir l'envoi et atlcnd, pour faire droit à la demande, l'arrivée
du fac-similé nécessaire.
Hi la recherche est infructueuse, si l'envoi a déjà été remis au· destbatairc, ou si la demande par voie télégraphique
n'est pas assez explicite pour permettre de reconnaitre sftrement l'envoi, lc fait est signalé immédiatement au bureau
d'origine, qui cn prévient le réclamant.
4. - Toute Administration peut exiger, par une notification adressée au Bureau international, que l'échange des
demandes en c-e qui la concerne soit effectué par l'entremise
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de son Aclmi!listration contraio ou d'un burcau spécialemcnt
désigné.
Duns lcs cus ou l'échange dcs demandes s'effectuo par
l'entremise des Adminitrations centrales, il doit être tenu
compto dos demandes expédiées diroctement par les bureaux
d'origine aux hureaux de destinatio!l, dans ce sens que les
correspondances y relatives sont exclues de la distribution
jusqu'à l'arrivée de Ia demande de I'Administration centraie.
Les Administrations qni uscnt de Ia facuité prévue par
Je premier alinéa du prése::J.t paragraphe prennent à Ieur
charge lcs frais que peut cntrainer la transmission, dans leur
service intérieur, par voie postale on télégraphique, des communications à échanger ave c le bureau destinataire.
Le recours à la voie télégraphique est obligatoire lorsque
l'expéditeur a lui-même fait usage de cette voie et que Je
bureau destinataire no peut pas t•tro prévenu e:1 temps utile
par la voie postal e.
Article 4Z.

Simple correction rl'adresst:.
Une simple correction d'adressc (sans modification du
nom ou d·o la qualité du destinataire) peut aussi être demandéo directement par l'expéditeur au bureau destinataire,
c'est-à-dire sans l'accomplisseme::lt des formalités prescritas
pour le changement d'adressc rroprcment dit.
'
Artícle 13.

Réclamations. Envois m·dinaires.
1. - Toute réclamation relativo à un envoi ord•inafre cst
somn is0. h Ia procédure suivante:
a) le réclamant doit remplir la partie qui le concer:1e
d'une formule conforme au modele H ci-annexé;
b) lo bureau ou la réclamation s'est produite transmet Ia
formule directen'ent au bureau correspondant. La transmi~
sion s'cffectue d'office, sans aucu!le écrituro;
c) le bureau correspo:1dant fait présenter la formule att
destinataire ou à l'expéditeur, selon le cas, pour recueillir Ies
renselgnements qu'clle comporte;
d) la formule dúmcnt compU~fro cst renvoyéo d'offlce nn
burcau qui l'a dresséc;
e) si Ia réclamation est reconnuc fondéc, ellc est trnn~
mise à l'Ad'ministration centrale pour servir de base anx investigafions ultérieures.
2. - Tonte Administrntion pcut exiger, par uno notlfication adressée au Bureau international, que Ies réclamations qui concerne:It son service soient t.ransmtsses à son
Administra{ ion central c ou à un bureau spécialement désigné.
~~~-~li
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Article 44 •.

1. - Toutc réclamaUon relativo à un c!lvoi recommand~
cst établie sur une formule conforme ou analogue au modelo
1 oi-annexé et t1·ansm.ise en 1·egle générale par le bureau d'oí'iaine directcment au bureau de destination.
2. - Toutefois, les Offices d'origi!le et de d·estinaU.on
pouvcnf. cb'un commun accord, faire transmettre la réclamat.inn de hurcau tt lmreau en suivant la même voie d'achemiJI(~ment que l'cnvoi.
3. - Dans Ie eas prévu au § 1 ci-dessus, le bU?·eau destinataire, s'il cst ü!l état de fournii: les renseignements sur le
sor't définitif de l'envoi, complete la formule et la retourne
an burcau d'origine.
Lo1·sque le sm·t de l'cnvoi ne peut être immédiatement établi par te bureau de destination, celui-.ci constate le fait sur la.
J'ormule et la 1'éexpedie au bw·eau d'origine en y aioujant une
décla1'ation du destinatairc constatant qu'il n~ pas reçu l' envoi.
Dans. ce cas, l'Officc d'origine complete la formule en y infHquant les do!mées de lu transmission au premier Office intermédiaire. Il l'adresse C!lsnito à ce dornier Office, qui y.
consigne srs obsorvations et la transmet éventuellement a
l'Officr, suivant. La réclamation passe atnsi d'Office à Offico
j11sqn'à. co qno lo sort. de l'envoi réclamé soit établi. L'Office
qui a effoctur~ la remise au destinataire, ou qui, le cas échéant,
ne pent établir, ni la remise, ni la transmission régulierc à
uno autrc Administration, constate lo fait sur Ia formule et
la renvoic à l'Office d'originc.
4. - Dans le cus prévn au § 2 ci-dessus, les rechcrchcs
se poursuivcnt depuis l'Office d'origine jusqu'à l'Office de
d·estination. Chaqnn Office établit sur la formule les don!lées
de la tranc::mission à I'Offiec snivant et l'envoie ensuite h
eclu i-ci. L'Ofrice qui a rffPetwí la J'cmi~e an flostinatairc, ou
qui, Jc cas éché::mt. no pcut établir ni la rcmisc, ni la Lransmissio!l régulierc à une antro Administration, constate égalcmcnt lo fait sur la formule et Ia renvoie à l'Office d'origine ·1
5. - La formule I doit indiquer l'adresse complete du
destinalaim ot être accompagnée, autant que possible, d'un
fac-símile de l'enveloppe ou de Ia snscription de l'envoi. Elle
nst transmi"e cl'office sans lelt.re d'envoi sons c!lvcloppo
fcrméo.
6. - Chaquc Offir.c pcnt. dcmander, par une notificatioii
adrrssé!' a11 Burcau intcrnational, que los réclamat.ion qui
r.oncerncnt so~1 srrviec soicnt transmises. soit à son Administ.rat.ion central<\ soit à 1m burean spécialement d6signé, on,
s'il est. seulcment intéressé à f itrc d'intcrmédiairc, nu b11reau
d'f~f'hangP. anqnrl l'flnvoi a été cxpédié.
La formulC' I oi. les ni4~ccs y an~ex<;e.s doivent. duns tons
lc;:; cas, faire rotour à l'Office d'origine· de l'envoi réclamé.
rlans un délai qui no pcut cxcédcr six mois à partir de la date
rle la rórlamation. Ge flélai rst porté ~t ncuf mois dans lef{
rclations ny~c l0s pays d'ontrc-mor ..

ACTOS 00 PODER EXECUTIVO

~15

7. - Lf:\s dispositions qui précedent ne s'appliquent pas
aux cas de spoliatio!l de dépêche, manque de dépêche ou autres
cas semblables qui comportent une correspondance plus
étendue entre lcs Administrations.
Article 45.
Ernploi de timbres-poste présumés fratuiuleux ou d'emtn·c'intes contrefaitcs de .rnachines à a[[ranchis ..

Sous réserve des dispositions que comporte la Iégislation
de chaquo pay~, même da!ls de cas ou cette réservc n'est pas
expressément stipulée dans les dispositions du présent articlc, la procédnre ci-apres est suivie pour la constatation do
l'emploi, pour l'affranchissemont, de timbres-posto frauduIeux ou .cJ'empreintes contrefaites de machincs à affranchir .,
a) lorsquo la présence, sur un e::1voi quelconque, d'un
timbre-poste frauduleux (contrefait ou ayant déjà servi) ou
d'empreintes contrefaites de machines à affranchir est constatée au départ, par un Office dont la législation particuliere
n'exigo pas la saisie immédiate de l'envoi, la figuri:le n'est
altérée d'aucune facon, et l'envoi, inséré dans une enveloppe
à l'adresse du bureau destinataire, est acheminé sous recommandat.ion d'office;
b) cette formalité est notifiée, sant délai, aux Administrations des pays d'origino ct do destination, au moycn d'un avis
conforme au modele K ci-annexé. Un exemplaire d·e cet a vis
est, en ontrc, transmis au burcan de destinatio.::l dans l'enveloppe qui renfcrme l'envoi;
c) Ic destinataire cst convoqué ponr constatcr la contravcntion.
Vonvoi ne lni est rem.is que s'il payo Je port dCt ot. rnnsc!lt à fairc eonnaitrc le nom et l'adrcssc de l'cxp1~ditour, et
à mcUrc à la cM.:;posilion de la poste. aprês avoir pris connaissancc du contenu, l'em.-oi ont.ier s'il est inséparahlo du corps
du délit ou bien la partie de l'onvoi (enveloppc, bando, portion
de Iettre, etc.) qni co!ltient Ia snscripf.ion ct l'cmprcmfc on
lo timbre signalé commc fraudulrn:x;
d) le résultat de la convocation est constaLé par un proces-verbal conforme an modele L ci-annexé mentionnant Ies
incidents survenus tcls que non-comparation, refus de recevoir l'envoi, de l'ouvrir ou d'en fairc connaitrn l'expédilenr-,
etc. Ce documcnL est signé par l'agent des postes et par le
destinataire; si ce dernier refuse de signer, le rcfus cst constatá aux li eu et place do la signatnro.
Le proces-verbal est transrnis, avec pieces i't l'appui, sons
recommandation d'õffice, à l'Administration du pays d'originP,
qui, à I' a ide de, ces rlocuments. fait poursuivrc, s'il y a li cu,
la rrprcssion de l'infraction d'apres sa législation.
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TITRE VI.

Echanga das anvob.
CHAPITRE UNIQUE.
Articla 46.

Feuilles d'avis.
L - Les feuilles d'avis accompagnant deE.l dépêches
échangées entre deux bureaux so!lt conformes au mod~le E
ci-annexé. Elles sont placées sous des enveloppes de eouleur
bleue portant en gros caracteres l'indication "Feuille d'avis".
2. - En tête de la {eu.iUe d'avis doivent ~tre mentionnés:
le pa·ys d' origine et le pays de destination,
le nom du bureau d'écha'nge destinataire,
la date d'expédition de la dép~che.
Une empreinte du timbre à date doit ~tre appliquéc à
l' endroit désiQM.
3. -La présence d'envois à faire 1•emettre par expres est
indiquée par l'application du timbre "Exp1·es" au tableau
tl. I.
4. - L e tableau N li sert pour Z'indication du numéro
d'ordre de la dépêche, du nom du paquebot, de la voie d'acheminement et du nom•b1•e des sacs composant la dép~che.
Sau( ar1·angement contraíre, les bttreaux expéditeurs numérotent les (euilles d'avis d'apres une série anooelle pour
chaque bureau de destination. Chaque dép~che prend un numéro distinct même s'il s'agit d'une dép~che S"Wpplémentaire
t?mpruntant la m~me voie ou lc m~me navire que la dép~che
ordinaire.
A la premiere expédition de chaque année, la feuille doit
porter, outre le numéro d'ordre de la dépêcheJ celui de la
derniere dépêche de l'année précéde!lte·.
Le nom du navire qui e1nporte la dép~che est indiqué
lorsque le bureau expéditeur est à même de le connaitre.
Dans le nombrc des sacs compossant la dép~che, il 11, a
lieu de comprendre aussi les sacs contenant les sacs vtdes
t·envoyé.'l.
··
5. - Le tableatt N III doit mentionner:
a) Le total généraZ des envois rccommandés inscrita att
tableau N• V et, le cas échéant, dans les listes spéciales.
Il peut ~tre (ait usage d'une ou de plusieurs liates spé·ciales con(onnes au modele E bis ci-annexé, soit pour remplacer le tableau No V, soit pour servi1• comme feuille d'nvis
supplémentai1·e.
Lm•sque plusiew·s listes sont employéea, eUes doivent ~tre
num.é1·otées. Le nombre des envois recommandés qui f)euvent
~tre insc1·its sm• une seule et m~me liste est limiM à 60.
b) Le total des envois avec valeur déclarée inscrita sur
la feuille d'envoi.
·
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c) Le nombre, indiqut! st!part!ment, des saca et des pa..
quets contenant les envoia recornmandés et dea sacs et des
1Jaquets 1'en(e1•mant les envois avec valeur tléclarée.
6. - Au tableau N IV sont inscrits, séparérnent, le nombre des sacs en retour appartenant à l'Office destinataire,
ainsi que celui des sacs utilisés pou1• la con(ection de la déptJche et appartenant à l'Office expéditeur, 11 com.pris les sacs
pour les objets recommandés. Le nombre des saca vides appartenant à une Administration autre que celle à laquelle la
dépêche est adresst!s doit tJtre mentionnt! sépart!ment avec indication de cette Administration.
Sont, en out1·e, mentionnées dans ce tableau, les lettres
de service ouvertes et les communicationa ott recommandations dive1•ses du bureau expéditeur ayant trait au service
d'échange.
7. - Le tableau N V est destiné à l'inscription des envõia
'recommandés lorsqu'il n'est pas (ait un usa!Je exclusi( de
(euilles spéciales.
Les em,·ois 1•ecommandés sont décrib individuellement avett
indication du 1)om dtt bw'emt d'oriaine et dtt nttméro d'enreyistrement à ce bureau.
Lorsqu,? lo. dépêche ne contient paa d'envois recommandél,
la mention ~Néanb est portée en regard de la rubrique cm·respondante de la (euille d'at1ia.
8. - A tt tableau No Vl sont inacritea, avec les détails que ce
tableatt comporte, lea déptJehes closes insérées dana l'envoi di1'ect auquel la fettille d'avis se rapporte.

9. - Les Administrations peuvent s'entendre pour créer
d'autres tableaux ou rubriques sur la feuille d'avis, lorsqu'elles I e jugent nécessaire. Elles peuvent, notamment, disposer

les tableaux V et Vl con(ormément à leurs besoin.'f.
10. - Lorsqu'un bureau d'échange n'a aucun objet à liV!rer à un bureau correspondant, il n'en doit pas moins en-

voyer, dans Ja forme ordinaire, une dépêche qui so composo
uniquement d'une feuille d'avis négative.
11. - Quand les dépêches closes sont confiées par une
Administration à une autre, .pour être transmises au moyen
de batiments de commerce, le nombre ou le poids rJes lettJres
et autres objets doit être indiqué à la feuille d'avis et sur
l'adresse de ces dépêches, lorsque l'Office chargé d'assurer
l'embarquement desdites dépêches le demande.
Article 47.
Transmission des envois 1'ccommandés.

1. - Les envois recommandés, et s'il y a lieu, les listes
spéciales prévues au § 5 de l'article précédent, sont réunis en
un ou plusieurs paquets ou sacs distincts, qui doivent êtro
convenablement enveloppés ou fermés et cachetés ou plombés de manfere à en préserver le contenu. Les envois recommandés sont classés dans chaque paquet d'apres lcur ordre
d'inscription. Quand on emploie plusieurs listés détachées
chacune d'elles esf. enliassée avec Jcs objets recommandés aux~
quels elle se rapportc.
Dans aucun cas, les envois rccommandós ne peuvent être
confondns lcs correspondances ordinaires.
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2. - Au paqnet d'envois recommandés est attachée extérieuremenf, par nn croisé de fieelle, l'enveloppe spéciale conft'narll. la f eu i !lo ffavis; lorHqne les envois rec0mmandés sont
a'enfcrmés dans nn sac, ladite cnveloppe est fixée au col de
cc sac, mais dans ce cas, les objets qui, con(ormément aux dispositions du pr'ésent Re(Jlement, doivent étre insérés dans l'en·velopJJC con.tcnant la [euille d'avis sont placés dans l"intériew~
dtt sac.
S'il y a plus d'un paauet ou sac d'envois recommandés,
chacun des paquets ou saês supplémentaires e$t muni d'une
t;tiquette indiquant la nature du contenu.
3. - Le mode d'cmballage et de úransmission des envois
rrcommandés, prescrit ci-dessus, s'applique seulement aux
rPlntions ordinaires. Pour les relations importantes, il apparti~~nt nux Adminisl ralion~ inl.ércssécs d'al'r~tcr, d'un commun
accord, des disposi tions purticulieres. Dans l'un comme duns
l'autre cas, des mesurcs cxccptionnclles doivent être prises
par les bureaux d'éohange, lo·rsqu'ils ont à assurer la transmission d'envois recommandés qui, par leur nombre, leur
nature, leur forme ou leur volume, ne seraient pas susceptibles d'êúre insérés dans la dépêche des envois ordinaires.
Article 48.
Transrnission des envois expres

L - Les envois expres ordinaires sont réunis en une
Jiasse spéciale et insérés, par les bureaux d'.échange, dans l'enYrloppe contonant la feuille d'avis qui accompagne la dépêche.
Une fiche placée dans cette liasse indique, le cas échéant,
la présence, dans la dépêche, des col'respondances ds l'espece,
qui, en raison de leur nombre, de leur forme ou de leurs dimensions, n'ont pn être jointcs à la feuille d'avis. Ges corresvondances sont rénnio~ dans une ou plusicuTs lias~cs distincf.es, munies d'une étiquetle port.nnt en gros caracter(~s la rnenlion "Expres" et inRérées dans le sac contenant la feuille d'avis.
2. - Les envois cxpres recommandés sont cla:3sés, à leur
ordre, parmi los autres envois recommandés et la mention
"fi..::xpres" cst portée dans la colonne "Observations" ;l~s feuilles
d'avi~. en regard de l'inscription de chacun d'eux.
Article 49.
Con{ection des

dép~che$

L - En regle générale, les objets sont classés et enliassés
par nature de co•rrespondances, les lettres et les cartes postules étant cornprises dans la même liasse et les journaux et
écrits périvdiques devant (aire l'objet de liasses de celles des
imprimAs ordinai1·es. Les lcttres, cartes postales et imprimés
de pctites dirnensinns lloivent être disposés dans le sens de
l'odres.r:c. Les ob,jets a{(1·anchis sont sér1arés de ceu:r qui ne le
-~rmt pas ou le sont insuffisamment et les étiqnettes de liasses
d'ol1jr>ts non af(rrmchis ov. 'insu{fisamment atfranchis sont, au ..
Uwt que possiblr:?, (rappr{s dn timbre T.
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'Les lettres portant des traces d'mwerture, de détérioration
'õtt d'avarie doivent être munies d'une mention du (ait et (rappées du timbre à date du bttrerw qui l'a constaté.
Les mandas de poste e.Tpérliés à découvert sont réunis en
tm paqttet distinct.

2. - Les dépêches sont ~enfPrmées dans des S'lcs envenablement elos, cachetés ou plombés Pt étiquetés. Lr,s étiquettes de ces dépêches doivent être en toile ou. fort carton on parchemin, ou en papier collé snr une planchette. Elles doivent
indiquer d'une façon lisible le bureau d'origine et celui de
dest.ination, et dans les relations avec les pays d'~ntre-mer,
la date d'expédition, Ie nnméro de l'envoi et, loraque les Administr·ation intéressl?s le damandent, le port d'embarquement.
Dans Ies relations entre bnreaux limitrophes, il peut être fait
lHmgo d'étiquettcs cn papier fort.
Les sacs doivent ·indiquer d'une façon lisible lc hureau ott
le r)(l1JS d'orl(fine ef, autant que possible, porter un numéro.
3. - Snuf arran(fement contraíre, Ies dépêches peu voluminruscs OlJ négativrs sont simplement enveloppés de papi0r
fort de maniere à éviter toute détérioration du contenu, puis
ficelées et carhetées ou plombées. Elles sont munies d'une
suscripUon irnprimée portant, en petits carn·cteres, te nom
du bureau expéditeur et, en caracteres plus forts, le nom du
bureau destinataire: «de ... pour ... »
4. - Lorsque le nombre ou le volume des envois exig~
l'emplo! df' rlus d'un sac, des sues distincts doivent, autant.
que pm;siblé, ~~,tre utilisés:
·
a) pour Ies lettres et curtes postales;
7J) pon1· les nutres objets.
San~ é11ard nn riombre on au volume des envois, des sacs
distincts doivent ég-alcment être rmployés, antant que possihle, lor'3qlw l'1\dminisf.ra1ion ile l'un des pays intrrrnédiaires
ou cl11 pays rle clestination !e demande.
Lor:::rp~'il rst fnit us:1gr de sues distincfs, chncun d'cux doit
pol'lrr l'inrlit'ntion rle snn contenn.
Lo paquef. on sae dcs envois rccommandés ('St, placó nan~
11n rlrs r-ncs dr lei trcs ou dons ttn sac rwrtant u:u~ étiquetl~
scmlJlnlJlr: (), rclle dcs lcttJ·es.
Lc s:te l'C'nfcrmant la fcuillc n'nvis est désigné par la lettre P f rar.t'r d'nne maniere apparentr sur l'étiquette.
5. - Lc poins de chaque sac ne doit pas dépasser 30 kilogramme~.

Article 50.

Remise des

dép~ches

i. -- .La remise des déprches entre deux bureaux corres,•
pondantl! .::l'pffe~ctue suivant les dispositions prises par Ie11
Officfls 1nffressés.
2. - !-e.~ dépêrhrs dni!Jent ~tre Tivrées rn bl)n état. Gepemlnnt. Ulh' dnpôcl10 nc pcut pas êtrc rcfuséc pour r,mHe
d'avnric.
3. - Lor~qn'nnc d•ép(lehc esf. rPçuc cn mnuyai~ Mnt. par
nn hlll'f'~Hl intermédinirf), clle doit t>trc rcrnhalléo :t llOllYPnn,
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f ou t en conscrvant 1' emballage original. L e bureau qu,i ef{~
ctue le remballage doit appliquer sur l'étiquette de la dép~
chc une empreinte de son timbre à date, précédée de la ment ion: '·'RentbaUé à . . • • . .•.. "
.

Article 51.
Véri{ication des dépêches.
1 . - Lorsqu'ttn bu1·eau inte1•médiaire doit p1·oC:édm· au
rcmballage d'une dépêche, il cn véri{ie le contenu, s'il y a
linr de pensei' que cclui-ci n'est pas resté intact.
Il dresse un lmllctin d1~ verification an nwdele G ci-annexé en se con{o1'1nant aux disposition du § 3 ci-apres. Ce
õulletin est envoyé au bureau d'échange d'oit la dép~che a~
été reçtte; une copie est adressée a'IJ, bureau d'o1·iginc et une
nutre cst insérée daus la dépêche 1·emballée.
2. - L e bw·eau destinatai1·e vérifie si la dépêche est au
cornplet et si les inscriptions de la (euille d'avis et, le cas
écheant, des listes spéciales d'envois recornmandés., sont exactes. En cas de n11anque de la dépêche, de sacs, de la feuille
rl'avis, d'une liste spéciale d'envois 1·ecommandés, ou lm·squ'il
s'agit de toute alltre ÚTegularité, le fait C'St constaté immédiatcment par deux agents. Ceux-ci font les 1'ecti{ications necessaires su1· les fauilles ou listes en ayant soin de bif{er d'un
itait f]e plume les indications erronées de maniere à laisser
1·econnaitre les inscriptions p1'imitives. A moins d'une e1'1·eu1',
évidente, les Tectifications 1H'évalent sw· la déclaration 01'iainale.
3. - Lcs {aits constatrJs sont sigrw.lés au bureau d'õrigine de la dépêche et, le cas échéant, au, dernier bureau intetmédiaire pm· le 1e1· cow·1'ier, au moyen du bulletin de vérification. Les indications de ce bul.letin dm~vent spécifier aussi
r.ractement que possiblc rlc qnel soe, paqnet ott objet il s'nqit.
Un dtt])licafa du. bullctin de ?Hh·i(irntion cst cnvoyé, dans
lrs nH?nws conditions que l.'m·iginal, à l'Adntinistration dont
1·eleve le b'l.ll'eau. d'ori(line dP Ta dépêche, lm•sq1t.e cette Administm.tion l'P.rigP. Lc sac ou l'cnveloppe et le cdchet ou plomb
du. paquct on dn sac dr.~ rnvois recommandés et, si ce paquet
ou srrc n'a lJ(ts Né f1'01tVf~. lr srrc de lettrcR, avec la (iccllc, l'etiqu.etfc et le crrchrt on Te plomb de ce sac sont joints mv bttlletin
rle t•érification. Dnns 'échnnqe avec les Offices qui P.riaent
l'r1woi d'un du7Jlicata. lcs pieces .fustificatives mentionnées
f'i-dc.(!.WS sont m1nc.rées au duplicata .
. Les Tmllefins de vér~i(ication et les 'duplicatrl. sont -r~n1•oyés sous pli ?'rcom.mandé.
Dans les cas }n·évus au.r, ~~ 1 et 2 dn prése'nt article, le
bw·eau d'on"ginc Pf, lf' cas échérrnt, le dernier burean d'échnn(le intamhlinirc. ?Je?went, en outre. Nre avisés pm· télém·amnw an:r. (1·ais de l'Office quJ e.r,pédie relui-ci.
4. - Lm·u,ue l'aTJsenre d',wne dépêche est le 1·ésultat d'un
défaut de co.incirhmcP des coW'J•ier·s ou lorsau'ellc est d1hnent
r:rpliqw"e sw· lc bordr.J•rau dr 1'emisc, l'établissement dn bulTefin de vél'ifirotirm 111'ét'H ntt.T ~~ 1 rf 2 n'f!st Jm.(/ nrfas.<;ai1'P-
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pa~· le plus pr_o, ...
chain courrier.
L'envoi du duplicata pt•évu au § 3 peut êt1·e diffb·é, si
l'on présume que le manque de la dépêche provient d'un re ...
tard ou d'une (ausse direction.
Des la rentrée d'une dépêche dont l'absence avait été signalée au. bureau d'origine et, le cas é.chéant, au dernier bttreau d'échange intermédiaire,, il y a liett d'adresser à ces btt·reaux un second bulletin de vé1·i{ication annonçant la t•éccption de cette dép~che.
5. - Les bureaux auxqttels sont adressis lcs bulletins
prévus au présent article les renvoient l.e plns promptement
possible, apres les avoir examinés et y avoir mentiunné lew·s
observations, s'il y a lieu.
6. - Lorsqu'ru.n bureau réceptionnai1·e, auquel la ·vérification de la dépêche incombait, n'a pas (ait parveni1· au bureau d'm·igine,, et, le cas échéant, au derníet• bureau d'échange intermédiaü·e, par le premier courrier apres la vérification, ttn bulletin constatant des ir1·égularités qnelconques, il
est considéré comme ayant 1·er;u la dépêche ct son contenu,
jusqu'à prel«·Ve du contraíre. La rnême présomption existe
pour les irrégularités dont la mention a été omise ou signaléc
d'une maniere incomplete dans le bulletin de 'IJérification.

'.Si ld. dépêche pa1·vient au bureau destinataire

Article fi2.
Renvoi des sacs vide1.
i. - Les sacs doivent être renvoyés videlil au pays d'Q.;
rigine par le prochain courrier, sauf arrangements conh·aiJ•es
entre les Offices correspondants et le nombre de sacs r~n •.
1Joyés par chaque dépêche doit être inscrit sous la rubrique
"lndication de service" de la feuille d'avis.
Lo renvoi est effectué entre los bureaux d'échange dé-signés à cet effe,t.
Los sacs vides doivent être onroulés et attachés enscnlble on paquets convenables; lc caR éehéant, los planchettes à
étiquettes d·oivent être placées à l'intérie.ur des- sacs. Los pa ...
quets doivont être revêtus d'une étiqnette indiquant lc nom
du bur.eau d'échangc d!'oú les sacs ont Pfé reçns, chaque fois
qu'ils sont rcnvoyés par l'intermédiaire d'nn nutre bureau
d'échange.
Si los saci vides à ;renvoyer ne sont pas trop -:wmhreux,
ils peuvent être placés dans les sacs contennnt. la correspO'l··
dance; dans le cas contra ire, ils doivent l'\tre placés it port dam~
des sacs cachetés, étiquetés au '!10m des burraux d't~rhang('
respectifs. Les étiquettes \ doivent porte r la mention "Sacs
vides".
·
2. - A l'aide des mentions faites sous la 1·ubrique "Indications de service" de la fettille d'avis, chaque Administration peut e:rercer, dans son service, un contrrjle sw· le renvoi
des sacs qu.i lui appartiennent. Dans le cas ou ce rontrôln
démontrerait q;ue 10% du nombre total des :wr.~ utili.11r.~ }Jf'r&dant une année pom· la confection des dé]Jr1 chr.fl n'on p'a.ç (>f~
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'rew:oyés avant la (in de cellc armée, l'Oflice qui ne peut éta-lJlir le ren1'oi des sacs vülcs cst tenu de 'rernbourser à l'Office
e;rpéditcu'r la valew· des sars uwnquants. Le remboursement
doit avoi1' éaalemrnt lieu si ltJ norn.bre dcs sacs manquant1
n'utteint pas lO o/o mais e;-cccde 50 unttés.
Cluupw Administration {1::-cr, 1Jél'itJdiquement, et ttnifo1'mémtmt pour toutes lcs especcs de sacs qui sont utilisés par
ses bUJ•enu:r d'rJchnngr, une valeur nwyenne cn francs et la
t•ommltnirme rm:r Arfministrntim1s illféJ'csséf's pnr l'inte1·rné
tliuir,• du nurcau int~rnaUonal
TITRE VII.
Dfspositions

concrt·n:~.nt.

lcs frats de trnnsit et d'ent.repôt.

CHAPTTfiE I.
OPÉRATION8 DE STA'l'IS'fJQUJi'.

Aeticle G3.

1 . - Los frais de transit exigibles en exécution des arlicles 70 ot suivants de la Convention sont établis sur la base
de statistiqnes dressés nne fois tous les cinq ans, pendant Jp.s
28 premiers jours du mois de rnai ou pendant les 28 jours
qni Rnivent Je 14 octobre alternativement.
La stati::;tique d'octobre-novembre 1924 s'appliquera au.r
années 1924 à 1928 inclusivement, étant entendu que .iusq'lt'au
1e~• octob?'P, 1925, dat~ lfp, mise à exécution de la présente Crm'IJention, lPs re1levances prévues à l'a'l'ticle 4 de la Convention
dP Mwll'icl 1'esteront cn viaueur.
La statistiqne de mai 1929 s'appliquera au.:r a1mr!es Hl2D
if. 1n33 inclttsivemente et ainsi de suite.
2. - Dans Jo cas d'acr.ession à l'U!lion d'un pays ayant
des relations -postales importantes, les pays de l'Union dont.
la situntion pourrait.. par snite de oette circonstance se tronver modifiée som; le rapport rtu payement· des frais de tran::;it.
ont Ia facul.té rte réclamer une ::;tatist.ique s,péciale se rapporta~Jt exrlusivPment au pays nonvellement entré.
3. J,orsqu il se produit une modification importante
rlans Ie trafic des rnnespondances et. pour autant, aue cette
rnodification nffecte une période ou dr.s périodes s'élevant à
nn total cl'nu mnins rlouzr mois. Jrs Offirrs intérrsc:::0s s'enfenrlenf. po11r reYisf'1' lrw's rnmJ)tPs rfp fmis rlc trnnsH. Dans
ce cns. les snmmr.:; ;, nn:-;PJ' TH1t' )pc; Officrs rxnP.clifrnrs sont,
soit. nu!!mrnff~f'.:::. snil rlimintn~rs. snit n!lrfng8r,~ rl'nprf\~ lr~ srrvic8s intArmPdiairr~ rérllrmrnt rtnnloyr~~. mnis poirlR fofnux
qui ~crvrnt (Jp ha~P n1.1X nnnYNmx compfPs rloivPnt normnlrrnr.nl f.trP l~s mf.nws nlH' rrnx rlPR riPn(~rhP~ "'nrrlirf's prndanf 1::t pr'l'iodr dl' slnl i.c;;l iqnr nwnllnnn6, nn ~ 1 . . \11 lwsnin.
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uno statisque spéciale peut être dressée pour régler le partag·e de ces poids entre lcs diYPrs services empruntés. Auctn~o
modifieation dans le trafio des oorrespondances n'est considérée comme importante lorsqu'elle n'affecte pas de plus flP.
5.000 {raucs par an les comptcs ent1·e deux Of'lices, chaque
2Jal.iS de tl·ansit étant pris séparément.
Exceptionnellement, I'établissement d'unc stat.istiquc sp•"ciale peut être cxigé aussi pour In constatation de nouvPanx
poids !otaux qui ctoivent servir de base aux comptcs nouveaux,
lorsqu'il y a une augmentation de cent pour cent ou une diminulion de cinquante pour cent au moins des poids totaux
du transport en cause et que des comptes nouveanx subiraicnt
en conséqucnce une modification de plus de S. 000 francs
par nn.
Article 54.
Con{cction des dépêches closes pcndant la pb·iode de statistique

1. - Pendant chaque période de statisque, l'écbangc des
correspondances, en dépêches closes entre deux Offices de
l'Union ou entre un Office de l'Union et un Officc étranger à
celle-oi, àtravers le territoire ou nu moyen des services, d'un
ou de plusieurs autres Offices, donne lieu à l'utilisation de
sacs ou de pa,.1uets distincts pour les "lettres rt Ies cartes
post.ales" et pour les ''autres objets". Ces sacs ou paquets rln ivent êtrn munis re~pectivement d'une étiquette "L. C." et
"A. O." Lorsque le volume dcs dépêches le permet, les sacs
ou paquet.s distincts peuvent être réunis dans un seul sac collccteur qui doit être étiqueté "S. C."
2. - Par dérogation aux disposilions des al'Licles 47 et
48 ci-dessus, chaque Administration a la faculté, pcndant Ia
période de statist.ique, de comprendre les objets rccommandés
ct los cnvois expres autres que les lettres et lr.s cartes poglales dans un des sacs ou paqucts dcstinés aux "auh·c~1 ob.ief ~".
en faisaut mention de co fait sur la fcuille d'avis; mais si,
conformément auxdits articles 47 et 48 ces objets sont compris dans un sac ou paquet à lettrcs, ils sont traités, en co
qui concerne Ia statistique de poids, comme faisant partis cln
i'envoi de Iettres.
3. - Pendant la période de statisque, les étiquettes des
dé'JI~ches à transporter par la voie mm·itime doivent po1'tel'
d'une maniere apparente la mention "Státistique".
Article 55.
Constatation du poids des dépôches closes .

.L - En co qui concerne les dépóches d'un pays de
l'Umon pour un auf re pays de l'Union, Ie burcau d'échang~
cxpédifour inscrit, à la fouillo d'avis pour lc burcau d'!SchanH~
rlest.inaf a ire de la dépêche, le poids brut des letf.res nt de·~
cártes postules ct celui eles autres objets, sans rtist inction d1~
!'origino ni no la destination dos correspondancrs.
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Le poids brut comprend le poids de l'emballage, mais non
pas celui:
a) des sacs virles emballés dans des sacs distincts;
_
b) dos sacs nc conlenant que dcs corrcspondances. cxemptes de tous frais do transport (art. 72 de la. Convent.Io~);
c) des dépêches
qui se compos.ent umquement dum~
fcuille d'avis négative (art. 46, § 10, c1-dessus);
d) des sacs collecteurs ment.ionnés à l'article précédent.
2. - 11 n'est pas tenu compte des fractions de .Poids de
500 grammes et moins tandis que les fractions de pmds supérieures à. 500 grammes sont arrondies au kilogramme.
3. -- Dans le ca!:l oü lo poids brut~ dos lettres et des çar,tes
postales ainsi que eelui des nutres obJets ne dépass~nt m, 1 ~n
ni l'autre 500 grammes, on ajoute, en tête de la femlle d av1s,
la mention "Poirls brut. nc dépassc pas 500 grammes".
4. ---- Ccs i!1dicatinns sont vérifiées par lc burRau d'échanrzc destina ta ire. 8i ce bureau const.ate que le poid~ ré!-31 d~s
cm·respondances difere de pl~t de 600 grammes du jJOtds mscr1t
à la fcuille d'avis, il rectifie la {euille et signale immédiatement
l'rrrí'ur au bureau d'échangc cxpéditeur au moyen d'un bulletin df' vérification. Si les Jifférences de poids .constatées restent tlam; le.s limites pré(~itées, 1es indications du burcau expéditc~1r sont tenuE's pour valables.
Article 56.

Con{ectinn dcs 1•ele1Jés ltl. des dépêches closes.
1. -- Aussitôl que possible apres la clôture des opéralions
de sf3.tistique, le~ bureanx deslinataires dressent en aufant
d'expéditions qu'll y a d'Offices intéressés, y compris celui du
lieL' de départ, des relevég conformes au modele M ci-annexé
et tran3mettent ces relevM: aux bureaux d'échange de l'Office
expéditeur pour être revêtus de leur acceptation. Ceux-ci,
apres avoir accepté lcs relevés, les transmettent à Iimr tour à
1' Administration central e dont ils dépendent en vue de les répartir entre les Offices intéressés.
2. - Si les relevés M ne sont pas parvenus ou ne sont
pas parvenus en nomb·re suf{isant ·aux bureaux d'échange de
l'Office expéditeur (~ans le délai de quatre mois (six mois dans
les échanges avec !es pays d'outre-mer), á compter du jour
de l'expédition de la derniêre dépêche à. comprendre dans la
st.atistique, ccs burcaux dressent eux-mêmes lesdits relevés en
nombre suffisant, d'apres leurs propres indications et en inscrivant sur cbncun d'eux la mention: "Les relevés M du bureau
destinataire ne sont pas parvenus dans le -délai réglementairc".
Ils les tran&mettent. ensuite à l'Administration centrale dont ils
relevent. pour leu r répartition entre les Offices en cause.
Article 57.

Dé.pêches closes échangées ave c les pays ét'rangers à l' Union.
En c~ q~i coneerne les d~pêches closes échangées entre un
pays de I Umon et un pavs etranger à celle-ci par l'intermédiaire d'un ou de plusieÜrs Offices de l'UniÓn les bureaux
rl'échange du premicr rlc res pays drcssent, pour les dépêches
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expiSdiées ou recues, nn relevé M qu'ils tra!lsmettent à J'Office
de sorfíe ou d'entrée, leqnel étabht à la fm de !a. pénod~ de
statistique un relevé général en autant. d'expéd1t10ns qu'Il Y
a d'Offices' de l'Union intéressés, y compris lui-même et l'Off!ce
déhitcur. Une expédition de ce relevé est transmise à cet Offtce
ainsi qu'à chacun des Offiees qui ont pris part au tvansoort
des dépêches..
Article 58.
Liste des clépêc/w,:r closes échangées en t1·anslt
1.-Aussitôt que possible et en tõut cas dans un délai de
six mois apres chaque période de statistique, les Administrations
qui ont expédié de dépêches en transit envoient la liste de ces
dépêches nux différentcs Administrations dont elles ont cmprunté Fintcrmédiajre.
2. - Si cettP liste indi.que des dépêches en transit qui,
d'apres les dispositions de l'article 55 ci-dessus ne donnent J,JaS
lieu à l'établissement d'un relevé M ou inscrit une mentwn
explicativo te1le que "Sacs vides", "Dépêches se composant uniquement d'une feuille d'avis négative "Rebuts" ou "Poids ne
dépasse pas 500 grammes".
3. - Les dépêches closes provenant des pays au delà et
qui sont réexpediées insérées dans les dépêches en transit et
inscrites dans le tableau VI de la feuille d'avis, sont indique~s
dans une partie spéciale de la liste .
.\rLicle 59.
Dépêchcs closes éclwnaées

av~c

les bâtirncnts de guen·e

Il incombe aux Administrations des pays dont relôvent des
bàtiments de guerre de dresser les re1evés M re1atifs aux dépêches expédiées ou recues par ces bâtiments. Les dépêches
expédiées, pendant la période de statistique, à l'àdresse des
bâtirnens de guerre doivent porte r, sur des étiquettes, la dato
d'expédition.
Dans lo cas ou ces dépêches sont réexpédiées, l'Office
réexpéditeur en informe l'Office du pays dont 1e bàtiment
releve.

Ar ti ele 60.
Bulletin de transit.

Lorsque la route à suivre et les services de t,ransport à
utiliser pour les dépêches expédiées pendant la période de
statisque sont inconnus ou incertains, l'Office d'origine doit à
la demande de !'Admini-stration destinataire, préparer poür
chaqu3 d~pêche un bulletin conforme au modele T ci-.annexé.
Ce bulletm est transmis successivement sans retard aux différe~ts servi~es qui ,vartici~ent, au transport des dépêches et
qm Y consignen.t, 1 un a.pr~s 1 autre, les renseignements coneernant lo trans1t. Le derme~ _bureau de_ tranli~ doit remettre.
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le bulletin T du bM1·eau de destination. Ce bulletirí est renvar l'Of(ice destinataire à l'Office d'origine à l'appui d~
t·elcvJ M.
Article 61.

1J01Jé

Statisque des cm·1·e·spondances à découvert.
1. - Les corrcspol).dances ordinaires et recommendées,
ainsi que les lettrcs ct boites avec valeur déclaréc, provenant
du pays merne ou dos pays au delà, transmises à découvert
pendant une période do statistique font l'objet, de la part du
hureau d'échangc expéditour, d'une inscription sur la fcuillo
d'avis, libcllée cornmc suit:

Correspondances à découvert
Lcllres

Nomb:-1

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

Curtes postales ..................._............ .
Autres objcts ................................ .
Les correspondances exemptes de tous frais de transit conformémcnt aux dispositions de l'article 72 de la Convention ne
sont pas comprises dans ces chiffres.
Pow· faciliter la vél'i{ication, le bureau d'échange e·xpéditeur doit cornprendre les correspondances ordinaires inscrites.
sw· la {euillc d'avis dans des liasses spéciales portant la mention "Co1-respondanccs à découvert". En cas de besoin, les
lettres, les cartes postales et les autres objets doivent ~tre en...
lias sés séparérnent.
2. - A défaut de correspondances à découvert, Ie bureati
cxp~diteur inscrit en tête de la feuille d'avis la mention:
"Pas de correspondances à découvert".
3. - Les inscriptions aux feuilles d'avis sont vérifiées
par Ie bureau destinatairc. Si cc bureau constate, pour une
catégoí'ie de correspondanccs, des différences de plus de cinq
objets il rectifie lesdites inscriptions et signale immédiatement
l'erreur au bureau expéditeur au moyen d'un bulletin de vérifieation. Si la différence constatée reste dans la limité préuitée. les indications du bureau expéditeur sont tenues pou~
valables.
4. - Apr8s a voir terminé les opérations stat.istiques, Ia
hureau d'échange destinataire dresse, en simple expédition,
des relevés (modele O ci-annexé) qu'il transmet, sans retard, à;
l'Administration ceutrale dont il releve.
Article 62.
Statistiquc des dépêches entreposées

Pour les dépêchos dont l'entrepôt dans un port donne lieu,
aux termes do l'article 71 de la Coilvention, à une rémunération
au profit do l'Office entreposeur, cet Office établit, pa~ pay_§
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d'origine, un relevé journali er conforme au modele P bis ciannexé et ou figurent les indications relativas nux dépêches recues du pays considéré, par l'entrepôt, pendant la période de-s
28 jours de la statistique des frais de transit, sans égard aux
dates d'expédition et de réexpédition desdites dépêches.
Los indicaUons portées sur les relevés journaliers sont récapitulées, pour chaquc pays d'origine, sur un état con(orme
au modele P ter ci-annexé et qui est envoyé à l'Administration
cenfrale dudit pays, accompngné des relovés modele P bis y
a f f f~ren ts .
L'ófnt récapitula1.if P ter. revêtu de l'acceptation de l'Administmtion du pays expéditeur, est transmis avec les relevés modele P bis à l'Administration centrale de l'Office dont releve
l'entrepôt.
Arlicle 63.

Se1·viccs extram·dinai1'cs.
Indépcndnmment rlt~s tram;ports aél'iens, est seul considérá
comme srrvice extraorrlinaire donnant lieu à des frais de transit
spéciaux le service entretenu pour le transport territorial accé ...
léré de la Malle dite des Indes.
CHAPITRE II.
COMPTADlLlTÉ. HÊGLE.l'vlJ~NT DES COMPTES.

Arlicle 64.
Compte des trais de transit
f. - Les poids dcs dépêchc::; ciosos, les nombres des cor•
respondances transmises à d~couYert et, le cns échéant, leR
nombres de sacs entreposés dans un port sont multipliés par
13 ct Jp,s prorluitR ainsi obtenns SPrvcnt de base à. des comptM
partieulier~ établissant en francs et centimes les prix annuels
de transit revcnant à chaque Office.
Le soin de dresser ces comptes incombe à I'Officc créditeur
qui les transmet à l'Office dóhitour.
Dans le cas ou Ie multiplicateur 13 ne correspond pas à'
Ias périorlicifé riu service, on Iorsqu'il s'agit d'expéclitions extraordinaires faites pendant la période de statistique les Administrations interessées s'(lnfenrJrnt pour, l'adoption 'd'un autro
mnlfiplicaf.eu_r qui vaut pendant los annécs auxquelles s'apPlifJUo la sfatisttque.
2. - Afin de tcnir compte dn poids des sacs et de l'emballage, ain.si que des catégories de correspondances exemptes
de t.ous frms de transit en conformit.é des dispositions de l'articlc 72 de la Convention, Ie montant total du compto des dó-.
pêehes closes est réduit de dix pour cent.
3. - Les comptcs particuliers sont dressés en double expédition sur la base eles relevés 1\f, O et P bis et sur des forpmles N, P ot P ter. Ils sont trnnsmis à l'Office expéditeur :nus ...
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sitôt que possible ef, au plus tard, dans un délai de 12 mois
suivant l'expiration de la période de statistique.
4 •. - Si l'Office qui a envoyé le compte particulier n'a
recu aucune observation rcctificative dans un intervalle de
6 mois à compter de l'envoi, ce compte est considéré comme
admis de plein droit.
Article 65.
Décompte génhal annuel. Intervention du Bureau internaHonal. -

1. - Sauf ontente contraíre entre les Administrations in ..
térel:isées, le décomptc général eomprcnant les frais do transit
e~ d'entrepôt est é f abli annuellcrnent par le Bureau internatwnal.
2. - Aussitôt que les comptes particuliers entre deux.
:Administrations sont approuvés ou considérés comme admis
de plein droit (§ 4 l'article précédent), chacune de ces Administrations transmet, sans retard, au B'ureau international, un
relevé (modele Q ci-annexé) indiquant les inontants totaux
de ces comptes. Lors de Ja réception d'un relevé de la part
d'une Administration, le Bureau international en av~rlit
l'autre AdrninistraUon intéréssée.
En cas de différences entre Ies indications correspondantes
fournies par deux Adrninistrations, Ie Bureau international
les invite à se rnett.re d'accord, et à lui indiquer les sommes
définitivement arrêtées.
Lorsqu'un() seulement des Administrations a fourni Ie
relevé Q, los indications do cette Administration font foi, à
moins que le relevé correspondant de I' Administration retarda ta ire ne soit parvenu au Bureau international cn tem,ps
opportun pour l'établissement du prochain décompte générale
annuel.
Dans le cas prévu au § 4 de l'article précédent, les relevés doivent portar la mention cAucune observation de l'Oíifico
débiteur n'est parvenue dans I e délai réglementaire~.
Si deux Administrations se mettent d'accord pour faire
un reglement spécial, leurs rclevés Q portent Ia mention
cCompte réglé à part - à titre d'information:. ct no sont pas
compris dans le décompte général annuel.
Cette menlion est omise dans l'éventualité prévue au § a
de l'article 75 de la Convention.
Dans c.e dernier cas, le Bureau international effectue Ies
cxonérations nécessa ires et en donne a vis aux Offices intércssés.
3. - Le Bureau international établit. à la fin de chaquo
année, sur la base des relevés qui lui sont parvenus jusque-là
et qui sont considérés comme admis de plein droi~. un décompte général annuel des frais de transit. Ce décompt(3
indique:
a) le Doit e l'Avoir de chaque Office;
b) Ie solde débif.eur ou le solde créditeur de chaque Ot'fico
représentant la diHérence entre le Doit et l'Avoir;
c) les sommes à payer par les Offices débiteurs;
d) les sommes à recevoir par Ies Offices créditeu~.
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Lo Bureau intornational pourvoit à ce que le nombre det
payement3 effectués par les Of'fices débiteur soit rcstremt
dans la mesure du possiblo.
·4. - Les décomptes généraux annucls doivent être transmis aux Administrations de l'Union par le Bureau Interna...
tional, aussitôt que po_ssible et, au plus tard, avant l'expiration du 't)remiet' trimestre de rannée qui suit cellP- de leuc
établissement.
Article 66.

Liquidation des (1·ais de tJ·ansit
1. - Sau{ entente contraire, le solde résultant du décompte général annuel du Bureau international ou des rêglements
srtciaux est payé par l'Offico débiteur à l'Office créditeur en
or ou au moyen de traites payables à vuc sur la capitalo ou
sur une placc commerciale du pays :créancier.
En cas de payement au moyen de traites, celles-ci sont
établies en monnaie du pays créancier pour un montant équivalent, ou jour de l'achat, à la valew· du solde exp1'imé en
{rancs. Les trais de payement sont supportés par l'Offictl
débiteur..
Ces traites peuvent être également tirées sur un autr.e
pays, à la condition qu'elles représentent le mêmc équivalent.
et que les frais d'escompte soyent à la charge de l'Office débiteur.
2. - Le payement du solde précité doit être effectué dans
le plus bref délai possible, et, ou plus tard, pour les pays
d'Europe, avant l'.expiration d'un délai <1e 4 mois, et pour
les autres pays d'un délai de 5 mois à partir de la date d'envo1
du décompte par le Bureau international ou de l'invitation
à payer, ad,ressée par l'Office créancier à l'Office débiteu:r.
quand it s'agit d'un compte réglé à part.
Passé ces délais, les $ommes dues sont productives d'intérêt, à raison de sept pour cent l'an, à compter du jo:ur
d'espiration desdits délais.

TITRE VIII.
Dispositions diversas.
GHAPITRE UNIQUE

ArUcle 67.

Couponst4'éponse.
1. - Les coupons-réponse ~ont conformes au niO<Iele AJ
ci-annexé et imprimés par les soins du Bureau international
~ur patpier portant en fihgrane les mots:
40 c. Union postale universelle. 40 c.
2. - ühruque Adminislration a la faculté:
a) de donner aux coupons-réponse une perforation distinctive qui ne nuisse pas ~t la lecture du texte et ne soit
pas de nature à entraver la vériHcation de ces valeurs;
Leis de 1926 - Vol. 11
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b) de. modifier, à la main ou au moyen d'un procéd~
d'impression, le prix de vente indiqué sur les coupons.
.
3. - Lu llureau international fournit les eoupons au pn~
eoü.tant.
4. Sauf eutente contraíre entro les· Administrations
intéressées, los coupons (~changés sont envoyés annueUement
aux Administrations qui les ont émis avec l'mdication globale.
de leu r nombre et de leur valeu r.
·5. - Aussitôt que deux Administrations se sont mises
ll'accord sur le nomb:re des coupons échangés dans leurs relations- réciproques, un relevé (modele U ci-annexé), incliquant le solde débiteur ou eréditeur, cst drcssé par chacune
ues deux Administrations Bt transmis par celles-ci au Bureau
mtcrnalional. A dé{aut d'accord entre deuz Administrations
dans un ddai de si.r: mois, l'Ofj'ice créditcur établit &on décom....
pte et l'envuie au Bw·cau internationat. Pour l'établissemeut~
ele ce relevé, la valeur du coupon est calculée à 40 centimcs
par unité. Le Bureau internalional cornprend le solde dans
un décompte ãnnuel •.
Dans le cas ou l'une seulement des Administrations aurait
{ourni le 1'elevé (n~odcle U), les indications de cette Adminis...:
tration font foi.
6. - Lorsque, dans los rapports entre deux Offices, 19
solde annuel no dépasse pas 25 francs, l'Oí'fice débileur cst
exonéré do toul payemenl et le relevé n'est pas dressé.
7. - Dans le cas ou deux Administrations se sont mises
d'accord pour fail'e un réglement spécial, elles ne transmettent
pas de relevé au nureau internationnl.
8. - Le payement des soldes a lieu clans les condition1
·.
1n·évues à l'w·tictc 66,

Article 68.
Cartes d'identité.
1. - L!.!S Adnt\nif\t.rations désignp,nt les bureaux de post~
ou les services postaux qui délivrent les cartes d'identite.
2. - Ces cartcs sont établies sur des formules contormc~a
au modele F ci-annexé. Ces formules sont fournies, au prix
cr:í1tant, par lc Bureau inlernational.
3. - Au moment de lu demande, le requérant remct sa
phutr:graphie et justifie de son identité. Les Administrations
érlir.tent les p1·esc-riptions nécessaü·es pou·r que les cartes ne
soient déliv1·ées qu'apres cxmnen minutieux de l'identité du,
te(Juàant.
J;F.gent inscrit cette demande dans un registre, rempllt
à l'encre et en caracteres latins toutes les inüications qu~
comporto la formule de carte d'identité, colle sur celle-ci Ia
photographie à l'endroit désigné, applique mi-rpartie sur .cett~
photographie et mi~partie sur la carte un timbre-poste représentant la taxe perçue et annuelle cette figurine au moyen
d'une •·mpreinle bien nefte du timbre à date.
Il appose cnsuite de noveau l'empreinte de ce timbre ou
d~ son sceau officiel, de monie1·c qu'elle porte à la (ois sur la
partie supérieu1·e d•e la photooraphie et sur la carte, puis reproduit cette empreinte au 1·ecto de la carte, sione celle-ci et
~ª remet à l'intéressé apres avoir recoueilli sa signature •.
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'4 . ...._ Lorsque Ia physionomie du LiLulaire s'est modifi!\.u

au ;point qu'elle ne réponde plus à la photographie ou au

gi-

gnalemcnt. Ia carte doit être renouvclée.
5. Chaque pays conserve Ia Jac.ulté (fe délivrer Ies
cartes d'identité du service international selon les regles appliquées pour les cartes en usage dans son service intérieur ..
Article 69.
1Jépêches échangées avec des bâtiments de gue1're.
1. - L' établissement d'un échange, en dépêches closes,
entre un Office postal de l'Union et des divisions navales ~u
ibàtiments de guerre de même nationalité, ou entre une aivision navale ou bâtiment de guerre et une autre de même
nationalité, être notifié, autant que possible à !'avance, aux
Offices intermédiaires.
2. - La suscription de ccs dépêchcs cst rédigóc comme
suit:
;J)u bureau de .......................................... .
la division navale (nationalité) de (désignation de la

Pour

h~\~~i~t\u~tionali'té) ·i~· c'r{d~· ct~· hâiinlei{t) · k::::

j

Ie

............•............ ·. (Pays).
ou .
De la division navale (nationalité) de (désignation de la division) à . .
Du bàtiment (nationalité) Ie (nom riu bâtiment) à ....
Pour le bureau de ........... ,..... . . . . . .. .. . (.Pays).
ou .
De la division navale (natíonalite) de (désignation de la divrsion( à ................................. ·:· .......•.
;Du bàtiment (nationalité) le (nom du bàtiment) à ..•••. ·.•..
o

•

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

o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •.• • • • • • • • • • • • • • o;
o ••••••

o

•

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

o,

~our

ia div_is!o.n navale (nationalité), de (désignaton de la
diVlSIOD) à . . ............................... .
·
Jle bà.t~~~~t. .(~~:~~~~~.i~~). ·l·e· .(~~~ {l>~:S~:iment) à .•• •:

l

3. - Les dépêches à destination ou provenant de divisions
navales ou de bâtiments de ,guerre sont acheminées, sauf indication. d'une voie speciale sur l'adresse, .par Ies voies les n~ns
rapides et dans les mêmes conditions que Ies dépêches {>rtl~:q
gées entre bureaux de poste.
Le capitaine d'un paquobot postal qui transporte des cf~-·
pêches à destination d'une division navale ou d'un bàtiment
de guerre les tient à Ia disposition du commandant de la division ou du hâtiment destinataire pour le cas ou celui-ci
.viendrait lu i en demander Ia livraison en route.
4. - Si Ies bâtiments nc se trouvent pas au lieu de dc2tinat.ion quand les dépêches à leur adrcssc y arrivent, ces
dépêches sont conservées au bureau de poste, en attendant leur
retrait par le destinataire ou leur réexpédition sur un autre
point. La réespédition peut être demandée, soit par I'Office
postal d'origine, soit par lc commandant de Ia division naval~
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ou dn bàtimont llcstinalairc. soit cnfin par Uri Uortsul do
mômo nationalité.
5. - Ccllcs dos pc;pt~chcs dont il s'agit qui portent la
mention c:Aux soins dn Consul de .....•........ » sont consignées au Consulat du .pays d'origine. Elles peuvent être
ultérieurement., à la demande du Consul, réintégrées dans le
service postal et réexpéd~ées sur le lieu d'origine ou sur une
autre destination.
6. - Les dépêches à destination d'un bàtiment de guerre
sont considérées comme étant en transit jusqu'à leur remise
on commandant de ce IJâtiment, alors ;même qu'elles auraient
été primitivemcnt adressées aux soins d'un ·bureau de poste
ou· à un Consul chargé de servir d'agent Je transport intermédiaire; elles no sont donc pas considérées comme étant
parvenucs à lcur adressc, tant qu'elles n'ont pas été livrées
au bâtiment de ·guerre dcstinat.aire.
Articl~

70.

Fo1'mttles à l'usage du public.

En vuc de l'application des dispositions de l'articl~ Ji,
§ 2, de la Convention, sont considérées comme formules à

l'usage du public :
Ies formules C. (Avis de réception); D"'' (Mandat de
t•embou?·sement international); neer et Dtz••ter (1Etiquette.s de
d(luane); F. (-Carte d'identité); H. (Renseignements à fournir
en cas de réclamation d'un envoi ordinaire); I. (Réclamation
d'un envoi recommandé) ct J. (DemandllJ de retrait ou de mo.di{ication ifadr.esse).
Lt\rticle 71.
Délai de (/arde des documents.
Les documents du service international doivént étre cõriserv's pendant u~e pé1·iode minima de deu:c ans.
TITRE IX.

Bureau international.
CHAPITRE UNIQUE
Congrés et Con(é1·ences_

Le Bureau i nternational pré.pare les t.raváux des Congres
ou Conférences. Il pourvoit aux impressions et à Ia distribution des documents nécessaires.
ILe Directeur de ce Bureau assiste aux séances des Congres ou Conférences et prend part auX' discussions, sans voix
·
délibérative.
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Article 73.
Renseignements. Demandes de

modi{icatio~

dtes Actes.

Le Bureau international doit se tenir en tout temps à
la dispositiol}s des m~mbres de ~'Union, pour leur fournir,
sur les questwns relahves au scrviCe, les renseignements dont
ils pourraient avoir besoin .
. 11 instr~lit l~s. dema~des ~e modification ou d'interprétatiOn des dispos1tions qm rég1sscnt. l'Union et notifi~ Ies rPsultats des consultations.
"
Article 74.
Pttblicatiu·~t.

1. - Le Bureau international rédig.e, à l'aide des documents qui sont mis e sa disposition. un õournal spécial en
langues allemande, anglaise, espagnole et francaisie.
2. - Il publie, d'apres les informations fournies en vertu
des prescriptions de l'article 82 ci-apres un recueil officiel
de tons les renseignements d'intérêt général concernant l'éxé-cut.inon de la Convention et du Reglement dans chaque pavs
de l'Union. Les modi,fications ultérieures font l'oJlüet de
suppléments semestriels. Toutefois, dans les cas d'urgence,
lorsqu'une Administration le demande expressément, la notification est :fai te par circulaire spéciale.
Des recueils analogues concernant l'éxécution des Arrangements de l'Union sont publiés sur la demande dPs Administrations participant à ces Arrangements.
3. - Les documents publiés par le Bnreau international
sont distribués aux Adminislrations de l'Union dans la proportion du nombre d'unités contribnt.ivcs assignées à chacune
d'elles par l'article 24 de la Convention.
Lcs exemplaires · et documents supplémentaires qui sel'aient réclamés par Ies Administrations sont payés à part..
d'anres leu r prix de revient.
4. - Le Bureau intP,rnational est chargé de publier un
dictionnairo ah,lhahétiquc de tous los bureaux de poste du
lnonde, avec une mention spéciale pour ceux de ees bureau:x:
C'lmrgés de services qui ne sont pas encore généralisés. Ue
dictionnaire est tenu au courant au moyen de suppléments ou
de toute autre maniere que le Bureau intcrnational jugc convenable.
· Le dictionnaire est distribué aux Administrations d~
l'Union à raison de 10 exemplaire8 par unité contributive assigp,ée à chacune d'elles par l'article g4 de la Convention.
Le.(/ e.'l1emplaires supplémentaires demandés par les Administrations .wnt payés à part, d'apt4t}s lettr prix de revient.

Articlc 75.
Rappm·t annuel.

Le Bureau international fait sur sa gestion un rapporL
annuel qui cst communiquõ à toutes les Administrations de
l'_Union.
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Article 76
I.,a.ngue of{icielle clu Bnreau

intern~tionat.

La langue officielle du Burenu international est la Ian...
gne française.
Article 77.
r.ou1wns-ré1wnse. Cartes d'identité. TalJleau des équivalents •:
Lt~

Bm·c:m in f f'rnalional Psf. chargé:
de la confcction cf. de l'approvisionnement des eoupons-réponse, ainsi que de la liquidation des comptes se rapport nnt à c e service;
b) de l'établissement et de la distribution des cartes
d'identité, ainsi que de l'établissement et de la .distribution
du tableau des équivalents prévus à l'article 4 CI-dessus.
a)

Article 78.
Balance et liquidation des cornptes
1 . - Le Bureau international est chargé d'opérer la bal:i!l•.,;e et la liquidation des comptes de toute nature relatifií
au service international des postes entre les Administrations
qne déclarent vouloir emprunter son intermediaire. Oelles-ci
se concertant, à cet effet, entre elles et avec c e Bureau.
2. - Sur la demande des Administrations intéressées, les
décomptes télégraphiques peuvent aussi être indiqués au
Rureau intcrnational pour enfrcr dans la compensation des

~·mldes.

3. Chaque Administration conserve le droit d'établir
à son choix des dééomptes spéciaux pour diverses branches
du service et d'en opérer à sa convenance le regletnent aveD

ses correspondants, sans employer l'intertnédiaire du Bureau
international, ~qnel ellc se borne à indiquer pour quelles
hranchrs de scrvice ct pour quels pays elle réclame ses
offices.
4. - Los Administrations qui auront emprunté l'intermédiaire du Bureau international pour la balance et la liquirlafion rle!=; rlécomptes peuvent cesser d'user de cet inf.er-·
Jll{-dinirf' frnis mois apres en avoir dónné avis.
Article 79.
Etnblissement des comptes.
1.
Lorsque les comptcs particuliers ont été débaftus et
arrêt.és cl'nn cnmnmn accord, lrs Offices rlébiteurs transn~eUP.nt mrx OfficPs crf~ditPurs, pour r.haque naf.ure d'opératwn:=:, une rpr•nmt~IÍ~~:uwP, •'fablje en francs ct centim1>s, du
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ínontant de Ia balance des deux comptes particuliers, avec
l'indication de l'objet de la créance et de la période à lnquelle
elle se rapportc.
Sauf entente contraíre, l'Office qui désirerait, pour sa
comptabilité intérieure, avoir des comptes généraux, aurait
à les établir lni-même et à lcs soumettre á l'acceptation de
l'Office correspondant.
Les Officcs peuvent s'entendre pour pratiquer un autre
systeme dans leurs relations.
2. Chaque OffiM acfresse au Bureau international
mcn~uc!Icmcnt on frimcstriellcmcnt,
si des circonstances
spôciales lc J'encfent désirable. un tablcau indiquant son Avoir
du chcf des décomptes narticulicrs, ainsi que le total des
sommcs dont il est créditeur envers chncun des Offices con~rncta.nts; chaque créance. figurant. rlans c e tahJenu doif. Atrn
.JilsfJ f11~e pnr uno reconn:ussnnce de l'Officr déhitonr.
Ce tnblea~ doit parvenir au Bureau internatfonal Ie 19
de clmqnc mms, ou d~1 premirl' mois rle chaqw~ trimestre an
plus t~rd. A def:~ut. 1l n'esf rompris que rlans I~ 1iqnidation
dn mms ou du trimestre suivnnt.
3. - L e Burean internn tionn I consta te. rm rannrochant
IE's reconnaissnnces, si les fnhleanx sont exacts. To.uf.c rcctification néccssaire est nofifiée :mx Offices intéressÁs.
Lc Doit de chaque Office envers un nntre est reporfé
dans un tabiPau récapitulatif: nfin d'éfablir le total dont chaque Office est débiteur, il suffit d'additionner leR diverses colonnes dr ce tablenu récapitulafif.
Article 80.

Balance générale.
1. - Le Bureau international réunit. lm; tableaux ·et, le:í
rticnpit.ulat.ionR nn uno balance générale indiqunnt:
rr.) le total cfn Doit d do I'Avoir do chaquo Office;
b) lo solde débitenr ou Ie solrle crédif.enr rlo chnqne Offic~. relWÁ~rntant Ia différence entre lo Doit et I'Avoir;
c) Ies sommes à payor par uno pnrtie ele~ memhreR dA
l'Union à un Office on réciproqurment Ics sommcs à payer
par c e dernier.
II veille dans Ia mcRure rlu possible, à ce que chaque
Office n'nit 'à pffectnrr, 110Ur sn libérer, qn'un ou deux
payements rlistincts.
.
Toutefois, l'Officn rrni se tronYr habituellement. ,à.. décou:-vert.-à-vis d'nn nutro Offir.o J)Olll' nno sommo ~mpenenre a
rJO.OOO ft·nncs a le droit de r~clnmer des, neo.mpt.es,. .
f:As ncomnt.Ps sont imcrif~. f nnt. nar I O~fH·r~ crwhf.011r fllW
par I'Office débiteur, nu hns rlrs fahlrnnx a arlresser an Bureau international.
? . _ Les rrconnnissnnccs trnnsmises nn .BnrNm inf.prnationnl nvcc Ics tnbleanx sont clas~écs ~ar OffiCe.
. .
F,llrs srrvfmt rle hasc pnur J M~hlt~~en;ent ~e la ~~~n.J~a
tton cJps eomptN~ rlr, d1acun rlPs OffH?rs mfc·rrs~"s. n:1fL-, (.oUc
liquidnf ion rloivr,nt fignrer:
a) lP~ sommrs aff•~ 1 ·rnl rs nn~ cnmpl rs sp6r ianx nortant
sur le~ d ivcrs é c hmu~·c~:;:
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~) le toLal des sommes rt:'-'l!llallt . de ~ous les comptes
spéctaux par rapport à chacu11 flps Off1ces mtéressés·
c) les totaux des somn11•s dttcH à tous les Offices créditeurs pour chaque 1Jranchc d11 ~~'nice. ainsi que leur total
général.
Ce total doit être égal :111 ''·l:d .1u Doif qui figure dans la
récapitulation.
Au bas du bordereau de litptidalion. la balance est établie
entre Ie- Doit et l'Avoir résltll:,uL !es tableaux adressés par
los Offices au Bureau internai it 'nal. Le montant net du Doit
ou de l'Avoir doit être égal :111 "' tlde déhituur ou au solde créditeur porté dans la balance ~·-·l!('ral•l. l~n outre, le bordereau
indique les Offices cn faveur riP>q 1cls 1·~ payment doit être
cffectué par l'Office débitew·.
Les bordereaux de liquid~d 'O li doivent être transmis aux
Offices intéressés par lc Rtll'•·:·'' i -termliional, au plus tard
le 22 de chaque mois.

Le payement dos sommc~ d I(·.~, -m ,·et'lu d'une liquidation,
par un Office à un autre Offit't' "·>i être effectué aussitôt que
possible et au plus tard qn in z• · .i o urs apres la réception du
bordereau do liquidation pat' I"Oflice d(~biteur. Quant. ame
autres conditions de payemenf. !1•:-:: disp<~sitions du § 1 de l'article 66 sont applicables. Le:::; d i.spo·-iitions du § 2 dudit articlc
font regle en cas de non-pay"llH'Ilf. du sqldc dans le délai fixé.
Les soldes débiteurs ou c1 ,···lih·urs n'excédant pas 500
francs peuvent être reportés :, I :1 liquidai ion du mois suivant.,
à la condition toutefois que lt·,.; Officus intéressés soient eu
rapport mensuel avec le Bur1•<lU i nt ~~rnn.tional. 11 est fait men··
tion de ce report dans les f(;capi l.ulations et dans les liquidations pour les Offices créditem·s et débiteurs. L'Office débiteur fait parvenir, le cas éelu'•an t. à l'Office créditeur, une reconnaissanco de la sommc fhw, r•o11r Mre portée au prochain
table~u.

Articl D 82-.
Communications à odres.-·e I' nu Burean international.
1. - Les .A.dministrations (loivent se communiquer notammcnt par l'intermédiaire du Bureau international:
a) l'indication des surtaxes qu' elles percoivent pour frais
de transport extraordinaire E'lt verttt de~ articles 38 et 73 de la
Convention, ainsi que la nornr-nnlaturP eles pays auxqueles
s'appliquent ces surtaxes et, s' i l :r a liru, la désignation des
services qui en motivent la JH·rception;
b) la collection en trob exempln ires de leurs timbresposte et des imprcssions-types dr: l('urs machines à affranchir,
avec indication de la date à pnrtir de laquelle les timbresposte des émissions anlérieut·f•:-::. cc·sseraient d'avoir cours;
c) leur décision au suJei. de la fac111té d'appliqucr ou non

AÓTOS DO PODER EXECUTIVO

137

certaines dispositions gén~rales de la Convention et du Rêglement;
d) les taxes modérées qu'elles ont adoptées, en vertu de
l'qrticle 5 de la Convention, et l'indication des relations
auxquelles ces taxes sont applicables;
. e) la liste des bureaux de poste qu'elles entretiennent dans
des pays étrangers à l'Union;
f) la liste des objets interdits à l'importation ou au
transit et de ceux qui sont admis conditionnellement au
transport dans leurs services respectifs;
o) la liste de toutes les lignes de paquebots en partance
de leurs ports et utilisées pour le transport des dépQchés avec
indication des parcours, des distances et des durées de parcott·rs entre les ports d'escale, de la périodicité du service et
des pays auxquels les trais de transit maritirne, en cas d'uti~
lisation des paquebots, doivent ~tre payés;
h) leurs adresses télégraphiques;
i) l'indication qu' elles adrnettent, dan$ les envois af(ranchis au tarif des lettres, des objets passibles de droits .te
douane.
2. - Toute modification apportée ultérieurement, à l'ágard de l'un ou l'autre des points ci-dessus mentionnés, doit
être notifiée sans retard.
3. - Les Administrations doivent fournir au Bureau international deux exemplaires des documents qu'elles publient,
tant sur le ·service intérieur que sur le service international.
· Article 83.
Liste des pays étrange1·s à l' Union.
Les Offices de l'Union qui ont des relations avec des
nays étrangers à l'Union fournissent aux autres Offices la liste
de ces pays. Cette liste comporte les indications suivantes:
a) frais de transit maritime ou territorial applicables au
fransport en dehors des limites de l'Union;
b) désignation des correspondances admises;
c) affranchissement obligatoire ou facultatif;
.
d) limite, pour chaque catégorie de correspondanees de
la validité de l'affranchissement percu (jusqu'à destinalion,
jusqu'au port de débarquement, etc.);
e) étendue de la responsabilité pécuniaire en matiêre
d'envois recommandés;
f) admission ou non-admission des avis de réception;
g) tarif d'affranchissement en vigueur dans Ie pays en
dehors de I'Union. par rapport aux pays de l'Union.
Article 84.
Statistique générale.
i. - Le Bureau international dresse une statistique générale pour chaque année.
A cet effet, les Administrations lui font parvenir une
série aussi complête que possible de renseignements statistiques sous forme de tahleau lt dresscr conformément aux mo-
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oéls R et S ci-annexés. Le tablenu R est trnnsmis à In fin dd
mois de juillet de chaque année; mais les renseignernents
comprig dntts les pnrties I, 11 ot. IV de ce tableau ne sont
fournl~ quo tous los t.rois uns; le tablonu S est égale!I1ent
f.ransmis tous les trois ans, ll lu mêmo dato. Les rensmgnoment.s fourrtis se rapportent toujours à l'année précédeute. .
2. - Les operations de service qUi donnent li eu à enre..
gistroment font l'objet de relevés périodiques, d'apres les
écritures effectuées.
3. - Pour toutes les autres opératins, il est procédé oha.que année à un comptage des objets de toute nature, sans
distinctton entre les lettres, cartas postales, imprimés. papiers
d'affo.ires et éohantillons de marchandises, et au moins tous
lf~s trais ans, à un dénombrement des différentes catégorics de
rPrTm;pondnnces.
4. - Los statisLiquos ont li eu pendant une semaine pour
les échnnges quoUdi~ns ct pondant. quatro scrnaines pour les
éohnngp,s non quotidiens. Est réservé à chaquo Administrati ou le droit de prooéder à ccs statistiques aux époques qut
correspondent le mieux à la moyenne de son trafic postal.
5 ........... Duns l'intervalle qui s'éooule entre les statistiqu(ls
spéciales. le dónomhrement des différentes catégories est fait
d'apres les chiffres vroportionuels tirós de la précédente statistiqne ~péciale.
6. - Le Bureau international fait imprimer et distribue
lc~ formules de sf.atistique à remplir par chaque Administration. 11 fournit aux Administrations qui en font la demande
toutes Ies indications nécossaires sur les reglcs à suivre ponr,
assurer l'uniformité des opérations de statistique.
Article 85.
IJ~penuJs

du Bureatt international.

f. - Les dêpenseR ordinaires du Burenu international ne
rloivent pas dépasser, par année, la som me de 300.000 frnncs
~;IJ isS('S.
2. - L'AdminiRtraUon dos postes suisses survcille les
dP.penses du Burf'au international, fait les avances nécessaires
et étublit le compte annuol qui est communiqué aux nutres
Adrninistrations.
3. - Les sommes avnncées par l'Administration des poste:.; suisscs suivnnt le § 2 de cet articlo, dolvont être rembours~es par les Oftiees débitmtrs dans te plus href d~lai possible,
ct au plus tard avant le 31 décembrc de l'année d'cnvoi du
compfe. Pnssé rc d1qai. les sommcs .ducs P-ont productives
fl'intéret au profit de ladite Administration, à raison de scpt
por cent l'an à cornpter dn jour d'expiration dudit délai.
4. - Los pays de I'Union sont classés ainsi qu'il suit,
f'n vtw de la l'(Ípartifion des frais:
1e classe: Union de 1' Afrique du Snd, Allcmagnc, EtatsUnis d:Am1~rique, Argentine (République), Confédération
au~tralwnnn (Cnmmonwealth of Australin),
Canada, Chine
Franee, Grande-Hretngne. Inde hritunni(JtH'. Etnt lib1·e ri' Irlan~
de,

IfaliP, .Jnpon.

JYoln~r!l.~-'/,dmulr',

nrrllfhllques SnviélisiPS Socinlislr:-:;
~· cln~;st•: E~11ngni..', ~rP~iqr11J;

.

'flll'ut'it'.

Pqinn

<.los

AUI'OS

no
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3° classe: Belgique, Brésil, ·Egypte, Grêee, Hongrle, Pays ...
Bas, Pologne, Roumanie, Royaume des Serbes, Croates et
Slovenes, Suede, Suisse, Tchécoslovaquie, Algérie, dole>nies. et
protectorats français de l'Indochine, ensemble des autres colonies françaises, ensemble dês possessions insulaires de~
Etats-Unis d'Amérique autres que les iles Philippines, Inde9
néarlandaises;
4e classe: Chosen, Danemnrk. Finlnnde 1 Norvêge, Portugal, colonies portugaises de l'Afrique, colomes portugaises de
l'Asie et de l'Océanie;
5" classe: Bulgarie, Chili, Colombie, Esthonie, Lettonie,
Maroc (à l 1exclusion de la Zone espagnole), Maroc (Zone espngnolo), P6rou. Tuuisie:
6e classe: Albanie, Bolivie, Costa-Rica, Cuba, Dantzig
(Ville libre), République Dominicaine, Equateur, Ethiopie,
Guatemala, Haiti, République du Honduras. Lithuanie, Luxemburg, République de Nicaragua. République de l>anama,
Paraguay, Perse, République de Salvador, Territoire de la
Sarre, Royaume de Siam, Uruguay, Vénézuela, colonies
néerlandaises en Amérique:
7e classe: Autriehe, Colonie rlu Congo belge, établissements espagnols du golfe de Guinée, Islnnde. ensetnble des
colonies italieennes, ensemble des dépendances .iaponaises autres que le Chosen, Libéria, Iles Philippines, Républfque de
St-Marin.

DISPOSITIONS FINALES
Article 86.

Mise à exécution et durée du Reglement
Le prés~nt RegJ.ement sera exécutoire à partir du jour de
Ja mise en vigueur de la Convention postal e universelle. Il
aura la ~ême durée que cette Convention à moins qu'il n9
soit renouve1é d'un corrmun accord entre les PartiPs IntérPsRés.
Fait à Rtockholm, lc 28 aot'H 1924.
Pour l'Union de l'Afriquc du Sud:
Ponr E. A. Sturman: D. J. O'Kellu. -

D. J. O'Krlly.

Pour l'Albanie:
David Bjurstrõ.
Pour l'Allemagne:
K. Orth ..

W. Schenk. -

Pour les Etats-Unis d'Amerique:
Ettqene R. Whito. -

J oseph Stewart. -

Edwin Sands.
Pour l'ensemble rlcs Possessions insuh.:ires rtrs E'faf9Unis d'Amériquc anl r.•:s que lcs Iles Philippines:
.Toseph Stewart. ·- Euoene R. 1Vhite. - Edwin Sa·nds.
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Pour les lles Philippines:
Juan Ruiz.
M.

Pour la République Argentine:
Ocampo.

R~drigue:

Pour la Coll}rr:onwealth de 1' Aust.ralie:
Pour l'Autriche:
Ju.lius Jultlin. - Gusta( Kihlmarlc. - Gunnar Lages •
.Titore Wennqvist.
Pour la Belgique:
Hub. K1·ains. ,.- O. Schockaert.

A. Pirard. -

Pour la Colonie du Congo Belge:
J.t. Halewyck. - G. Tondeur.
Pour la Bolivie:
Mto. Urriolagoltia H.
Pour le Brési\:
A. de Almeida Brandâo. -

.J. Henrique Aderne.

Pour la Bulgarie:
N. Boschnaco(f. ~ St. lvanof(.
Pour Ie Canada:
Peter T. Coolican.
Pour le Chili:
Cesar Leon. -L. Taale Salinas. -C. Verneuil.
Pour la Chine :
Tai Te h' Enne Linne.
Pour

la

République de Colornbie:

Luis Serrano-Blanco.

Pour la Républiqne de Costa-Rica:
V. Anders.wn.

Pour la Républiq1Je de Cuba:
Césm· Cm·vallo.
Pour le Danemark:
C. Jlondrup. - Holmblad.
José D. Morales Diaz. -

Pour la Ville libre de Dantzig:
Dr. Alfred Wysoclii. -

Dr. Mªrj_an Blachier.
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Pour Ia Hépublique Dominicaine:
C.

a.

F. Hagsll'Õm.

Pour l'Egypte:
H. lflazlottm. --E. Magoiar. -

Wahl.Jé Ibr_ahim.

Pour l'Equateur:
Pour l'Espagne :
El Conde de San Esteban de Ca:iiongo • ..._ José Moreno Pi-

nieda. ·-A. Camacho.

·

-

Pour les Colonies espa·gnoles:
lJJartin Vicente Salto.

Pour l'Esthonie:
Edward Wirgo.

Pour l'Ethiopie:
B. Marcos. -A. Bousson.

Pour la Finlande:
G. E. F. Albrecht.

Pour la France :
M. Lebon.- Robert Hicguet.
,__ G. Béchel.

~A.

Body • ._ DõuarcAe.!
-

Pour l'Algérie:
H. TreuiUé.

chine:

Pour les Colonies et Protectorats franoais de l'Indo-

André Touzet.

Pour l'ensemble des autres Colonies francaises:
G. PiUias.

~

Ginestou.
~t

Prote-

F.. H. Willia}ntson. ~E •. L. Ashley F~ake&.;;.......;
Gilbert.

W. G.,

Pour la Grande-Bretagne et divers Colonies
ctorat.s britanniques:

Pour la Grece :
Pentltéróudakis. -

J. Lacltnidakis.

Pour le Guatemala:
Pour la République d'Haiti:
Carl Schlvter.
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Pour Ia République du Honduras:
Pour al Hungrie:
O. de Fejér. - G. Baron Szalay.
Pour l'Inde britannique:
Gco(frey Clarlce. - He manta Hu.mar Raha.
I)our l'Etat libra d'lrlande ~
Pour P. S. O' Héigeartaigh: P. S. Mac Cathmhaoil. --.
I). S. Mac Cathmhaoil. - D. O'Hiarlatha ..
Pour l'lslawle:
C. Mondrttp. - Holmblad.
Pour 1' Italie:
Luigi Picarelli. - Paolo Riello. -

Giovanni Bartoli.

Pour l'ensemble des .Colonies italiennes:
Luigi Picarelli. - Paolo Riello. ~ Giopanni Bart-oli.
Pour I e Japon:
S. Komori. -

Kawai. -

H. Makino.

Pour I e Chosen :
S. Komori.

~R.

Talcahashi.

Pour l'ensemble des autres Dépendances japonaisest
K. Sugino. - H.. Kawai.
J

Pour la Lettonie:
Ed. Kadilcis. - Louis Rudans.
Pour la République de Libéria:
Gusta{ W. de Horn de Rantzien.

i.

Pour la Lithuanie:
Jurlmnas-Scheynius. -

Adol(as Sruoga.

Pour Ie Luxemburg:
Jaaques.
Pour le Maroc (à l'Axr.tusion de la Zone espignole)';'
}í'.

Gentil. -

W alter.

Pour le 1\laroc (Zone espagnole) :
Bl Conde de San Esteban de Canongo. '-" liisl Jlõren(j Pi..
{1Jeda. - A • Ca'l'niJCho.•
J
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Pour le Mexique:
José y. Chávez. - R. Nieto.
Pour le Nicaragua:
Pour la Norvege :
Hlaus Helsing. - Oskar Homme.
Pour la Nouvelle-Zélandie:
Ll. T. Markrnan.
Pour la République de Panama:
José D. 111m·ales D'iaz. - César Carva.llo.
Pour I e Paraguay:
Gunnar Langborg.
Pour les Pays-Bas :
Sch1·euder.- J. S. v. Gelder. -

J. M. Latmers.

Pour les Indes néerlandaises :
I. J. MUborn. - Pour M. W. F. Gerdes Oosterbeek: I ..
)!_., Milborn.

'1.

Pour les Colonies néerlandaises en Amérique :.
'I. J. .Milbm·n. - Pour M. W. ~. Gerdes Oosterbeek : I.j
Milborn.
!Pour le Pérou :
E mil Hector.
Pour la Perse:
Pahimed Dowleh. - E. Pire.
Pour la Pologne:
Dr. Al{red Wysoclci. - Dr. Jlarjan Blachier,

Pour lo Portugal :
Henrique :Mousinho d' Albuquerque. ,..._ Adalberto da Costd,
(Veiga.
Pour les Colonies portugaises de l'Afrfque:
Juvenal Elvas Floriado Santa Barbara.
Pour les portugaises de l'Asie et de l'Océanie:
Joaqu'im Pi1'es Ferreira Chaves.
Pour la Roumanie:
George Lecca .•
1
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Pour la République de St-Mar.in:
Percival Kalling.

Pour lc Salvádor:
Pour Ie Territoire de la Sarre:
P. Cõurtilet.

Pour Ie Royaume des Serbe5, Crõates et Slõvenes:
Dragutin Dimitrijevic. vacevic. -- Stojsa Krba'pac.

Sava Tutun.dZic. ......... Milos Ko-

Pour le Royaume d,e. ~iam:·
Phya Sampakitch Preecha.
Pour la Suede :
Julius Juhlin. ,_ Gustat Kihlmark. ....... Gunnar LQ.a.er •.
Thore Wennqvist.

Pour Ia Suisse :
P. Dubois. ·- C. Roches
Pour la Tchécoslovaquie:
Judr Otoka'i' Ruzicka. - Joseph Zabrodsky.
Pour la Tunisie:
F. Gerntil. - Barbarat ..
Pour Tâ Turquie :
Pour Mehmed Sabry: Béhà Taly. .__ Béha Taly.
Pour l'Union des Républiques Soviétistes Socialistas:
V. Ossinsky. - V . ·Dovgolevski • ....... E. Birsch(eld..!J
E. Syrepitch. ,_.. Katiss. --... V. Tchitchinad8e.

~

Pour l'Urugua:yr:
Adolf Agorio ..
Pour les Etats-Unis dê. Vénázuela:
Luis Alejandro Aguilar.
Certifiée pour copie conforme.
Stookholm, au Ministere Royal des Affaires Etrangeres, I~
30 septembre 1924. - Pour Ie Seorétaire Générale: Le Chef.
des Arohives, Cardda.ndgren.

Aú'fOS DO PODEH EXECUTIYO

IV
I•t·olotolc f'innl dn Uêgleuwnt
A.u mornent de procéder à la signa.tu1'e du Reglement
n exécul'ion de la Convention m·rêté par lc Conores z1ostal
universel de Stockolm, les Plé-nipotentiaires soussignés sont
com.,en'l s de ce qui suit:
I
STA'1'ISTIQtTE SPÉCIALE DE TRANBIT POUR LA RÉPUBLIQUE TURQUS

L UlJ!.ce ture a la {aculté de {aire dresser une sfalistiqwJ
S)J(}cialc pcndant lcs rnois ll'octobrc-novcm.br~ de l'onm:e l.'J:J;#
}JOltl' les dé}Jêc/t('s de et pow· la Perse et les pays situés au
sud de la Turquie d' Asie. Elle servira de base pour les décomptt>s des (rais de transit pendant toute la période zn·évue
pm· la Convention et le Reglem.ent.

II
S'rAT18'r!QUE SPÉCIALE DE TRANBIT POUR J}UNION DES RÉPUBLIQUES SOVIÉTISTES SOCIALISTES

ll eNt loisible à l' Union des Républiq•rtes Sov'iél'istes Sodali:;lcs de (aire d1·essm· cn octob1·e-novembre de l'année 1925
une statistique spéciale des cor1·espondances t1·ansitaires pw·
le T~·q_tJsibérien. Cette stat istique servira de base pour les
décompte_s des (ra:is de transit pendant la p'ériode de
1921-1928.

III
l'.\ YEMENT JJES

l:lOLDES DE FIL\18 DE TIL\NSlT

1. - En cas de payement au moye-n de traites du solde
pri:vn â l'article '66 celles-ci sont exprimées en nwnnaie
d'ttn PC!:.YS ou les billets de banque sont écltangeables à vue
cuntre de l"or et oi't l'importantion r~t l'c.cportation de l'm·
~ont librt e. Si les monnaies de plusiettrs pays répondent à
ces conditions, c'est att pays crédite'ur de désignm· la monnaie qui l1~! convient. La convcrsion se (ait att pait• des monnaies d'or.
2. - Les traites peuvent être exprhnées au.Ysi en rnonuaic dú pa1fs créditeUI' ,r;i fcs drm.JJ JW1/S se sonl mis rl'accm·d
à ce sujet. Dans ce cas, le solde est conve1·ti att pai1• eles
monnaies d'o1· en nwmwi~ d'un paus nu lcs l)illets de banque
sont écltanneables à vu.e conl1·e de l'o1· et ou l'irnportation et
l'e:rportu.twn son libres. Le 1·ésultat obtcnu est ensuite converti dans la monnaic dtt pays débitctn· Pt de celle-ci t.lrms la
7nonrutie rlu pays crediteur au cow·s de la bourse de la caJlif(/lc ou tl'unc plac~ commcreia.lc du. pays d''Úifcu ,. an imu·
de la 1'fmtise de l'ordre d'achat de la traite.
Lei,; ele l:J2G- V oi. li

10
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En fõi €le quoi les Plénipotentiaires ci-dessous ·ant
d1·essé le présent Protocole final qui aura la m~me force et
la mâme valeur que si ses dispositions étaient insérées dans
11~ fl';r.te même dn JU•alement auquel il se rapporte et ·/ ils
l'ont signé en un exem,plaire qui restm·a déposé aux A1·chives
du Go«·ve't--rlement de la Suede et dont une copie sera remise à
c!taque Partie.
Fait à Stockholm, le 28 aofit 19!4•.

Ponr l'Union de l"Afrique du Sud:
Pour E. A. Sturman: D. I. O'Kell1J. Pour l'Albaine:

D. J. O'Kellu.

Dovid Bjurstrõm •l

Pour l'Allemngno:

W. Schenk. - K. Orth.
Pour les Etats-Unis d'Amérique:
Jo_seph Stewart. -

Engene R. White. -

Edwin Sands.

Pour l'ensemble des Possessions insulaires des
Etats-Unis d'Amerique autres que lhes Iles Philipines:
Eugene R. White. Pour Ies Philipines :

Joseph Stewarth. -

Edwin Sand1~

l'uan Ruis.

Pour la République Argentine:
M. Rodriguez Ocampo.

Pour la CommonwraJth de I' AusLra'lie:
Pour l'Autriche:
Julius Juhlin. -

Gunnar Lager. - Thõre Wennqvist.
Pour la Belgique:
A. Pirard. - Hub. KTains. - O. Schockaert,
Pour la Colonie du Congo belga:
!JI. Halewyck. - G. Tondeur.
Pour la Bolivie:
Mto. V1•riolagoitia H.
Pour le Brésil :

A. de Almeida-Branddo. Pour la Bulgairie :
N. B9schnacott.

~

J. Henrique .A.d.,rne.

St. Ivanoff.
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Pour Ie Canada :
Pete1~

T. Coolican.

Pour le Chili:

Ccsar_ Leo_n. - L. Tagle Salinas.- -

O. _Verneuil.

Pour la Chine :
Tai 1'ch' Enne Linne.

Pour Ia République dQ Colombie:

Luis Serrano-Blanco.
Pour la République de CosLa-Rica:
F. Andm·son.

Pour la République de Cuba :
.José D. Mm·ales Diaz. ___, César Ca1'vallo .

.Pour le Danemarck:
C. lllond1'up. -

Holmlad.

Pour Ia Ville Iibre de DenLzig:
Dr. Al{red Wysocki. -

Dr. Marjan Blanchier.

Pour la République Dominicaine:
C G. F. Hagst··ljm,

Pour l'Egypte:
11. Mazloum. -E. llfauia1', -

lVahb.é lbraim.

Pour l'Equateur:
ôour l'Espagne:
El Co11de de San Estcban de Cu'liunyu. -

neda. -

Jusé Mol'enu Pi-

A.. Camacho.

Pour Ies Colonies espagnoles :
M01·tin Vicente Salto.

Pour l'Ethiopie:
~Edward

1Virgo.

Pour l'Ethiopie:
B. Marcos. -

A. Bou.sson.

~ur

la Finlande:
G. E. F. Albrecht.
pour la France :
M. Lebon.- Robert Hicguet. :-- A.. Budy. G. Béchel.

Doum·che •.
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Pour l'Algél'ic:
li. Treu.illé.

l 1 our les Uolunies et Proteclorats français de l'Inclocbine:
.André Touzct.

Pour l'cnsemhlé des autrcs Colonies franceises.

6. Pitlias. - Gine.dou.
Pour la Grande-Bretagne et divers Colonies te Protectorats britanniques :
B. H. lllilliamson. - E. D. Ashlcll Foalcer. - W. G.
l;ilbert.
J>our la Grécc:
Pcnthéroudalds. - ./. Lachnidalds.
Pour I e Guatemala:
Pour la Républiqued'Haiti :
Cm·l Scltlvte1·.

Pour la RépulJlique

uu

Honduras:

Pour la HongTie:
O. de Fejét·. - G. Bm·un Szalav.
Pour l'lnde britannique:
Hemanta Kulmar Haha.
Pour l'Etat libre d'Irlandc:

Geof{1'C'I/ Clarlce. -

Pour P. S. O'Héigeart.aibh: P. S. Mac Cathrnhaoil.
P. S. Jlac Cat/unhaoil. ___, D. -O'Hiarlatlta.
p,our l'Islande:
C. JlomlrliJJ. -

HofmMotl.

Pour l'Italie :
/Juiyi l'icw·elli. - Paolo llidlo. -- Giovan11i Hartoli.
Pour l'ensemble des Colonies italiennes:
Luiu i Picarclli. - Paolo Riello. - Giovanni Bartoli.
l'our h\ .Japon:
S Ko~nuri. -H. Kazeai. -H. Maliino.
Pour lc Chosen:
S. l(vmori. - R . Talwhaslti.
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Pour l'ensemble des autres Dépendanees Japonalses .:
K. Sugino. ··- H. Kawai.

Pour la Lettonie :
Ed. Kadikis. - Louis Rttdam.
Pour la République de Libéria:
Gustof W. de HorrJ, de Rantsien.
Pour la Lithuanie:
I. Jttrkunas-Schev-nius. -

Adol(Q,S Sruoaa.

Pour le Luxembourg:
Jaaques.

Pour le Maroc (à l'exclusion de
F . Ger;til. -

~a

Zone espagnQie):

Walter.

Pour le Maroc (Zone espagnole) :
El Conde de San Esteban de Canonao. neda. - .4.. Camacho.
·

José Moreno Pt-

Pour le Mexique :
/(lsé V. Chdvez. -R. Nieto.
Pour le Nicaragua:
Pour la Norvêge :
Klaus Helsir.g. -

Oskar Homme.

Pour la Novelle-Zélande:
A. T. Markman.

Pour la République de Panama:
Jmu~

D. Jl/orales Dia:.. -· César Cfu•vallo.

Pour Ie Paraguay:
Gnnriar Langbora.
Pour les Pays-Bas :
Schreuder. - J. S. v. Gelder. ...._ J. M. Lamer~.
Pour les lndes néerlandaises:
1. I. Milborn. - Pour M. W. F. Gerdes Oosterbeek:

I. J. Milborn.

Pour les Colonies néerlandaises tm Amérique:
Pour M. W. F. Gerdes Oosterbeek:

1. I. Milborn. -

1. J. Milborn.

Pour le Pérou :
l!;m·il Rector.
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Pour lá Perse :
Fahimed Dowleh. -E. Pire.
Pour la Pologne :

Dr. Alfred Wysoclt:i. -

Dr.

Marjan Blachit!f·.

Pour I e Portugal:

Henrique M ousinho d' AU)'Uquérque. -- Adalberto da Costa
Vei(ia ..
Pour les Colonies portugaises do l'Afrique:
Ju.venal Elvas Floriado Santa Barbara.
Pour leR Ctllon i f'~ 11nt·l ugaisP-s de 1'.\sie et de
l'Océanie:
Joaquim Pires J.i'erreira Chaves.
Pour la Roumanie ~
George Lecca.
Pour la RépulJliquc de St-Marln:
Parcival Kalling.
Pour le Salvador :
.Pour Ie Territoire de la Sarre:
P. Ct}ttrtilet.

Pour le Royaume des Serbe.s, Croates et Slovlmes:
Dragutiln Dimitrijevic. - Sava Tutundzic. .._ Milos Ko1'areoic. - Stojsa Krbavac.
Pour le Royaume de Siam:

Phva Sanpakitch Preecha.
Pour

aa

Suêde·:

Julius Juhlin. Thorç_ Wennqvist.

Gustaf Kihlmark. ·

Qunüat'

Pour la Suisse :·

·nu bois.

c

nochel.
Pour la Tchécoslovaquie :
luAr Otokar Ruzicka. -- Joseph Zdbrodskv.
Pour la Tunisie:
}'. 0Pntil. - Barbarat.

p.

o

Pour la 'furquie:
Pour MehmPrl Snhry: Béha Talv. -

Béha Talv.

La,er.:
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Pour l'Union des Républiques Soviétistes Soei alistes:
V. Ossinsku. -v. Dovgolevskia- E. Hirschfeld.
E. Syrevitch. - Katiss. - V. Tchitchinadse.

l>our l'Uruguay:
Adolph Agorio.
Pour les Etats-Unts ae V~nézuela:
Luis Alejandro Aguilar.
Certifiée pour copie conforme.
Stocltholm, au Ministere Royal des Affaires Et:-angeres,
le 30 sept 1924. - .Pour le secrétaire général: le ehef de::~
ar\'. h ives, Caudattdgren.
ANNEXES

A
COUPON-RÉPONSE INTERNATIONAL

(a)............................

(b)

(c)

Timbre du bureau
d'origine

o

Timbre du bureau
d'échange

(Dessin)

o

(d) Ce coupon peut être échangé dans tous les pays de
l'Union contre un timbre-poste ou des timbres-poste représentant le montant de l'affranchissement d'une lettre simple à destlnation de l'étranger: il est valable pendant un délai de six
mois, non compris celui de son émission.
(Nom du pays d'émission.)

(a) Traductlon de l'en-tête dans la langue du pays d'émJsslon,
(b) Prlx de vente dans le pays d'émission.
(c) Cet espace est occupé par une traduction du texte (d) dans
la langue du pays d'émission.
(á) Cette explication est répétée au verso dans les langues de
plusieurs pays.
(Ditnensions 74X 105 mm.)

B
R

LAUSANNE
N° 1460

----~-~-----------'

c
Ul
hl

(Recto)

ADMINISTRA TION DES POSTES

A VIS DE RBCBPTION
AVIS DE PAYEMENT

•••••••••••••••••••••••••••••••••• •t~• ••••••••••••• 1)

>
O'
>-3

:nvoi recommandé ( ........•.................•.•••...•• ) (2)

Timbre du bureau expediteur
de l'avis

;olis
~ettre

- Boitc - Colis

Lvec valeur déclarée de •...•......•.•..•••••••••••••.••••.••••

.Viandat de poste de ..............•.....•....•........•......
~megistré

au bureau de poste de .....................••.•....

i e .•••.••........•...••.... sous Ie. N° .........•.....••......•

1) A .••...••.•.••••••••••••••••••••••••

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

o

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

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

expédié par M....•..............••....•.••••..............•
et adressé à 1\1. • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

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

SER VICE
DES POSTES

1) Le recto est à remplir par l'Office d'origine.
2) Nature de l'envoi (lettre, imprimé, etc.)

1) A remplir par l'expéditeur.

(Pays de destination)

o

::Jl

o
o

"'o
~

~

;:::1

to.:!

X'
t1j

g
>-3

~

(Verso)

l'envoi
Le soussigné déclare que - - - - - mentionné d'autre part
le mandat
~

~I

li vré
a été dument - - le .........•.••.•....•..••...•.......•...•... 192 ...•
payé

orD

OI
O;

~·

Timbre du bureau destinataire

o

Signature 1)
du destinataire:
de l'agent du bureau destinataire:

o
~

~I

('lj

§
~

1) Cet avis doit être signé par le destinataire ou, si les reglements du pays de destination le comportent, par l'agent du
bureau destinataire, et renvoyé par le premier courrier directement à l'expéditeur.

~

(Oimensions 105X148 mm.)

D

REMBOURSEMENT
/

Qbis (Recto)
COUPON
du
mandat
de
remboursement
de •••••••••••
(Montant en chiffres)
pour
no •••••••.••
déposé

ADMINISTRATION DES POSTES D ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •

MANDAT DE REMBOURSEMENT INTERNATIONAL
de la somme de
(en chiffres arabes)

le ..•............ .............. . 192 ....
l .................................. par
M ................................... .
ll'adresae de

M .................. , ..... ........... .
l.
tI tI t

t

tI t

t t t tI t tI

t.

t

t

t

t

t

tI t

t t

t

t

t

t

t

t

(les unités en toutes lettres et en caracteres latins)
Pour l'envoi no •••.••••••••.••••• expédié le ••.••••••••••••••••••••••••.•....••.•.••
Payable á M ••••••••••••••••..•••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••.••.••
Li eu de destinaUom ••••••••..••.•..•...••••••••..••••••••••••.•••••••••••..••••.••
Adresse du destinataire •.•••••••.•.•••••••••.....•••••••••..•••••••••••••.•.•....••
Pays de deatlnatlon ••••••••••••.••.•..••••••••.••••••••••.••.••••••••••••..•••.••••
INDICATIONS DB SERVICB (*)

t

Numéro { d;émisslon
Date
ou
Bureau
de dépôt
Pays
Signature de l'agent qui a dressé te mandat :

Somme
vcrsée

1 (Monnale du pays
destinataire de l'envol

Timbre de
bureau d'émisslon
ou de dépôt

o

· •) Indications l remplir par l'Office destinataire de l'cnvoi aprés l'encaissement
du montant du remboursement.
Leitl de 1926 - VoJ. li -

Pag. 15' -

1-

Dbis
(Verso)

(Cadre réservé aux endossements, s'il y a lieu)

ãl

QUITTANCB OU DBSTINATAJRB

Oi
~

Reçu la somme indiquée d'autre part

gj

Lieu .•.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

~:
t:Jj

Le ..•••••••••••••••••••••••••••••••••.•.••.•••••• 192 ..•.

ta:

Signature du destinataire :

=I

..................................................................
Timbre du bureau
payeur

Registre
d'arrivée.

~o.

o

• • • • • •••• ••••

(Dimensions 105X148 mm.)

~I&

&

~·

Dter

............................................
.
..
DOUANE
(peut ltre ouvert d'o!fice).
:. Nature de la marchandise .••••.•.•.•.••••

..

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

~

(Dimensions: 44x62 mm.)

g

: Poids .•...•••••.•••...•••••••.•.••••••.•
: Valeur••••.••..••.......•..••..•.••••••••

;11!

lll
~

o

J
DQUATER

1:':1

~'

§
DOUANE
(peut etre ouvert
d'ojjice)

( Dimensions 26 x 37 mm. )

<
O.

E

PAYS D'ORIGINE

P AYS DE DESTINATION

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

FEUILLE D' AVIS
Timbre de
bureau expéditeur:

o

Timbre de
bureau destinatalre:
Dépêche ( ..... envoi) du bureau d'échange .................................•.........
pour le bureau d'échange ......•......•.•.................................••.........
expédiée le ..•.. ·-·· ...... 192 •.•• , à •....• h ...... m.
arrivée le .........•......• 192 .... , à ..•... h .•..•. m.

I. Envois expres.

o

V. Liste des envois recommandés.

Application éventuelle du timbre
Expres

lo~-~
dre J

li. Numéro de la dépêche et nombre des sacs.

Numéro d' ordre de la dépêche .................................•
Paquebot .................•..........
Via•.....
Nambre des sacs composant la dépêche
(y compris les sacs contenant les sacs vides) .•.........•..

1 ..
2
3
4
5
6
7

o •••••••••••••••••••• o ••••

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

o •••

111 Récapitulation des envois inscrits.

Observaüons

o •••• o •• o • • • • • • • • o. o ••

8
9

Nombre

I

Numéros
d'inscripüon

Bureaux d'origine

10
11

Sacs
contenant des envois recommandés
Paquets
Listes spéç.ia}es •....•...........•••...•••••....•••••
Total des envois recommandés •....•....•..•••..•.••
Sacs
contenant des envois avec valeur déclarée
Paquets
Total des envois avec valeur déclarée

12
13
14
15
16
17
18

I

............. ..........., ............... .
·

19
20

IV. lndications de service.
VI. Dépêches closes isérées dans la présente dépêche

Nombre
Sacs utilisés pour la confection de la dépêche
appartenant à l'Office expéditeur .......
Sacs em retour
appartenant à l'Office desünataire ....

o ••••••••••

Bureaux d' origine

Bureaux de destination

o ••••••••••••

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

Nombre

des sacs

........................... /....................................

:::::::::::::::::::::::::::!:::::::::::::::::::::::::: ::::::::::
I
L'employé du bureau d'échange expéditeur:

L'employé du bureau d'échange desünataire:

... ' ..................................... .
( Dimensions 210
Leia de 1926- Vol. 11 -

ag. 156- 1

x

297 mm.)

E bis
Timbre du bureau destinataire:

Timbre debureau expéditeur:

o
Noa.
d'ordre

Administration des postes d ...........................•...•.
Liste spéciale N° .••.•..••......••...••••.••..•.••...
des envois recommandés de la dépêche N° ..•..... ( .••..•. envoi)
pour ...•••...•••...••.••
de •••..•••.•.••.•.•• ,.
Numéros
d'inscription

Bureau d'origine

Observations

Nos.
d'ordre

Bureaux d'origine

o
Numéros
d'inscription

Observations

31
2

32

3

33

4

34

5

35

6

36

7

37

8

38

9

39

10

40

11

41

12

42

13

43

14

44

15

45

lã

46

17

47

18

48

19

49

20

50

21

51

22

52

23

53

24

54

25

55
56

27

57

23

58

29

59

30

60

L'employé du bureau d'échange expéditeur:

....................... .............. ..............
....................... .............. .............•
....................... .............. ............. .
....................... .. ............ ............. .
...................... .. .............. ..............

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

....................... .............. ............. .
' ...................... .... '...... ... ............. .
....................... .............. ............. .
....................... .............. ............. .
......... '............. .............. ............. .
....................... .............. ............. .
....................... .............. ............. .
••••••••••••••••••••••• I ••••••••••••••
I

L'employé du bureau d'échange destinataire:

..........................................
( Dimensions 210
Leia de 1926- Vel. li -

Pae. 156 -

2 -

X

297 mm.)

F.
1.

4.

UNION POSTALE UNIVERSELLE

OBSERVATIONS

Administration des Postes
1. Cette carte est reconnue comme piêce justificative d'identité pour les opérations postales.

2. Les cartes d'identité, valables pendant trois ans, sont
délivrées par les bureau:x: ou services postau:x:, pourvu
que le demandeur soit connu notoirement à la poste ou
qu'il soH à même de justifier de son identité d'une maniere
irréfutable. Les cartes doivent être libellées en caractéres
latins.
3. Si, pendant la validité de la carte, la physionomie du titulaire s'est modifiée au point qu'elle ne réponde plus à
la photographie ou au signalement, Ie carte doit être
renouvelée.

de •••••••••.••.•.••••••••••••••••••••••..••...•.••••••••••
Carte d'identité no ••••••••••.•••••.•••..••••.••...••...••
valable jusqu'au .••....•••.••••.•.•.................•••.....•

>

~cn

1:!

o

Nom: ....•••.•••••.••••..••....•...•..•..•.•.....•
~

-;

-=
f=

g
~

::;:1

Prénoms: ••.•.••••••••.............•.••.•........•

1:'=.1

~

1:!<1

Profession: ••..••••·•••..•••........••..•••••....•.

§

Domicile: •...•••.•••••••••......•.....••..•..•....

~

Délivrée par le bureau ou le service
de••••••••••••••••••••••••••••••••••••

4. Les Administrations des postes ne sont pas responsables
des conséquences que peut entrainer la parte, la soustraction ou l'empoi frauduleux de la présente carte.

le ...................................... .

Le Chef de service

.....
~

( Dimensions 105 x 148 mm.)

F -

Coutinuação

2.

3.

OI

Cll

SfGNALEMENT (*)

>11

Année de naisaance; •.••.•••••••..•••••••••••••••••••••.••••••

~
o

""" Lieu de naissance: .•..•..•••••.•••.••.•.•••...••••.•••••.••.. •

g

Photographie
~

OI

Taille: ••....••••••••••••••••••••.••••••••••••.•••••••••.••••••

g

Cheveux: ......•..•...••..............••..•..........•...•••••

"·

Yeux: .....•......•.•.•.•••.........••....•...........•.....• •

~:;

tia

. . Timbre-poste

Marques particulieres: ......•................•.............••••

=
Q.

(la moiié sur
la

photographie)

(*} Les indications du signalemente doivent, le cas échéallt,
porter une traduction intarlinéaire en langue française.

stgnature du titnfaire:

( Dimensions 105 X 148 mm.)

G
ADMINISTRATION DBS POSTES

CORRESPONDANCB AVEC L'OFFICB

d .•••••••••.•..•.....•....•......................

..................................................,
Timbre du burear

BULLETIN DE VÉRIPICA TION

Timbre du bureau
expécliteur

deatiDatalre

pour la constatation et la rectification des erreurs et irrégulatités de toute
nature reconnues dans la dépêche N° .•.••.•••••••

o

du bureau d'échange d ..•.....•.•..•....•.•.•.••••••••••••••••••
pour le bureau d 'échange d ..........••..••....••••.•••••••••••••••••

o

• • • • • . •e expédition du ••. ·...•....•••....• 192 •.•. á ••.••• h •.•••.•••••••••••
ERREURS OU IRRÉOULARITÉS DIVERSBS
(Manque de la dépêche, manque d'envois recommandés ou de la feuille d'avis, dépêche
spoliée, lacérée ou en mauvais état, etc.)

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

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

Vu et accepté:
ü ehef d1l bareaa d'kluulge

La emp/Dyis du bareau d'khange d.utinataire

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

·r········~······························

(Dimensions: 148 x 210 mm.)
Leia de 192&- Vol. I I -

Paa.

158- 1 -

~r

Timbre du bureau
expéditeur

ADMININTRATION DES POSTES
d ••••....•.••.••.•.••...•

o

H

BUREAU d ...........•....••

(Recto)
RENSEIGNEMENTS A FOURNIR EN CAS DE RÉCLAMA TION D'UN ENVOI
ORDINAIRE NON P ARVENU

)I

Eil
OI
OI

I. PAR LE RÉCLAMANT (EXPÉDITEUR OU DESTINATAIRE)

.gj
~~

Demandes

a. Nature de l'envoi (lettre, carte postale, journal ou autre imprib.
c~

.d.

; e.·
f~
g.
h.

mé, échantillon ou papiers d'affaires).
Adresse portée sur l'envoi?
Quelle est l'adresse exacte du destinataire?
L'envoi était-il volumineux?
Que renfermait-il? (Signalement aussi exact et complet que possible.)
Date précise ou approximative du depôt à la poste.
Nom et domicile de l'expéditeur.
En cas de recherches fructueuses, à qui, de l'expéditeur ou du
destinataire, doit-on faire parvenir l'envoi réclamé?

Réponses

o

~'
:».

·~t
ll!j

ê

:jj
~

C)J

~~

11. PAR L'EXPÉDITEUR
H

Reeto -

Continuação

..e

i • . L'envoi était-il affranchi et, dans l'affirmative, quelle était la
valeur des timbres-poste apposés?

j.

Date et heure du dépôt à la poste.

k. Le dépôt a-t-il eu lieu au guichet ou à la boite? Dans ce derl.

nier cas, à quelle boite?

>

Le dépôt a-t-il été effectué par l'expéditeur lutmême ou par un
tiers? Dans ce dernier cas, par quelle personne?

o

m. Renseignements particuliers du bureau d'origine.
71,

f:j

cn.

'='
o.

6o
t<l

:;l:l
~

Renseignemcnts du t··r bureau intermédiaire.

~:

~

o.

o

c:

Renseignements du 2 · bureau intermédiaire.

t-3

~
La présente formule doit être renvoyée á •••••••.• •••••..••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

(Dimensions: 210 X 297 mm .)

ADMINISTRA TION DES POSTES

Timbre du bureau
expéditeur

d ... ·············•··••·· ..

o

H

BUREAU d .................. .

(Verso)

III.

RENSEIGNEMENTS A FOURNIR PAR LE DESTINATAIRE EN CAS DE RÉCLAMATION D'UN
ENVOI ORDINAlRE NON PARVENU
Demandes

Réponses

>

::i

d

!1J

o
o

~
o
~

;:.:l

::<1

X

t<J
::i

p.

L'envoi est-il parvenu au destinataire?

c
j

~

o
q. Les correspondances sont-elles d'ordinaire retirées au
bureau de poste ou distribuées à domicile?

;::: 1 r.

A qui sont-elles confiées dans Ie premier cas?

~

-

H Verso - Continuação

Cl
N

Réponses

Demandes

s. Dans le second cas, sont-elles remises directement au
destinataire ou à une personne attachée à son service;
ou bien déposées dans une boite particuliere ? Le cas
échéant, cette boite est-elle bien fermée et régulierement
levée?

>

Ci

~

o
Ul
o

o

;g
o

t"l

;o

t. La pcrte des con espondances s'est-elle déjà produite

~l'j

souvent? Dans l'affirmative, indiquer la provenance des
correspondances perdues.

:/.
l"'1

C")

c

~

:;;
o

u. Renseignements particulicrs du bureau de destination.

La présente formule doi! être renvoyée à

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 o o o ooo o o o o o o o o o o . o o o o o o • • • • o • • • • • • • •

1

_DMINISTRATION DES POSTES
d ••••••........•.•..••.•.••

:UREAU d .............•........

Timbre du bureau
d'origine

I
(Recto)

RECLAMA TION

d'un envoi recommandé ( ...................•.•.................•..................•.................................... ) (ll}
ou d'un envoi de valeur déclarée de ........................·............................ ( ..........•.. ~ ................ ) (b}
contenant ( .. ." ............................................•.......... · .. · ..............................•.............•. ) (c)
déposé par M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Je ..............................•.•...•
sous Ie N° ........................................ .- ... au bureau de .......•..................................• à l'adresse

'J
-;,

>

:3
:1]
(.)

C)

·=

c~') b.O

~·t:

_. o

suivante:

:=;:cs

............................................................................................................................
.. . . . . . . .... .. . . .. ... .. . .. . . . . . . . . . . .. . . .. . .. . . . . . . . . . .. . .... . ... . . . . . . . . . .. . . ... .. . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . .. . . . ... ..... ....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . ' ••• (d)

et faisant l'objet d'une demande d'avis de réception ...................................................................... (el

=

Le sousigné déclare que l'envoi susmentionné a été ddment livré à l'ayant droit le .................•.•••.•....•••.

-~

=
'"'

-

Timbre du bureau
distributeur

:S
.§

~u;
!!)

-.:3
~

'::I
~

·=>
~

;."l

~
~

;;;
'O

::
§

<

11)

~

C)

'O

rn

~

y

c

C)

I

I

1

Le chef du bureau distributeur,

o

Le soussigné déclare que l'envoi susmentionné ........................................................ ~ ....... ..

.§ I
est encore en instance au bureau de ............•.........•.................................................•..........•
""5
:9
:....

--;;

:;

co
c
cu

'O
!ll

cu

u

c

C)

1

l

a été renvoyé au bureau d'origine le ................................................................· ................... ..
a été réexpédié te .......................•............................ à .•.......................................... (f)
n'est pas parvenu au bureau de destination.
Timbre du bureau
de destination

I
I

Le cfzej du bureau de destination,

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(/)

Lettre, échantillon, imprimé, etc.
Lettre ou boite.
Description du contenu autant que possíble.
Cadre à remplir par l'expéditeur ou, à défaut, par le bureau d'origine.
Biffer, le cas échéant.
lndiquer l'adresse exacte et complete.
(Dimensions: 210x297 mm.)

Leis de l!J26- Vol. Il -

Pag. 162 -

1

o

I
(Verso)
A REMPLIR SEULEMENT

DANS LE CAS OU LE SORT DE L'ENVOI N''A PU ETRE ÉTABLI PAR LES RECHERCHES
PRÉVUES AU RECTO.

L'envo! désigné d'autre part a été inséré dans la dépêche du bureau d'echange de ................................ .
. . . . . . . . . . . . . . . . du ..................... 192 ...... ( ..... ·· envoi) pour le bureau d'echange de, ...............•...............••

.... ........ ................................. ... ................. .. .................. ........... ..... . ... .. ..... ............ .
Il a été

tnsc~t

sous

te~~

du tableau V de la feuille d'avis ou de la liste spéciale.
................................. ··~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~de la feuille d 'env01.
Timbre à date

o

Signature

L'envoi désigné d'autre part a été inséré dans la dépêche du bureau d'échange de .............................•
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . •du ........................................ 192 .... ( .................... ·· envoi) pour te bureau d'échange
du ................ ·· · · ·· · · ·•· · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · ··· · · · · · · · · · · · · · · · · ···· · · · · · · · · · · · · · ··· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ···· · ··•
du tableau V de la feuille d'avis ou de la liste spéciale.
ll a été inscrit sous le N° .........•....•........•..•.•..
de la feuille d'envoi.
Timbre à date

o

Signature

cn

<U

-·a

L'envoi désigné d'autre part a été inséré dans la dépêche du bureau d'échange de ••..•••••••....••...•••.•....•
•.••..... ~ ............. du •••.••..•.....••••••••••.........••.....••••....• 192 .••• (......... envoi) pour le bureau d'éc.hange

=õ

2
t
:5cn

............................................................................................................................
du table V de la feuille d'avis ou de liste spéciale.
Il a été inscrit sous le N° .............................. .

c:J

u

·;:

de la feuille d'envoi.

~

<U
<I)

Timbre à date

til

~

<I)

::::

r'$

Signature

~

;....,

Q.
E

...

()
\,_.____//

<U

<

L'envoi désigné d'autre part a été inséré dans la dépêche du bureau d'échange de ..........................••...
....................... du ........................•............•...... 192 ...... ( .......... :~ envoi) pour le bureau d'échange
de ...... : ...........................................................................•........................•..............
du tableau V de la feuille d' avis ou de la liste spéciale.
!
11 a été inscrit sous ~ N° .............................. ~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~
de Ia feuille d'envoi.
Timbre à date

r

Signature

o

RÉPONSE DÉFINITIVE

de l'Office de destination ou, te cas échéant, de l'Office intermédiaire qui ne peut étahlir la transmission réguliére de l'envoi réclamé
à l'Office suivant
Lí'.is de 1926- Vot II -

Pag. lo2 -

2 -

J
(Recto)
ADMINISTRATION DES POSTES d ..•••.................

DEMANDE DE RETRAIT OU DE MODIFICA TION O' ADRESSE (*}
RECLAMATION PAR VOIE POSTALE

n>

(Note à transmettre sous pli recommandé et aux jrais du réclamant)

à00

I. DEMANDE DE RETRAIT
Priere de renvoyer au bureau ......•.....•.................................................................... . (d'origine)
pour être remis à l'expediteur 1....................................................................... (nature de l'objet)
numero ............... adressé ........... à votre bureau le .............................. 19~ ....... et dont la suscription
est conforme au fac-similé ci-joint.
A .......•.......••......•..... le ........... , ....... 192 ....... .
Timbre du bureau
Le .................................... des postes,

o

o·

o

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

"'

o
o

1'=1

::0

t:1

~

1'=1

o

c::o-3

~

85

J

Verso -

-

Continuação

Ol
oflio

11. DEMANDE DE MODIFICA TiON,,.D' ADRESSE
Priêre de substituer ...•................................................................................ .(teUe indü:ation)
à •....•........................................................................ . (fel/e autre:indication) sur la suscrip!ion
de 1. .............................................. (nature de l'objet) numéro ...................... adressé à votre bureau
le •.................................... 192 ...... du bureau de, ................................. et dont la __suscription est
conforme au fac-similé ci-joint.

>
'-'
.,.;::

~

00
~

o

õ
o

l"l

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

~

t::l

~

l-..:1

o

Timbre du bureau

c::

Le ................................... des poste,

o
(Dimensions 210

x

297 mm.)

t-3

~

;r
(Verso)

RÉCLAMATION PAR VOIE TÉLÉGRAPHIQUE

(Té:égramme aux jrais du réclamant)
>

I.

~

DEMANDE DE RETRAIT

00

t:l

Renvoycr à I' origine ................................ (tel objet) numéro •...•...... adressé .••.•..•...•.....•..•• · · • · · • • • • • •
(ce jour ou te .............. ) à M ......................................................... (Adresse exacte du destinataire)
Cachet: ..............................................................•................... (Description).
Suscription: .....................•........................................................ (Format et couleur de l'envoi).
Particularités: ........................................................................... (Annotations et signes de toute nature).
Timbre du bureau
(Signature)

o

,o
§

t<l

::0
t<l

X
t<l
o

c

>-3

~

Receveur des postes.

§

.T Verso -

-

Continuação

Ol
Ol

li.

DEMANuE DE MODIFICATION D' ADRESSE (*)

Substituer .........•................................ (telle indication) à ............................ (telle autre indicaiion)
sur l'adresse de I. .......................... (nature de l'objet) numéro ........ expedié ............. (ce jour ou le ............. )
à votre bureau pour M .................................................................. (Adresse exacte du destinataire).

>

Ci

'"":l

o

UJ

Cachet: ............................................................................ (Description).

t:1

o

Suscription: ....................................................................... (Format et couleur de l'envoi).

;g

Particularités: ..................................................................... (Annotations

::c

et

signes de toute na-

ture).
Timbre du bureau

o

(*) N. B.

(Signature)

t:1

t'.l

tr1

~
t'.l

Ci

c:1-3

~

Receveur des postes.

11 ne peut être satisfait à _cette demande qu'apres réception du fac-si mil é par la poste.

ADMINISTRATION
DES
POSTES

K
AVIS

BUREAU
d ......... ···········•····•·······•••·••••

DE L'ENVOI,

SOUS RECOMMANDATION D'OFFICB, DE L'OBJET DE CORRESPONDANCE DÉCRIT CI-APRES PARAISSANT REVÉTU D'UN TIMBRE-POST
FRAUDULEUX OU D'UNE EMPREINTE CONTREFAITE DE MACHINE À AFFRANCHIR

Bureau d 'origine
Nature de l'objetl
et
date d'expedition

Copie textuelle de l'adresse

lndication du timbre-poste
présumé frauduleux
ou de l'empreint contrafaite
de machine à affranchir
(Valeur)

I

>

q

Observations

o

(/).

o
o

I

;g
o

2

4

3

5

t:l

~

t'1

X

t'1

§
~

~
Timbre du bureau
expéditeur

o

................. _..... des postes.

~

Dimensions: 148 x 210 mm.)

Timbre à date
du bureau
de destination

L
ADMINISTRA TION DES POSTES

o

de ............... .

PROCES-VERBAL

dressé à ................................................................. par application de l'article 79 de la
Convention de l'Union postale universelle et de l'article 45 de son Reglement.
Emploi d'un timbre-poste frauduleux ou d'une empreinte contrefaite de machine à affranchir.
L'an mil neuf cent vingt ........................... le ................................................. .
Nous soussignés .......................................... des postes à .........•................... agissant
en vertu de l'article 79 de la Convention de l'Union postal e universelle et de l'article 45 de son Réglement, et
assistant à la vérification d' ................................................................................. .
1) Nature de l'en....................................................... 1) expédié le ........................................ .
oi (lettre, échange, . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à l'adresse de M ...................................... .
llon, imprimés, pa- à ..•........................................... , pesant. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . et ~ffranchi à
iers d'affaires etc.). raison de ....................................................................... avons constaté que cet envoi

r

•
•
•
•
2
d:un timbre P?Ste présumé _frauduleux .
B1ffer, sUivant Ie eta1t revêtu ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . ·l d une empremte contrefalte de machme
1s, l'une ou l'autre
à affranchir.
~ ces indications.
ce qui constitue la contravention prévue par l'artícle 79 de la Convention.
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Le destinataire nous a déclaré

2

qu'il refusait de faire connaitrc l'expéditeur
{ que l'expéditeur lui est inconnu
que l'expéditeur est M3)

) Nom et adresse
En conséquence
du contravenant (s'il
habite une grande
ville, indiquer la rue nous Iui avons remis .............................•.................•..................................•.....•
et le numéro de la ....................•......................•................................•..•..........................••
nous avons saisi .......•......................•....•..•........................•..•................•.......••
maison).

>

~
rD

à l'effet de les transmettre à I' Administration des postes d ................................................... .
De quoi nous avons dressé le présent oroces·verbal en simple expédition pour qu'il y soit donné suite
conformément à l'article 79 de la Convention et à l'article 45 du Reglernent susmentionnés.
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Signature du destinataire
ou du fondé de pouvoirs.
(Dimensions: 148X210 ou 210x297 mm.)

Signature d .............. .
des postes.
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Office destinataire

M

Office expéditeur

TRANSIT EN DÉPÊCHES CLOSES
~pêches

~

1

du bureau d échange d ..........•.................................................•.•....................................
pour le bureau d 1 échange d ................................................................................................... .
1
~pédiées par 1 intermédiaire d .....................................................................•..............................
Premiere défcêche
du bureau d 1 change
d. . . . . . . . pour le bureau
d 1 échange d .........•

Deuxieme dépêche
du bureau d 1échange
d ......... pour le bureau
d 1 échange d .......

Troisieme dépêche
du bureau d 1 échange
d. .. . .. .. pour le bureau
d 1 échange d ........

Poids brut

Poids brut

>
n
>-3
o

00

Dates

Poids brut
Lettres
et cartes
postales

Autres
objets

Lettres
ct cartes
postales

Autres
objets

Lettres
et cartes
postales

Autres
objets

:::1

o

§
t:r.2

::ti

t:r.2

X

Kilogrammes

Kilogrammes

Kilogrammes

Kilogrammes

Kilogrammcs

Kilogramm es

tzJ

o

c
1-3

~

Totaux .........
A •••.............•.. 1 le .......... 192 ••..
Le chef du bureau d 1 échange destinataire 1

A •••••............ , lc ............ 192 .•.•
Vu et accepté:
Le chcf du bureau d'échangc expéditeur,

(Dimensions 210X297 mm.)

N
TRANSIT EN DÉPECHES CLOSES
Compte des sommes dues à .......•............... pour le transport des dépêches closes expédiées par ............... .
n transit par les services .............. pe-,tdant l'année 192 .. .

Bureau
d'origine

Bureau
de
destination

Poids des dépêches
dans la période
de la statistique
Lettres
et cartes
postales
Kilos

'"'
o.
:2
~

~

Autres
objets

Kilos

=

Poids
pour l'année

?rix
de transit
par kilogr.

Avoir de

Kilos

Fr.

c.

>

I

:E

13

Observations

Fr.

c.

~
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trl
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trl

a

c::
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Total ...........................................................
A déduire 10 pour cent .........................................
Total à reporter au relevé (Formule Q ) ............................•
( Dimensions 148 X 210 ou 210 x 297 mm.)

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

--:a

o

Office ex pediteur

Office dcstinataire réexpéditeur

················· ...... ·········
TRANSIT À DÉCOUVERT

.....

~

Relevé des correspondanccs transmises à découvert dans les dépêches du bureau de ...............•.............. pour le
ireau de ....................... expédiées pendant la période de la statistique de .................. à .............. .
>

Nombre de

~

Dates

rn

Lettres

Cartes postales

Autres objets

o
o

g"'

to.!
:1'
to.!
~

to.!

a

c
:j
<
o

Totaux
( Dimensions: 210 X 297 mm.)

p

Office expéditeur

Office destinataire réexpéditeur

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

TRANSIT À DÉCOUVERT

Compte des sommes dues à I'Ofice d ....................................................................... pour le transit
:es correspondances transmises à découvert par l'Office d ...................................................................•...
'endant l'année 192 ...
Nombre de
Bureaux d'origine

Bureaux destinataires
ré ex pé di teurs
Lettres

I

Cartes
postales

>

~

I

Autres
objets

{/J

t:l

o

'ti

o

t:l
tz:1

;:I

~

tz:1

a

c~

~

Totaux
Multipliés par 13
à 6

c.

Fr. C.
Total à reporter au rei e ;é (Formule Q)
(Dimensions: 148

x 210 ou 210 x 297 mm.)

à 2

1/2

c.

Fr. C.

Fr. C.

à 2

i/2

c.

Fr, C.

-

~

pbis
Officie expéditeur

Office entreposeur

.....

.............. "................................. . ........... ....-:--1
DÉPECHES EN ENTREPÓT

Entrepôt de . .............•.............
journée

Burc.aux expéditeurs
des dépêches
entreposées

du •....•••...•..••..•...•.••••••.•..•..•••.•••.••••••••••• rnai

Dates
d'expédiiion
2

Bureaux destinataires
des dépêches
entreposées

Nom et nationalité
des navires qui ont
li vré les dépêches
entreposées
4

3

ou novembre 192 •...

(1)

Nom et nationalité
des navires auxquels
ont été confiées les
dépêches entreposées
réexpédiées

Nombre
de sacs
composant
la dépêche

5

6

>
~
o
UJ

o

o

't1

o
o

1."'.1

;D

~

1."'.1

§
~

o

Total
Nota. Si un bureau re.çoit plus d'une fois dans une seule journée des dépêches closes de même origine ct de même destination,
:: doit répéter leur inscription en l'accompagnant de la mention: tere réception, 2êre réception, etc.
' .•••••••..... , •• le ..•.••••.••....•.•.......•... 192 ..•.

Le chefe de l'entrepôt,

1) 11 n'est pas établi de relevé négatif.
(Dimensions: 148

x

210 ou 210

x

297 ·mm.)

pter

Office entreposeur

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

Office expéditeur

·························

DÉPÊCHES EN ENTREPÕT

Compte des sommcs dues à l'Office d ........................................ pour l'entrepôt des dépêchcs closes expédiées
par l'Office d •...................................... pendant l'année 192 .....
I

i
Bureaux
d'origine

Bureaux
de
destination

Nombre des sacs
ou paquets
entreposés pendant
la statistique

Multiplié
par

Nombre
pour l'année

Prix
par sac

Avoir
de

Observations

n>
.....,
o

.

I

00

t:l

0,50

13

o

c.

Fr.

~

t:l
tz:J

"
tz:J

:.<
tz:J
n

e
~

:;,
o

Total à reporter au relevé (Formule Q) •.•••••••• •• • • • • · • • • • · • • · .. • • · •
- -

---·-

-

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

- - - - -

--

········I

I

-

A ....................... le ................ 192 ....•
Vu et accepté :
Le Directeur de l' Administration expéditrice,
(Dimensions 148x210 ou 210X297 mm.)

- .J
CJl

Q
FRAIS DE TRANSIT ORDlNAlRES
RELEVÉ

indlquant les montants totaux: des comptes particuliers réciproques entre les Administrations des postes de .........•.......•
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ .......... et de .......................................................................•..
Avoir de l'Office

Sommes dues pour chacune des années ......................... .
sur la base de la statistique d'octobre-novembre 1924

de ............

Nombre de
Correspondances à découvert

Letres

Envois de ....•.....................••....... ·.·.···············

I

Fr.

c.

I de .......... .
Fr.

c.

Cartes 1 Autres
postales j objets.

Envois de ...••....... : ....................................... ·•
Poids brut
Dépêches closes

Lettres et
cartes postales
kilogr.

Autres objets
kilogr.

Envois de .•...................................................•
Envois de .....•...............................................•
Nombre de sacs
Dépêches en entre pôt
Envois de .•..............•.........•............ : ............. .
Envois de .....•.........................................•......

1·otaux .................... .
Déduction ................. .

. ..... ,....... .
. .. . . . . . . . .. . . .. .............. .

Salde au crédit de l'Office d ........................................................... ~ .:~~::-~•

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le ..................•........ 192

..............................••.•.•...........
(Dimensions: 210x297 mm.)
Leia de 192 -

Vol. li -

Pag . 176 -
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Qbis
COMPTE MENSUEL
Ics mandats de rembourse:nent paJés par 1' Administration d .............••.••.•.............. · · · · · · · • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · •
pour le compte de l' Ad.ninistration d ..•.•.......•.•....................•.••.•....•..••. · · · · · · · · • · · ·
pendant le mois d ..•.•...•.••.....••...••..........••..........•...••.• 192 •..
C)
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1-o
o

~

:

z

Numéros
d'émission
des
mandats

Dates
d'émission
des
mandats

I

Montant des mandats
Observations

Bureaux d'émission

n>

3m

t

t::l

o

'ij

o

I:'
~

"X
l;:j

t:1

l

Total

c:

~

I

I

A déduire: 1f 4 % du total

I

I

I

Quote-part de la taxe fixe

!
l

Reste au profit de 1' Ad.ninistration

n

I

l

~

I

I
I

l

·-·- ·------

d ...................•......••........•
I

~

l
(Dimension: 210X297 mm.)
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ADMINISTRATION DES POSTES d ••·•..•.........• •• •....•..•....

~

-l

00

TABLEAU STATISTIQUE
OU SERVICE POSTAL EN ••••••••••••••••

'i.-.-._ •... •.•.•...•••... ••· · · •· · •, · · · •· ••

ANNÉE

192 ••..
:>

~
o

~

Ul

1::1

o

(Dimensions: 210X297 ou 420X594 mm.)

61::1
t!J

=-'
t!J

~
tr1

I. GÉNÊRALITÉS

a

sg

II ColonnejI

-:!olonne
Année: .•.....•••........

i

1

Pays: .................................. .

............ I
j

2

Superfície en kilometres carrés ........... .

•••••••••••• i

3

Nombre des habitants ............ · . · · · · · • · · · · · · · · · · · · ·

4

Nombre de kilometres carrés par bureau
i
de poste... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • •••••••••••.

5

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

6

Nombre, par habiiant, des lettres et cartes
postales soumises à la taxe, de et pour
l'intérieur, et des mêmes objets pour
l'étranger .............................. , .........•.•

7

Nombre, par habitant, des objets de correspondance de et pour l'intérieur et des
mêmes objets pour l'étranger ••.••••••••• 1 . . . . . . . . . . . .

i
j

i

11. ORGANISATION DES POSTES
-

--.

~

...

-~

nne

Colonne

Nombre des bureaux de poste
à flntérieur :
8

9

10

11
12

13

~-"""---

PERSONNEL.

Nombre des jonctionnares et des
employes

Bureaux chargés de la réception et de la
distribution des envois de poste de toute
nature ................................. , .........•..

15

16

Service de I' Administration centrale et des
Administrations régionales ............. .
Service de bureau de poste .............. .

Bureaux dont les-attributions de réception
et de distribution d'envois de poste sont
restreintes ......................................... .

17

Total ..................... , .....•.........

Bureaux ambulants (Nombre des services
fonctionnant tant à l'aller qu'au retour) .. , ........... .
Nombre des bureaux de poste à l'étranger.

1-----

Total des bureaux de poste .............. .
des postes régionales ...............•................

14 I Nombre des boites aux lettres à l'usage du
public .....•....................•.......

1-----

>
o
("')

....:

Nombre des jacteurs et autres agents
subalternes:
18
19

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

20

Total ................................... .

21

Total du personnel. ....... ~ ............. .

22

Nombre des entrepreneurs du transport des
malles (pour mémoire) ................ .
Nombre de relais de la poste aux chevaux
de l'Etat et privés .................... ..
Nombre des chevaux de trait, etc., de l'Etat
et privés (Services gratuits et services
subventionnés) ......•............•.....

23

I Nombre des Administrations

1

24

25

UJ

t:1

o

"'o

o

l"'l

l-----

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

············

Nombre des voitures et treinaux de l'Etat
et privé:; (S~rvices gratuits et services
subventlonnes) ................•....•...•....••......
\.

=='
t"l
:,...::
t=1
("')

c

~

8

-Cà

UI. SERVICE POSTAL

\

~

Service International

Service intérieur
Réception

ê

êo

oo
u

ê

êo

o

~

~

8

--

Transit

Expédition

8

--r

>

l

D
.....,

~

o

8

--

Ul

--;

o
o

Envois soumis à la taxe (Nombre) :
;.;ttres affranchies .•......•.•.•.•...••••..
non affranchies .........••••••••.•

":1

o

26 ..•.••..•...•.

57 . . . . . . • • • • • • • .

84 • • • • • • • • • • • . • . 1og·:= ••••••••••••••

27 ••••••........ 1:

53 . • . . • . • • . • • • • .

85 . • . • • . . . • . . . . . 110* .••.......•.••

t=J
~
t:1

D

:artes postales. (simples et a ;ec réponse
pajée) ...•.•.••....•••...••.••.•••.•••.

23 • • • • • • • . . . . • • .

59

nprimés ..•.••...•.•.........•.•••.•••.•

29 • • • • • • • • • • • • • •

6) . . • • . . • • • • . • • •

87 . • • • • • • • • . • • . . 112* ...........••.

-~piers

3J • • . • . . . • . . . . • .

61

88 • • • • • • • • • • • • • • 113* ..•••....•....

d' Affaires •........•••••..•••••••

:::l

§

•••••.•••••••• i

:chantillons des marchandises ..••.••••••.

31

:nvois admis á la franchise de porte
( .ombre) ...•.•.•.•.....•..•.....•••..•.

32 . . . . • • • . . . . . . .

'otaux des envois inscrits aux colonncs[
23-32, 57-63, 84-90 et 109-115 •••.•.

33

o o .. o o o o o o o o o o

I
..

86 . • • • • • • • • • • • . . 111 *

•••••••• ••••••

I. .............

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

62 • • • • • • • • • • • • • •

89 •••••••••••••• 1114* .••.••••••••••

63 II •••••••••••••• ,

90 . . . . . . . . • . • . . . 115* ............. .

6410

o o o o o o o o o o o_o •

1 911.0

o . . o o o_ o o o o o o

J 116·

o o o o o o. o o o o . . .

~

::2

;'f

ó

1vois recommandés trouvés parm:s les
cvrrespundances insctices a.. x coloímcs
J::>;·6!f:;•< 91 -e i116 r .ombre) ....... ·.·.· . · ..

34 •....••........

65

I e •

••

J f f I I • • •

92

lt •••.•• ! ! ! ! ! t ! ! •

117•::

olis ordina!res ( :ombre) ........•..•.•..

3J

I• • • • ••• • • • • • • •

66

I• o o • • •

o • o •• • ••

93 •••••..•••••••.

118*

ombre .................................•

36

I• • • • • •••• • • •• •

67 •.... ' ........ .

94

119*

·aleur (Francs) ......................... .

37 ,............. .

63 •....••....•...

93 .............. .

•

•

Letires et boftzs av :c L éc laration
l..e vale!lr:
I• o • • • •• •• ••• • •

120*

o>
o-i

oC.fl

Colis avec décl:zration ae valzur

o
o

·~mbre .•.................•..............

38 , ......•...•...

69, ............. . 96, ............. .

121*

-aleur (Francs) .••..•....................

39 , •••••••.•.•••.

70 ............. .

122*

....
õt:;l

t;l

97

..•.•••••••.•.

~

t::1

X

Remboursements

t::1

lbjets de correspondance (No:nbrc) ...... .

40 1•••••••••••••• 1

71 , .•............

93, ............. .

:alis

41 , .•••.•..••..•.

72 .••.•.•.••••.•

99

1ontant total des remboursements (Francs)

42

731 ............. .

10J

emboursements refusés (Nombre) ...... .

43, ............. .

74

....••.•.•....

101

(.~ombre) ............. ..

44 . •·•••• ••••••••

75 .•.••.•.•••..•

102

Valeur (FJanco) •••••.•••

45 , .••••••.•..•..

76 1•••••••••••••.

103

(~ombre) ......................... .

iandats de poste
;)

:?

::>

I• • • ••• • •• • •• • •

o
c
:j

..-:

o

..••••.••..••.

I
(*) Observations: L::!S chiffres â in.:iiquer dans les colonnes 100 a 122 ne doivent se rapporter qu'au transit á decouvert.
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UI. SERVICE POSTALE (Suite).
I

II
I

Service international
Service intérieur
Reception
cu
=
c
o

cu
c
c
o

õ

o o.

46

o o ••

47

(~ombre) .........•..

48

Nombre .••.....................
Valeur à encaisser (francs) ....•
Non encaissés

77
78
79

Expédition

õ

u
--

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

I
cu
c
c
o

õ

u

--

~
I

I

Transit
cu
c
c
o

õ

u

u

---

I

>

--

.............. 104 .............. .............. ---.............. ----

-

~

----------

drJl
g
o'"='

::l

:_:::]

~

t=.l

X

t<1

Cheques et virements postaux :
~

de comptes

o o o •••••••••••••••••••

49

.............. -

----

-

----

-

----

50

.............. .............. -

----

-

-------

-

-------

Opérations:
·:rsements,
rNombre. ~ .......•.
:ooursements .J
virements lMontant. ................

o •••••

·:!ments .... , .•

51

{Nombre .•••••••••••••••.

-

----

80

~ontant .••••••••••••••••

-

----

81

---•·····•••·····

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

105

106

-

····•········· .•.•.....•....

-------

81-3
~

'
]ournaux et autres ouvrages
périodiques servis par abonnement:

·

·

e1bre des abonnements ............... .

52

I

:1bre des numéros ................... .

53

I o o o o o o o o o o o o o o

•

e e e • • • • • • • • • •

·

821 ............. .

107

83 ..•...•.•.....

108

Jduit de la vente des timbres-poste et
:-zutres formules d' affranchissement:
54 .••••...•..•..

:Ibre ................................. .
~ur

(Francs) ......................... .

••.••.•.••....

~r:n

56 ...•........•.

o

55

::tbre des voyageurs transportés ...... .

>

t:l

:1bre des dépêches doses en transit. ..

123

g
~

IV.~ CORRESPONDANCE-REBUT.

1:':1

Service intérieur.

;.4
1:':1

n
a.>

c
c

o

õ
u

Correspondances
ordinaires et
recommandées
tombées en rebut
(Nombre)

a.>

s::
c

o

'Õ

u

Correspondances
en rebut qui ont pu
être remises en
distribution ou
renvoyées aux
expéditeurs

c:
>-3

a.>

c

s::

o

õ

(.)

:res et cartes p ostales ordinaires et
~ecommendées ..................... .

124

126

128

rimés, papiers d'affaires et échanordinaires et recommandés ...

125

127

129

~mons

Correspondances
restées
en souffrance

~

~

IV. CORRESPONDANCE-REBUT. Service internatlonal

s

õ
õ

ü

I

I

Correspondances
de 1'intérieur
~
pour l'étrange,r I
qui sJnt rentrees õ
au bureau des
u
rebuts

I

g

Correspondances o Correspondances ~ ICorrespondancesf
l'étranger :
en rebut ren= renvo. ées de a detombées
en
voyées de l'éttan- g
l'étrariger qui
o
rebut et renõ sont réstées en õ voyées
ger et qui Ol}t
au pays
u
pu être placees u
souffrance
d'origine

00
liit

I

1

I

-~s et cartes postales ordinaires et
.:commandées ...................•.. 130

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

132

·imés, papirrs d'affaires et é~hanilons o rdinaires ct recommandes .... 131 ••...•..•.••••••• 133

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

I

134! ................
!

136

................ I

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

1351 ........•.......

o

Ul

i

i

>

o
....,
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~

o
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t=l

~

Q)

Francs

!"::I

t:
t:

:/.

Francs

o

õ

~

u

:38

Produit de la vente des timbres poste et
des formules d'affranchissement .•••..

39

Recettes effectuées en numéraire •.•••••.. , •.•••••.••••••

AO

Taxes perçues pour le transport des voyageurs et pour surpoids de bagages et
autres recettes diJerses ••••••••••••••• , ••••••••••••••

j
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DÉPENSES

RECETTES

t"1

c

Traitements et émoluments:
143

a) des íonctionnaires et employés .......••.•.••...••..

144

b) des facteurs et autrcs agents subal-l
ternes ......•••.•.••....•..••.••..... ~ •......•.•••••

145

Achat et entretien des bâtiments et dul
matériel des postes, frais de loca-

tion, de chauffage et d'éclairage, fournitures de bureau et autres menus

r41 ' Bonifications reçues des Administrations\
•
II e•trangeres
••••••••••••••••••••••••••• ·•·····•······
1-!2 l Total de recettes ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.

frais .•••..••••••• ••••••••••.••••••. r ••••••••••••••

146 I Frais de transport par les voies ferrées,
pavé~s, macadamisées, maritimes et
t1uviales (v co npris les frais de construction et d'entretien des voitures
de poste, ainsi que les subventions
aux entrepreneurs de rela~s de poste)• ••••••••••••••
Indemnités pour perte et avarie d'envois

147
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Autres dépenses di verses .......•...•..•..•.•..•••.••
1

150

Total dcs dép;;nses ....•.••••••••••••••

151

1

••••••••••••••
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(Dimensions 210

X

297 ou 420

x

594 mm.)

ENVOIS SOUMIS A LA TAXE

I

LETTRES
PAYS

-----

I

allranchies

I

non
affranchies

Cartes
postales
simples
et avec

lmprimés

Papiers
d'affaires

répo~se

Echantillons de
marchaodises

I
Envois
admis
à la
franchisc
de port

Totaux
des
envois
inscrits
aux
colonnes

2-8

payee

Nombre I Nombre I Nombre I Nombre

Envols
recomntandés
ttouvés
parmi
lcs correspon1lances
inscrits
aux
culonnes

bol~es

Lettres et

Colis

~~J~~

naires

--1 .

I I
Nombre

Valcur Nombre

I Nombre

Nombrc

Nombre

Nombre

Nombrc

Nombre

I

~ -~

I Francs
12

13

I
I

14

I. EUI<OPE

..
11. AFRJQUE

111. AMÉRIQUE

IV. ASIE

..

V. AUSTRALIE et OCÉANIE

TOTAUX
-- ------ ---· - . -\'ui. li

J'aK. l~ti

Remboursemeats

ObJels
de correspondance

Valcur

Mandais
de posse

Montant
lotai des
remboursements Nombre

Colis

Vlremeats
postaux

I

co~:;ementa

Valeur

j

I

journaux,

.::;i.

par
/ sbonne11. ment
Nombre Montaatl

2-8

10

Lt'l~"~ tlt· Hl:!tl

.

ave~:;c~l':~:IOa ave~edt~I1!~:JOn

! Francs

I Nombre IN o :obre I Francs

I

I

I

I

15

16

I

11

I

li!

I Francs INombre I
19

1

20

I

21

1

I Francs Nomb re
22

I

23

I

24

u
COUPONS-RÉPONSE

RELEVÉ

:onpons échangés dans les relations reciproques entre les Administrations des postes d .......••.••••.•.•••••.•••••••• · •• • • • • • •
...•................................. et d .............................................. pendant ••..•••..•.•...•.•....•••••••
Nombre
Coupons émis par .................................................. .

Valeu r
calculée à 40 c. par unité

Fr.

c.

~changes contre des timbres-poste de ......................•.......•..

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

n>
~
o

m

o
o

;g

o
t"1
::o
t:lj

::oupons é:nis par ................................•...............•.
::changes contre des timbres-poste de ...••.•........• , ........•.•.....

......................................................................
Solde au { ~ééb~~t } de 1' Administration
d

~
t"1

en~

~

·········································~~----------------~-------------------------------

·-·· ....................................••...•........ 1e .....•...........•......... 192 ....
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(Dimensions: 148 X 210 mm.)

Pays d'origine

Pays de destination

co

T

(..()

BULLETINS DE TRAt-.SIT DES DÉFÊCHES

Bureau d'origine:
~e

Bureau de destination:

de l'expédition: •..•...•.......••........••.•......

Nombre de sacs : ...............................••••..••
1

Il

I
du bureau
Date : Timbre
d'~chano;e récep1 d'arri. ée l
tionnaire

Date
d'I!X-

pédition

servxces
.

.
i1
ut•t•
1 tses.
En cas de transit terri-j
torial indiquer T. t. et la .
Timbre du burcau route suivi ~. En cas de . Pa::s auquel revient
lc transit
d\~chan_;e expediteur , ti ansit maritime indiquer 1
· T. m., la route sui .ie et
le nom et la nationalité
d.u paquebot
.1

,.....

s
o
cr.

t=
o

.....

õ
v

t=l

;;:J

~
~

a

c

2

d
Premier
parcours

'Jeuxie.11c
parcours

Troisiême
parcours

-Quatrieme
parcours

I

I

I

I

I

I

I

>
C'".l
...:j

o

Ul

Cinquieme
parcours

I

I

I

I

I

I

I

t:1

o

"::1

o

t:1
t'=:l

;:I

I

S.xieme
parcours

Septiemc

I

I

I

I

l

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

M

~

rrl
:::1

c
o-3
:;:;

o

parcours

A. vis.

Les

rensei~nement

'

concernat te transit doivent être indiqués à t ur de rôle par chaque Office participant au transport des
~pêches en commençant par le /'' b1rea·z d'échange étranger. Le d.!rnier bureau d~ transit doit re nettre le bulletin au bureau de destinion qui Ie renvoie au bureau d'origine joint au relevé M respectif. Le bulletin doit être expédié sans retard par chaque service au
:reau d'échange suivant.
(Dimensions 210 x 297)
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JJNION POSTALE UMVERSELLE

At•rangement concm•nant les Colis Postaux
C:ONCLU ENTRE

L'Albanic, l'.Allomagne, la Hépublique ArgenLine, l'Autrieltc, la
Belgique,la Cnlonic du Congo Bclge, la Bolivie, le J3résil Ia Bulg&rie, lc Cltili, la Chinc, la Hépublique de Colombie, la Hépullliquo de Co~ta-Hica, la Hépublique de ,Cuba. lc Danemark, la
\"illo Libre de Danlr.ig, la Hépubliquc lJominicaino, l'EgypLe,
l'l~'quatour, l'l~~ptlgnr,
Jes Colonics .Espag·noles, l'Esthonie,
l'li~'thiopie, la Finlande, la }i'rance, l'Aig(írie. les Golonies ct
Pl'otecl ora f s .FJ'arH:n i~; de I' ludo1~ll illl', l'ensenJble dos autr('S Colunies Fraw.:.ais,~s. la Urecf', !e Ouafemala, la H.épubliqlil~
d'Haiti, la HépulJiique dtt Homluras, la Hongric, l'Im.h~ BritanniqUt', l'Islande, l'ltalie, l'enscmble dcs Colonies Italictmr>s, le
.Japou, lc ClwseiJ, l'eusemble des autres Dépendttnces Japonaiscs, la Lelt.unie, la Hépublique de Libéria, la Lifhuani(', lo
Ll).xemburg, le Maroc (à l'cxclusion de la Zone Espagnole), lc
l\laroc (Zone Espagnole), le Nicaragua, la Norvêge, la Hépubliquc ele Panama, le Paragnar, lrs Pay::;-bas, lcs Indes NécrInndaises. lPs Colonies Néerlandaises en Amériqur, lo Pérou.
la Perse, la PologJw, lo Poetugal, lcs Cnlonies Portugaises do
r ..:\frique, IP.':i Colonics Porfugaiscs Lle l'Asie el de 1 Océan i c, la
Hounwnir-, la Hr'pnbliquo de St-Marin, lo Salvador, le Tcnif oiJ'L' dr• la ~atTl', lo Rnyaumc dcs Scrbcs, Croates et SloveJJt•s, Jc Ho~'aun·c dn Ria111, la Snedr, la Suisse, la Tchecoslo' aqui f', la TtJIIisie, la Turquic, l'Union des Républiques Soviétisft's Socialisfes, l'Urnguay et lcs Etafs-Unis do Vénézucla.

Los souss1gnés, Plénipotentiaires dos Pays ci-dessus énuvu l'articlo 3 de la Convent.ion, ont d'un commun acr;ord et sous reserve de ratification arrêté l'Arr&.ngement suiYant:
n:ér(~s.

CHAPITHE I
A1·ticle premier

1. - Il peut i'~tre échango, sous la dénomination de "coJis postaux··. entro !Ps pays contractants, soit directerrent, soH
var l'inlcrmédiaire de l'un ou de plusieurs d'entre enx, des coli.s jusqu'~t concm·rpnrc de- f O kilogrammP8, avce les ronpnres
de poirls suiYnnfcs:
1o jusqu'à 1 kilogrammc;
2° de plus do 1 kiJogrnmmr .itisqu'à 5 kilogra·mmes;
3° de plu~ de 5 kilogrammcs ju~qu'á '10 kilogrammes.
Par e::'i:crption, chaque pays a Ja faculté de ne pas admettre les colis excédant 5 kilograrr.mes.
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2. - Les Admini.strations. peuvent convenir d'admeLtro
los co I is d'un poids de plus de 10 kilogrammes sur la base des
dispositions de I'.Arrangement, s~uf augmentation de la taxe
et de la responsabilité en cas de ·perte, de spoliation ou
d'avarif'.

CHAPITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES COLIS

Article 2.

J{{1·anchissement. Taxes
1. -

L'affranr,hi~srmcnt

dl' ..;; ••olis pos!aux

PSI

ohligaluit·c.

!? • --· La f.aXf\ Hl~ rum pose des dt·oits rcvenant à chaqnc

Officn nnrtiripant au tl'ansport l.onitor'ial nu maritime. El!f~
comprem! ôgaiPmPnt., s'il y a lien, 11':-; drots el sudaxes nréYU~
aux al'!iC'l('s G, ô, 7 et 8 ci-aprês.

Article 3.

Droit fC1'1'ilol'iol.
J.e

droil

de fransport.

tel'J'iturial cst,

(i.r1~.

11011r chaf}?ll:

2J(li/S, Ú:

30 l'Nllir11es par colis jusqu'au poids de 1 kilogranune;
30 ccntimes par colis de plus de 1 ldlogramme juS(!U'it

5 1\ilngrammes;
· 90 ccntimcs par colis de plus de 5 kilogrammcs jusqu'à
1 O k ilogrammes.
Article 4.

Droit maritime.
En cas de t.ransport maritime. i1 cst perçu pour clntqne
service par·ticipant à ce transport un droit dont Ie taux c~t
fixé ainsi fJU'iJ suit:
Colis
jusqu'à 1 kg.

Jusqu·ü 500

Colis
C{)Iis
de plus de
de plus de
t kg.
5 l\g.
jusqu'à 5 kg. jusqu'à 10 kg.

Fr. c.

Fr.c.

Fr.c.

O,l[)

0.2G

O..i :I

0,25

0.40

0,75

0,40

O,GO

1,10

0,5·0

0.80

1,45

111 iJ)p!;

ll'nrin~

De 501 ü 1.000 Jllillcs 1r.arins
De 1. 001 à 2.000
milles marins.
nr 2.001 :'t 3.000
mil Ie~ marins.

192

ACTOS llO PODER EXECUTIYO

Colis
Jusqu'à 1 kg.

De :.L 001

milles
lk -1. 00' 1
milles
De 5. 001
rnillcs
De li. 001
millcs
nc '7. ooL

a

Fr. e.

1·\·. (',

FI'.(',

0,60

1,00

1.80

0,70

L20

'2,15

0,80

1J,-iO

:!,50

0,95

l.GO

2,85

1,00

1,80

~~.20

1,00

2,00

3,55

·1,00

2,20

~J,90

0,:20

0.35

L UOU

marins.
ü ú. 000

marins.
b, 6. 000
mar in~.
à '7. 000
ma rins.
ü 8. ooo
11lilll'S ll':.tl'ins.

à n.ooo
willcs marins.
De U. 00 t à 1O. 000
n-.illes ma rins.
Et ainsi <lo suite
, en ajoutant par
1.000 milles ou
fraction de
Oo

Colis
Colis
de plus de
de plus de
1 kg.
5 kg.
jusqu'à 5 l<g. jusf.qu'à 10 kg.

s.oo1

, 1.000 nlillcs ..

Le cas échéant, les ·échelons sont établis d'apres la distance mo) cnne entre les ports respectifs des deux pays C(\1'-

n~::-;pondants.

J,q t1·nnspol't uwJ•ilime erd1·e cleux 1J01'ts cl'nn méme paus

uc pe11t donne1· lirm à pe1·ception dn d1·oit jJrévtt mt 1l1'emie1•
r!lílt.éa lol'sque l'.A(lministmtion de cc 1la!fS 1·eçoit clé.iri, dn!

chef des colis il'wzspol'lés, la

l'énttOICl'ation

1lOJ't tel'ritorial.

a((érente att trans-

Pour Ies colis j usqu'h 1 kilogramme, le droit no doit pus
excécler le taux de 1 franc par colis.
ArLicle 5.

Rédttclion on majo1•ation iln dJ•oit te1-ritol'ial
Les pays signataires de 1' Arrangement ont la faculté, sous
réserve, d'aviser troi.; mais au moins à !'avance l'Administration des postes suisses, de réduire ou de majorer simultanr.ment leu r droit territorial de départ et d'arrivés. Les modi(ications ele ce ch·oit entre1·ont en viguetw aux dates suivantes:
le1' janvim• le1· avril, fe1· juillet, -le1' octobre.
•La réduetion ou la majoration sera valable pendant une
période de six mois au minimum.
J.Ja ma.im·ation ne pourra, en aucun cas, dépasser, pour
thaqne coupurc de poids, Ic droit prévu à l'articlc 3 ci-dessus •
.ArLidc G.
R(!rlucl iun ou

majo1·ation cln tll'oit 1naritime.

La fneulté do rérluclion ou de majoration de cent pour
ccn t nu maximnm, Jll't;sue ;l l'ndicle préeédcnt, cst égalcmcnt
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accordée aux payF~ cnntractants cn cc qui eoncerne le dt'oit
applicahle au transpni'I maritime indiqnf~ à l'article 4 cidessus.
Les modi{ications de ce droit dem·ont être noti(iées trois
mois au m.oins à l'avrowe et ent~·e1·ont. en vigueur aux dates
stlit1fmtcs.: ler janvier, Jer av1·if., le1' juillet, 1er octobre.
'l'oute majoration doit aussi être appliquée aUXi colis du
pays dont dépendenf. les services qui effectuent le transport
maritime, IPs rrlations Pnh·c ee pays et ~es colones útant excrpféPs.
Article 7
Colis enrom7n·onts.

Ta.r~

additionnclle

Les colis considérés comme encombrants, solt en
de leur forme ou de leur volume,
de lenr conf.enu, sont admis seulenwnt dans Jns relntions aYPC lrs pays qni ncccpf.cnt d'cn asSl!I'f'l' lc tJ·nnsport.
2. - P,our ces colis, la taxe d'a{{ranchissemcnt d'nn colis
ordinnire est majoré de cinquante pour cent.. Ellc est arrondie, s'il y a li eu, an dem i-décime supé1'ieur.
1. -

rai~on ele lcurs dimcnsions,
~oit Pll raison de la nature

Article 8
'5tt1'faxes

Commc mesnre de lransition, chacun eles pays contractants
n la faenltf. d'appliquer aux colis postaux provenant ou à desfinafion dt' st.'S Jmrcaux unt' surlaxe de 25 centimes par colis.
Article g
Droit de {acta(Je et de dédouanement

L"Offiee dcstinatairc pcut perecvoir, pour \e factage et
pow· lr d1;dounnrment, nn droit de 50 centimcs an maximum
par colis. Sanf nrrangcment rontrairc, ce droit est perçu au
h10nwnt. de la livraison. Le m(•mc droit peut ôtre appliqué à
tonfr prtisenfnfion anh·r q1!1' In prmniere faite au domicile
du dc~Linatnire.

Payemc11t des rb·ozts de dozwne ou aut,·es.

Les droits de dou~ne ou au fres droits non pustaux doivent
être íH'qnittés par Ics clcstinataires des colis.
Artiele 11
Poycment

JWI' l'e.rpéditeur des droits de dotwne ou mlfres.
Perception d'm•1·hes. D1·oit de comm'ission

Mo:rennant déc1:ll'ation préalabJe au burean de depart, les
expedi tenrs peuvent prendrc à leu r charge, soit la totalité des
Leis de 1926- Vol. li

13
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d1·oits dont les eolis sont (JI'evés lt la livraison, soU lcs droits
de dmwne seulement.
Dans ces deux cus, les expé:diteurs doivent s'engager à
payPr lrs so11mwg qui pourraient être réclamées par le bureau
uestinataire, el., le cas échéant, verser des arrhes suffisantes.
L'Admini~tration qui fait l'avance de droits ípour le
compete de l'exp(~difeur est. autorisée à percevoir, de ce chef,
un droit de commission qm ne peut dépasser 25 centimes par
colis. Ce droit est indépendant ele celui prévu it l'article 9
pl'éeédrnt. pour )f' d•;douanPmcnt.

Artiele 12
D1·oit de nwansinaae
J.-c pays dn dnstination nst anforüH: à pcrcevoir le droit.
.ic magasinage fixé par sa législation, pour les colis adre~
s•ís poste restante ou non retir('s dans les délais prescrits.
CP droit ue peut tnutc{ois e.'Ceüler .5 francs.
Article 13
Remise pa1' e.1:p1·es
1 . - 'Les colis sont, à la demande des expéditeurs, remis à domicile par un porl.etir spécial immédiatement apres
l'anivée, pourYu que l'Offiee do destination ait dfl.clrtrfS t'\fre
en mesure d'assur~r ee scrYice.
Ces envois, qualifiés "oxpres", sont soumis en sus du
port ordinaire à unc taxe spéeiale de 80 centimes qui doit
êtro acquittée par l'expéditeur completement et à l'avancc,
que lc colis pu i~se on Hon tlrr 1'f'mis ::m destina ta ire ou scnlement signal•S par nxpres.
2. - Lorsque IP domiciln du destina ta ire se t.rouve cn
dehors du rayon de la disf.ribntion gratuitr du burcau rlc
destination, ee hurrnn pcut pcrcevoir une taxe compl,émentaire jusqu'à. concurrence du prix fixé pour la remise par
expres dans lc servire interne, dédnction faite de la taxe
fixe pay1~c par l'exp,'ditcur ou de son éqnivalent dans Ia
monnaie du pa~'s qui perç.oit, ee compt,r.nwnt.
La remis~ pm· expi'i!s en delun·s dn mlfon du bureau de
destinotinn est foeultative.
3. - Lorsqu'un eol is expres est récxvédiô ou t.omhfí en
rPhut. la taxf' f·nmpl(•mf•ntairo rrstc exigiblc suivant lcs dispnsiLions de rartielo 45, § 2.
4. - La remi se nu l'em·oi par expres d'nn avis d'arrivée nu dest.inafairn n'est cssayP qu'une seule fois. Apres tm
Pssai infructueux, le rolis cPsse rl'êtrf' cnnsiderÃe comme exJWi'>s Pt sa rrmisr s"pffl'l'f.llP dans I('S ennclifinns requises pour
lrs colis oJ·c!inairrs.

Article 11
lnfcJ•dictions
Snuf nrrangemrnL contra ire, il est interdit d'indans lf's eolis posfaux:
o)
drs mntif:>t·rs Pxplosihles, inflammables ou dangeJ'euses.
1. -

s•~t·et·
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Toulefois les Ol'fices ont la fuculté de s'entendrc pour le
transport des 'capsulcs et dcs cartuchos mét.alliqnes chargées
pour lcs armes à fru portaf.ives, des éléments de fusées d'artill·~rie incxplosibles et des allumettes.
b) de ropium, c~e la morphine,, d~ la coea_'írlC ~t aulrcs
gtupMiants. Toufefms, cette mterd~ctwn no s apphqu~ _pas
aux ,_.nvois de cct.te naluro cffcetues dans un hut mediCai,
pour les pays qm les admeltenl à eclte rondition.
c) des objets dont l'admission n'est pas aufol'isée par les
lois ou r(~glements rle douanc ou auf res.
d) dcs lettrcs ou dcs nof es ayant lo eal'aclere de correspondancr act uelle et personnelle ainsi .que des objets de correspondance de toufe nature por I ant une autm udressc que
cellc du dcstinaf.airc du colis.
ll est permis, cependant, d'insérrr dans renyoi la facture ouvcrte rérluite u scs ~nonciaf ion eonstilutives, de même
qu'une simples copie de l'adresse dr1 cnl is avec· nwnlion de
l'adJ·cs:-;e de l'expéditeur.
2. Les animnux vivanfs ne sonl admi:-; qtw si lcw·
trrm.~pm·t est autm·is(: J)(rl' la législaf ion des Pays i11th·rssés
et .\i lcs prescriplions du H•\glemenl sprciaiPs ü cet nhjet. ,.,ont
observées.
3. - Il e si in I crdit d'rxprdier dPs pit'•ces monnayées, de
l'or ou de l'aJ'gent, manufacluré ou non. ct cl'nnfJ•cs objets précieux dans les co li::; sans valem' ct8clarée à rlest inat.ion des
pays qui admellcnf la déclarafion drs valcur.
4. - Les colis qui aurai(•nt été admis à lort à l'expédil iou doin•nf Mre renvoyés it I'Office d'originr, sauf le cas
ou 1':\dmimstration du pays de tlesl inat ion snrail aul.orisée
par sa législation à en disposPr anlrrment.. nans ceffp dern.ieí'e flwntu,alilP l'OfficA CXJ)(lditeur doil êtrc 'in(oi'1nA, d'une
wm1iere p?·écise, du, tmitcmenl appliqur au colis.
Toute{o'is, le fait qu'un colis contient une lettre ou des
notes ayant dr· cm'actere de cm-respondancc acfuelle r>t pe1'.'Wnnrlle uc pr:ut, en rmrun cos, el/fnrinP-1' le J•envni à l'rxpéditrw· .

•1. Les ·mantiéres r.rplnsifJTrs, in{lrumnables ou dan(Jerettsc.o;; non admises Pn. ve1'lu de l'entcnlr> spr~cialP ]Jr~vue att
§ I, Tett?·e a), 2'm' alinén d-rlessus et lcs ob.iefs ofJscl'mes ou
immm·mt.r, nc sonf pas rem)()l/f;s li l'Office d'o1'iuinc: ils sonl
défntils sw· plw·e par l';tdmiuisfl'llfion tJllÍ en constate la

prése'uce.

A1·ficlc 15

Lt·~ eol is posl aux. h h•xe.rpl ion rlf's ('nlis gTrv,>s de J•rmbourscnwnf, dcstinés aux pt·isonnh•Pt·s df' gurt-rr on pxpúdiés

par cux, sont affrnnchis de tonles taxes prrvut•s par lo présenf. Arrangement, nussi hicn dans Ics pays rl'origine et de
destmation que dans }Ps pays in f Prm~rlia irrs. Ccs colis ne
donnrnf Jieu ni à honification, ni à payPmcnl d'ind,.mnité en
c as de 1wrte. de spnl iat ion ou fl'avarie.
. ll en est de m.êmc des colis postaux cunccnwnl les p1'isonnte1'.~ de oue1'roa, cxpédiés ou repu;, snit dü·ectcment, soit à
titre rf'intm·me'diaires 5 par les bu1'eau:r de 1'enseignements qui
.Yffraienl éfablis ,Fventuellemr>nt 1Wll1' ces JJCrsonnrs dans des
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lJcll.lgénmts ou dans des JWJ/S ueutrl's a·vant 1·ecueilli des

bcllirH;rm1ts sttr leur f,·rriloil·c.
Lr's belligé1·a.nts rccu.cillis ri internés dans un pays neutre
pl'isonnit~rs de (ltte1'1'e proprerncnt dits, cn
conccrnc l'opplicat ion fl,•s disposit íon ci-dessu.s.

sont ossimilés rw:r
Ct' tJUi

Adiclc 16

Ret1·ait. lllodi{icotion d'wli'rsse
L'pxpéditcur d'un colis pcut le fairc retirer du service
ou en faire modifier radressc anx conditions déterminécs pour
lP~ eoncspondances, p~u· l'article 45 de la Convention avec
ccll.o addif.ion qn<', si l'expéditcur demande le rcnvoi ou la
rl'·,~xpédition ct·un col is, il cst. tcnu de garantir d'avcncc !e
payf~llJCilt du port (tü pom· la nouYellc transmission.
Article 17
A vis de 1·éception

l...'expéditeur pent obtenir un avis de réception dans
cundifions fix1•cs par rarticle 49 de la Convention .

Ir~::~

.\rticle 18

1. - La 1't;('.l:p,;dilion d'11.n colis. pm• suíte de change1nent
résidence du rlcstinotoire dans le te?Titoire tlu 1mvs de ele,;~
tinotion. 1Jl'Ut Nre {oitc. soit sw· la demande de l'cxpéditeur
orl du desUnalaÍI'C, soit sans demande exp1•esse, si les rc(Jle?IICJ!f.S du pays de destiuation le cornportent.
La ·réexpédition d'un colis, d'un pays sur un aut1·e, n'a
lieu que sn1· la dc~nande de l'expédíteur ou du destinatai1·e.
J!Oitrvu que le colis l't;Jiomle lllt.T condilions reqnises pour z,~
uuttvcau transpm·t
1../ex})(iditetu· esf autorisé ii interdi1·e toute réexpédition.
fllt mo!len d'une annotation ((PP1'0P1'iéc sw· le bulletin d'expétlition et sur le colis
2. - La rée:x:p1i(lition lles colis sw• un autre pays, par suíte
du clumgement de résidence des de.stinataires, donne lie·u i't
ht perception supplémentaire des taxes fixées par les m·ti·des 3 à 8 et .13. Lorsqu'nn colis a été réexpédié dans le tet·ritoil'c du })ays ~de destination l' Administ?·ation de ce pays pent
)J~J·cevnir unr tn:re de rée.rpédition sur la base de ses realenwnts inlei'JWS Ces tn:ccs qui son c:âaibles en cas de rf!e:rpélliNon ulth·iem·e n1t de 1·envoi à l'ori{}l:ne, sont peJ•ptes sur
les destinataires ou, le cns échéant, sur les expéditeurs, sans
}Jl'é}udice dn J•embom·sement des d1'oits de douane ou autrf?S
frais spéciau.r do11t k pous de destinatíon n'acc01·de pas l'ann ttlation
La rru1 me JH'ncédur~~ est suivic JJOW' les colis fmppés tte
l'une des interdictions 1n·évucs à l'article ~..f de l'Arranuement.
l'·~

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

197

3. - La 1·éexpédition des colis pm·venus en (ausse dú·ection, ou adntis o. tort r't l' f~.TP''dih"on, a liett suivcmt les pr~
scr-ipfi'ms de l'rtl'fide :J:r. ~~ I ,., 2 riu n(\(lfi'H!I'H(.
ArLiclc 19

Rebuts
1. - Les expédilcuts sont tenus d' indi(JIIC1', an verso dn
bulletin d'expédition et- sw· les colis, la 1nrmiere dont il doie
êt I'•? rlisposé de lew·s envois en cas de non-livmison.
Si cette p1·escription n'est pas obse1•vée, les colis t-ombés
en rebut sont renvoyés au bureau cl'origine à l'expiration d'un
délai de 15 .fours ou, áu plus tard, apres un nwis à compter
du, lendemain de leur mise à la disposition des destinataires.
2. - Le rem·oi d'un coUs tombé en re:bnt doit m:o11· lien
im.-rrtfdiatement si la demande de l'expéditeur, formu z,:e snr
le hulletin rl'expéditirm et .wr le colis n'a JW.S abonti ú la lim·oi.rwn. ll en est d('' Ullhne lm·sqtt'il n'a Jl!l ,?IJ'P donné satisfntion an dr;si1· exp1·iml; pm· l'e.rpédift•w· dons sn 1·r;ponse à
l'avis de non-remisc Jn':;I'U à l'al'ticle .'H du ll('oknwnt. Qurmd
l'f'.r,péditew· a {aii plusieni'S demandes, lc colis n'e'st I'Pnvnué

si rt•s dcmnnrlr>.c: sunt lonlrs rt•strJes sons 1'r~sultat .
.'J. - Jl 1JCUt 11l1'e lJCI'fU sur l'P.rpr.rdifeul', nu, momc'nt oir
il lW.1'a li 1'empli1· la fm·nwle de non-1·cmise m.cnlinnnrc i'r,
l'm·ticlt~ .'H du J1eolemenl, 1111 rli'Oit qui ne drfpassc pas le dOitble de la ta.rr applicoble r'r 1111e lcttre de JJol't sirnple.
Si, dans le riAlni rl'un rnois à cnmpter de l'expédilinn de
cet avis de non-1'C'III ise, I e lmJ'NIU destinotairc n'a pas J'rr:u
q11p

rles instntctinns .wf'fit'm1fr's, lr colis esf rr>nvolft; au. bw·enu
tl'oi'Í(finr. r: r r/No i esl )JOI ft; ir qnnlrr mois dans les rclafinns
(1/'t'l' les paus d'ollf1'e-mr1'.
4.- Les çoli;;; gardl~s 1'11 inshncl' it ;a disvosil ion dcs di'St.inataii·cs ou adrrssés pm:l p, restante, sont considérés cómme
fomhrs en rehnt aprcs lc d(llai de conscrval.ion prrsrrit par
lcs rC·glrments du pays de dcsfination, sans tonf nfois. qnc r'~
rlPlai puisse dépnssPr ctt:alrP nwis dans lf's rPlal ions ·av1•c Jps
pa~·s d'outre-mPl' ('t nn mois dans lrs au Irrs l'l'lal íons.
ToutP{ois. lc ?'CI/vni ou }ltr!fs rl'oriuiue rloif nl'oi1· lit'll dans
tm tll;lai plu.s coul'l .\Í l'r·.rpritli!el/)' ru demuwlr; }J111' 1/)/,' (///1/fltnfi,m app1'0JH'ir~P Slll' lf' hullcti11. el Sllt' le colis.

;), Le Tf'nvoi r/l's ('oli.r; fom/)(~s rn 'I'C'lmt llrmne lir?u à Tn.
pru·r•Jl1Ít'i1 rles IO.I'r>s pn:r/fl's t/lt ~ 1 dr' l'ol'f ir7e /8 Jll'f;Ct;dent .

.\ri i ele 20.

A H1111lnt iun rlrs rlroifs ({,•

riu li!· n·~

fxs .\rlmini~frnl inn dfls pn~·~ conll'aef:tnls s'nng-agrmt a m.\dnlinislral.ion..; dPs dotWill'~ t'I'S(Wclivr~s
pour que les droil s de dounm~ soirnt. annulr's sm· lcs enlis renYOVé~ nu pays d'orig·1nr, abnndonnés par l'expédilem·. détrnit
pnur canse rfavnrie eompli~tP 'ln conll'nn ou réexpc'di<'s sur nn
1ir r~: pnys.
fPt'VI'llÍl' aupt'i''s de·~

F.lles drvrnnt agit' flp mômc

1.'11

ce qui roncerne les colis

perdns, <::polir's 011 avnt'h~s d~ns ]('llr SPI'vict', sons la rt':'il'rve
prr>v:tfl ft l'nrl irl0 11. § ·'I ri-apre.".
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.:\rl.icle 21
Vente. Destruction
Les article.~ Sítjets à dété1'W1'alion ou à corruplion peuv~nt
être vencltu imnu.Jdiaté'1nent, méme en 1•oute, à l'aller ott
au retour, san.11 a·vis préalable et sans fm·malité judiciaire au
profit de qui de r/Ndt. Si :no-ur u.n1! cou.11e quelconque, la, ve'}te
est impossible, lf'8 objcfs ddél'inrés ou con·ompus sont détrutts.
seu/.~

Ar I icle 22

Colis nlnmtlonnés

Lcs colis qui n'ont pu êf.rc délivrés aux destinataires ct
dont Jes expéditf'urs ollt fait ahandon ne sont pas renvoyés par
l'Officc de deslination f]ui les h·ailc d'apres sa législation.
Article 23.
Récu,pr'-mtiun dc.11 {rais sur· l'expéditeur

Les expéditeurs sont tcnus de payer les frais de transport
ou autres dont les Offices se trouvent à. découvert par suite
de la non-livraison des colis, même si ces derniers ont été
abandonnés, vendtts ou détruits. Ces {rais sont repris sur
l'Office d'm·iainc.
Articlc 24
lléclamatiuns

1. - Toute r~clamal ion concernant t11t colis ou un nwndat
de 1'emboul'scmcnt pr.ut rlonnrr licu il la perception d'un droit
tüe de 1 {1·onc an mtt.r.im J.O;I •
Aucun droit n'cst pcrçu si l'expéditcur a déjà, acquitté
lc droit spécial pour un avi~ de réception.
2. - Lcs réclamations ne sont admises que dans le délai
d'tm an à c,omptcr du lendamain du jour du dépôt. Toute(ois,
chatJUe Office esf tcwa. df' tlonner sttite aux 'réclamations dont
il fN~t saisi par un aut;oe Of{ice' et qui visent des expéditions
(ait~?s depuis nwius de dPu.:c ans. A cet ef(ct, les m·chives dtt
.'HTvice des t:olis poslo:u:r. doivcnt être consen;ées pendant
flt: n:r, ans.
3. - LoBqu'unc rt~clamation a été mot.ivée par une faut.e
de service, lrs droits de réclamaf ion sont restitués.
CHAPITHE 111
COLIS CO.NTHE HF.MBOURSEMENT

Article 25

Tn.x:es ef; conditions. Liquidation.

1. -· Les coli-; peuvcnt. Mre expédiés grevés de rembourscment dans les relat ions av0e lcs pays qui conviennent d'assurer ce scrYice.
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Sauf arrangement contraíre. le montant du remboursement
est exprimé dans la monnaie du pays d'origine du colis.
J.,e maxim-um du remboursement est ég.al à celui fixé pour
les mandat.' de poste à destination du pays d'orig·ine du co I is.
Chaque Office est l.enu d'assw·er le t1·ansit dcs coUs contre
t•emb(lw·sement, mêmc

~'il

n'admet pas ces envois dans son

sen:ic1.:. Les pays intermédiaú·es doivent également assurer le
f'l•an ..~it des coli.r.: dont le rnontant du rentbonrsrmwnt llépassc le

nwJ:imttm {ixé pour leur propre tra{ic.

2. - Les colis contre remboursement sont soumis aux
formal i! és ct anx taxes des colis ordinait·cs ou, I e cas échéant,
des culis avec déclarafion de valem·. L'nxpédileur paye, en
oufre. une taxe {ixe qui ne peut êlt'e in{tJI'iew·e ii '20 centim.es

ni su.pé1·icure il JO cenUmes et un droit proportionnel de %

pour cenl du monf.ant du rembourscment. L'Oficce expéditeur
a la facull é d'arrondir ces taxes d'apres lcs com't.~nances de son
systlnne monétaire ..
3. - La liquidation dcs montanLs des remhoursemnts encaissés est effectuée au moyen fie mandais de remhnurscment,
qui sont émis gratuitement.
J,es Adm:inistrations peuvent s'enterull·e

SHI'

u.n aut1·e p1'0-

cétlé polu la liquidation lle's sommcs encaiss,Jes. Elles peuvent
notamment se charge1·~ dans les conditions à convenir, de les

·oerser en com}Jte courant postal dans lP' pays de
de l' envo·i .
·

d1~stination

Arliclc 26
.4rumlotion nu mollifiealion du monfanl du l'embow·sement

L'expéditcur d'un colis grevé de remboursemenL peut. demnndcr le dégrcvcmcnt lotai ou parfiel du IPontant du remboursement..
Les demandes de cette nature sont soum is~~ aux mêmcs
rlisposHions que les demandes de retrait ou de modification
d'adressc (art. 45 de la ConYcnf ion) .
Ar!iclc 27
lles];rmsabilif~

tm rns dr pel'fe, de s}wliation ou d'aval'ie

La pertc, la spoliation ou l'avarie d'un colis grevé de remboursement engage la responsabilité du serviee postal dans
les condi f íons déterm iJH~es par I c chapitrc VI ci-apres.
Arficle 28

Les ~ommes encais;;,~es régulil•rcment. du dcsl inataire sont
garanties ~l l'rxpP-ditf!ur dans le;;; conditions déterminées par
l'Arrang,emcnt concernant IPs mandafs de poste pour les somme~ cnnvcrties en mandats.
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Arlicle 29
Indcmnilt' Cil cas df' JWH-nlclds.'ir.mrnf, d'l'llf'aissnncnf insu{{isant ou {rmululf'U,):

Si lc colis a éfé livt·~~ au rlestina.lniee sans encai~sf'Jnent du
monfant du rernlwunwnwnt, l'exp1~dit ('lll' a droit à mw i nri('Hlnité pow·vu lJUJWW 1'éclamal íon ait tiltJ formttlée da.ns I e
déla.i Jll'évu à l'a.J·ticle :U et à. moins que le non-encaisscment
ne soit dü à une faPI.e ou unr négligence de sa part.
11 en est de m€~me si la somme enc&'i.ssée du destinalairc
est inférieure au monfant du remboursem,ent indiqué ou si
l'enraiss«:'ll:(lllf. a éf1~ nff~'etw' ft·nudnl«:'usemmlt.. L'indemnitlí
JW J>Olll'l':l d(•pnst'4'1', dnns auctlll cas, k monfnuL du romhoursement.
Par le fait du paiemcnt de l'inc1cmnité et jusqu'·à concurrence de .~on montant, l'Administration responsable est subrogée dans les droit.s de l'cxp('ditrur pour tout recours éYf'ntuel conlrc h~ destinnlaire ou les tiers.

ArLicle 30

Le paiemr.nt. par l'Office f>lXpédifeur des sommes eneai.;:s(\e:-; r«Sgnlierrnwnt, on relu i de l'inrtl•mtJif.ó prf~vue à l'arf i ele
.29 ri-df'~sm. SI' ftdt. pour Ir compte dn l'Office deRtinalain~.
Cf'lui-ci esf rrsr1onsahlc, i1 moins qu'il nc puisse pronvC'r f!LW
la fauf.e r.gL duc à la non-observation d'une disposil ion l'PgiPnumtairo pa1· l'Ofi'iee Pxp(ldifeur ou <~tnhlir qw', lors de la
transmission à son st•rvic.f', lc colis ct lc bullctin d'exp1~dition
y aff8rrnt ne pol'fnictd. pas lcs dtSsignations prescritPs 11ar !e
ni•glrnwnt JlOIII' Jlo~ f'Olis gl'llVéS de l'ClllbOlll'SCil1Cl1f..

Arl i ele 31
Applicotion des r1ispositions dr lo Convention aux indemnifé.!J
·r~t sonnnes à JJaiJCr. Délais de paiement ct rem.boursement
des avences.
Les di.sposil ions des articlcs 63 et. 66 de la ConYcnt ions'appliqtlent :wx rolis grcYés ele rcmbours('ment.
Art i ele

3~

Ma11dats de 1·em bow·sement

Lc montant rl'un manclnt de rembonrsemc>nf qui, pour un
motif qnrlconquc, n'a pas pu être papí au bénéficiair~. n'e~t
p~t:s rembonJ'i'l~ ;, l'Officc d'1~111i~sion. Il·est tenn à la disposition dn bénMieiairí' par J'Offir.e expédit«:'ur du colis ~rn\·é de
remboursemcnf pf rrvif'nf dMinitivemf'nt it cet O ffirr npri:~s
I'r•xpiJ·ntimt d11 cl1;lai ll~gal

rlf' prpscripl inn.
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A tous les autres égard.s et sous les réserves prévues au
Reglement, les mandats de remboursement sont soumis aux
dispositions fixées pnr l' Arrangcrr.ent concernant leg mandats
de poste.
CHAPITRE IY
COLIR AVEC VALEtJit OECLAIIÉE

Article 33
Ta.-rcs ('{ conditim1s
1.- Lrs colis pruv·ent cowporter une déclaration de valeu r dans les relations entre los pays donl lt·~ Adn:inisfral ions
assurent ce service.
2. - ,Chaqnc pays fixe, cn cc qui le concerne, la limit~
supérirltrr dn la déclaration de valem·, IaquollL' nn pruL, rn
aucm1 cas. êlt'r inférif'Urc à i. 000 francs.
Dans les rehüinns entre deux ou plusicurs pays qui ont
adopté dos maxima différents, c'cst la limite la plus basse
qui doil f:~t.re réciproquPmen[ ohscrvée.
3. - TI t'St perçu, à titre de droit d'assuraHce, par fraction indivisible de 300 francs de la dêclaration de valem· et
en sus drs taxes applicablcs aux colis ordinaires:
a) 5 ePnlirncs par Officc padieipant au lransport ll'rTitorial:
b) I O c···ntimrs pn r srrvicn marilime rmrn·1mtP,.
lt. Commr mr;;.;m·e dP lransition, l'Office !I' origine
peut. foulefoif' IH'rrrvoir· un drnit ~loba! d'nssuranr,e qui 110
doit pas d!;pa--scr riO c,_,nlimcs paJ' 300 frrtncs de In snn!n:e
déclaréc.
5. - Le.s pays qui acceptcnl do COlJ\Tir, ponr lt'S colis
avec valeur d8clarPP, lrs risques ponvant dcSriver rln cas de
force majcurc, sonl antorisés h pcrcevoir une tax(' spc;c.ial'~.
sous n)sei;ve .qur. ceUr; tnxr ,,t In droit d'assuraneo róunis ne
dépassrnl 11as le droil prévn an ~ 1c précédent.
6. --- r;orricc d'origine a la facnlté de percevoir un droit
d'axpéclif ion qui ne pcut dépasscr 50 eentimes par colis.
7. - L'e.rpéditeur d'un rofis-voleur déclarél~, reçnit, sans
frois, au. mnrncnt d1t dépôt, un récépissé de son erwoi.
Article 31
Dérlal'(lfinn {i'OIIdttTrusr.
/,o rl1fclm·at-ion r{e 1wle111' ne peul JWS d1'passr1· lo vPlr:lll'
réelle du cnntenu df' l'envoi, mais il ('Sf prnnis de nr: rlr:r7m'r't
qu'une '}JaJ'tie de cetle vnleur.
Toute d·éclaration r~ratHluleusn de vnleur sup(·t·icm·n ü la

valeur réelle de l'envoi est passible des ponrsuitcs Jndieiaircs
que pcnt compor! cr la législation du Pays d'origine.
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GHAPITRE V
COLIS lJRGENTS

Arf.icle 35

To;rx•s et conditioilS

t. - Dans les rclaf íons entre les pays qui se sont rnis
d'accord à ce sujct, l'expéditenr peut dernander qu'un colis
soit transport.é autant que possible par les moyens rapides
utilisés pour I e transport de la poste aux lettres. Ces colis,
qualifiés "nrgents", sont rPmis par exiJTeS au domicile du
dn~tinnf.aire, à rnoins qu'ils nn portent la mcntion "poste resfant•~".

2. - Pour los colis nrgenfs, les droits et majorat.ions fixés pat· les articles 3 à 8 précédents sont triplés.
Les droits fixés par l m·ticle 33, la taxe de remise par expres et les emires taxes nccrssoi1'es leur sont appliqués sans
ouamentation.

CIIAPITI1E VI
HESPONSABILITÉ

Article 36

Etendue de la 1'esponsabilité
1. - Sauf Ies cas prt~vns à l'artiele suivant, les Adminislrations réponrfcnt de la pcrte, de la spolialion ou de !'avarie des eolis posfanx.
L'expéditeur a droit de ce chef à une indemnité conespondant au montant réel de la perle, de la spoliation ou de
!'avarie. Pour les colis ordinaires, cette indemnité ne peut
dépasser: 1O francs par oolis jusqu'àu poids de 1 kilogramme,
25 francs .Qar col is de 1 à 5 kilogrammes, 40 francs par co I is
de 5 á fl:rldlogrammes. Ponr les colis avec valeur déclarée,
l'indemnité ne peut dépasser le montant de la décí.!ration de
valem·.
L'indemnité est ver·sP.e au destinataire lorsque celui-ci la
réelome, soit apt•es avoir (ormulé des 1·éserves en prenant lum·aisot~ d'un coli.c: spolié ou avarié, soit s'il établit que l'ex1léaiteur s'est désisté de srs d1·oits en sa (aveut•.
2. - Les dommages indirects ou les bénéfices non rtSalis,!s ne sont pas pris en consideration.
3. - L'indemnité est calculée d'apres Ie prix courant de~
nH\t·chandises de même nature, &.u Iieu et à l'époque oú Ia
marchandise a été acceptée au transport. A défaut de prix
courant, l'ii.dcmnité est calculée d'aprês la valem· ordinairri
de la marehandise évhluée sur les mêmes bases.
4. - Dans Ie cas oü une indemnité est due pour la perte,
la desf ruction ou la spoliation complete d'un colis, l'expédil,(llll' a droit, f'll nutrf', à la r(lstitution dt>s taxt>s flf'.transpol't.

ACTOS DO PODEI\ EXECUTIVO

203

11 en · est de rr.êw.c quant aux envois refusés par les destinatalrcs, à cause de leur mauvais état, pourvu que cclui-ci soit
imputable au servi ce postal et engage sa responsabilité.
5. - Les droits d'assurance restent acquis, dans tous les
cas, aux Administrations poslnles.
Articlc 37

E:ueptions att pl'incipe de 1·espunsabiliil!
Lcs Adn:inistraUons .sont dégagées de toute responsabilité;
a) en cas de foree trajeure; toutefois, Ia responsabilité
subsiste à l'égard de l'Office expéditeur qui a accepté de cou\'rir Jes risques de force majeure (art. 33, § 5);
b) lorsqu'ellcs ne peuvent rendre compte drs colis par
suite de la destruction des documents de service, résult&nt
d'un cas de f.orce majeure;
c) lorsque le dommage a été cansé par la faute ou la uéglig·cnce de l'expédileur ou lorsqu'il provient de la nature d~
l'objet;
d) pour lcs colis dont le contenu tombe sous ie coup cte
l'une des interdicUons prévues à l'article 14;
e) pour les colis qui ont fait l'objet d'une déclaration
frauduleuse de valeur supéricnre à là valem· réclle du contenu;
f) à légard des colis qui n'ont donné lieu à aucnne réclamation dans le délai d'un an prévu à l'article 24.
Article 38

Cessation de la 1·esponsabilité
Les Adminislrations cessent d'être responsables des oolis
dont la remise a eu lieu, dans les conditions prescrites p11r
leurs 1'éolements intériettrs et dont les ayants droit ont pris
livraison sans formuler les rP.servP.s préYues à l'article 36 cides.sus.
Arliele 39
Payemcnt

de l'indemniM

L'obligation de pa~er l'indemnité incon:be à l'Office expéditeur, sauf dan~ les cas visés ,2 l'article 36 § I, oii cettc indemnité est pa.yée par l'O{fice destinatairc. VOffice paycur
cons·erve ur, droit de J'econrs c0nf ri"". l'Office responsable.
Article 40
Défai de payement

1. - Le payement de 1' indemnilé doit avo ir li eu le plus
tôt possible et, au plus tard, dans le délai d'un an à corr.pter

(lu lendemain du jour de Ja réclamation.
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2.
l/O f{ ice auquel l'article .•19 intJ>Ose le paycnt>cnt de
l'üulemnité est autorisé ü -désinté?'esser l'ayant droif: pout• le
compte de l'Offion qul, régnlH~remr~nt saisi a laissé s'écouler
six H:ni~ san'i t;Jomuw nn solntion á l'affairc; ce délai .est. poriA
à n<'nf mo1s dans I e~ relatio11s ave c les pays d'oulrc-11wr.
~i. L'Office expéditcur peut différer excepf ionnellemenL ln J'pg·lemont d~ l'indcmnité an ct--~Ià dn délai d'un an,
l<n·sqllc la qu('.stion de rrsponsahililé n'à pu ôtre LranclH~e
pour des raisons cteangêres ae service postal (force maje\lre
par nxentplc.~

Al'ficle 11
Of(ice 1'('S)JOnsablf'
·1. - .Tusqn'à prPuve du contraíre, la responsabililé lnoombc à l'Offic.e qui, ayant rcçu le colis d'un autre Office san:;
formuler des réserves et étant mis en possession de tous ]f~::;
moyens réglementair.::>s d'investigat.ion, ne peut établir, ni la
délivrance au desf.inafaire, ni, s'il y a lieu, la transmission róguliere à l'Office suivant.
2. - Si la perte, la spoliation ou I' avarie a cu li eu eH
com·s ele transport sans qu'il soit possihle d'étahlir snr le tc•ritoirc ou drms le service de qn,ol pays le fait s'est accompli.
ou si, ('ll cas de transmission glohale des colis ordinaires, il
nc twnl M.rc ,q ahlir sur le territoiro ou dans lc servicc de quel
pays un rolis a (~té perdu, spolió ou avarié, lcs Ol'ficcs cn canse supporf.cnt. lc dommage par parts 6gale!'!.
3. - Lorsqu'un colis avec valcur déclaréc a él1~ p~rflu,
spolié ou nvnriô dl\ns d(•s circonstances de foree ma.ieure, l'Ofricr sn1· le fr>lTiloirc nu ·dans lc servicc duquel la pertc, la spoJial ion Oll 1"~1\ nrin a f'll 1i cu n'rn f'St. l'CSponsahlc fl,oyn_nl, l'()ffirr Pxpdilenr que si }ps dcux pays s,., chargPJÜ eles risqnP'"
rn r a c; dn force majcure.
'!. Lcs drnits de douanr ct autres dont l'annulation n'n
pu t-frP nhl.ennc fnmhcnt. à la charge des transporteurs rcs-pnn'-'ahlPs dl) la prrL", de la spoliation ou de I' avarie.
5. - Par Te {oU du paycrnent de l'indemnité ct .iusqu'à
roncurrcnce de son montant, l' Administration responsablJt, ('St
subNI(Jée rlans les rlroits de la personne qm: a reçu. l'indem.niM.
pour fout 1'ccours éventulol, soit contre le destinataire, soit
l'e:I'JH;ditetn· nu cnntre les ti·P1'S.

Tont,fois, si, ultérieurement, les colis considérés com.m-~
pcrdus sont r·('t1·ouvés entierement ou partielle'ment, la ')Jf?1'sonne lt qui l'indr-mn iUJ a. été pttlfée rloít être a'l-'isée qu'il l1tí
est loisible de }1-rendl·e JHJsse.r;:sion df' l'em·ni. confl'e restitufinn
dn mnntnnf rlc l'indcnmité payée.
·

Art.iclfl í2
nr>mT)f>llrSrl/l('nr .rfr> l'indrnmifé (r Of[ir.r c.rpédifcl/1'

L'Off1rr respontiahl<' Oll pour le ron:pte duqucl lc payemettt est f'ffprfné. Pn r,onformité de l'article 40, est. tenu ele
rcrnhour~t'l' li' monl::mf rlr l'inrlcmnifr dans nn rlc>Jai de trois
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mois apres notification du paycmcnt. Ce ren~boursement s'effr-cttk~ {~;an~ frnis pour' l'Office créditeur, soit au moyen d'un
mandat de poste ou d'une traite payable à vue &tu• la capital~
on sw· une place commNciale du paus c1•éancier, soit en e~pe
ecs ayant. com·s dans le pays créditeur. Le montant de l'indemni! '~ peut être aussi rcpris d'office par voie de décomptc :mr
lf' pay~ responsnble, soit directement soit par l'intermédiaire
du prrmier Offirc de trani';it, qui se crédit à son tou:r l'Office
suivanf, I'opération étant répétéc jusqu'à ce que la sommo
payt}P ait été portée au débit de POffice responsable. Passé l·e
délai de b·ois mois susvisé, la son·mc due est productive d'inférêl à raison de scpt pour c.~nt l'an, à compter du jonr de
rexpiration du dit délai.
L'Officc dont la responsabililé cst dument établie, et qui
a primitivement décliné le paycu:ent de l'indemnité, est tenu
df' prr>ndre à. sa charge tours I~ frais accessoires résultant du
retard nor; justifié apporté au paycmfmt.
CIIAPITRE VII
:\TTHIBUTION DES TA:XES

Article -'13
Boni{ications rlc transport

L'Offien cxp•~diteur bonifie pour chaque colis:
a) à l'Offiee dcstinataire, les droits qui lui rcvicnncnt cn
vertn des dispm;ítions des articles 3 à 8 et 35;
b) f~ventuellemPnt, à chaqur- Office inlPrmt'•diairc. les
drnits fixé~ par les ar ti eles 3, ·~. G, 7 et 35.
Arf i ele H
n~•Jl;·ises

en cas de d:esprJdition ou de

1'Cll vai

En cos de J•éc.Tpédition ou de re~woi d'nn colis ú l'01'1{)ine,
l'Oflicc nfexpéditew· rcp;·end SUi' l'Ofj'ice suivaut la qnotewu·t (JU i lu i revient ct, le cas échriant:
a) le droit de {actage et de dédou.anenwnt prévu à
l'article .9:
b) le m.ontant du di'Oit de maqasinaqe p1•évu à l'arlicle .f 2;
c) la taxe de J'ée.r-pédition prévu. à l'm·ticle J 8, § 2;
d) les droits dont il se O·ouve à décou.vert .
.La rnêmc p1'océdw•e est suivie pnr chaque O{fice infei'médiaire, nJnsi qn'il cst dit à l"articlc 33 dtt IU·ulement.

Taxes d'ex]H·t's, spéciale ct complémentai1·e

1. - T.a taxe spéciale ct:expràs prévue à l'article 13, § 1,
fait partie des boni•fica.fions dévolues n l'Office de destination.
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Lor~qu'tm colis expr•!s cs·t réexpédié sur un att!re pays
&ans que la remise en ait été tentée cette taxe est borrifiée

au nouvNm pays de dest.ination. 'Si celui-ci ne .se c,harge
pas de la rmnisc par ,expri>s, la !taxe reste ae<qnise à J'Office
dn pay.3 de In premiere ·destination; i! eu cst de mt~mc q11and
un colis nxpdlR est tomb1~ cn rebul.
2. - En cas de rée:rpéditio.n ou dr. 1'en·voi à l'originc d'un
co.lis e;cpl'cs, la ta:ve complémcntaire prévue à l'article 13,
§§ 2 et :1 csl rPrn·i.r.;c sw· l'Oj'[ice cmTcspondant par l.'Of[ice qui
a tenté la 1·emise, sanlf lc cas o·,, cettf' taxe lui a été ve1·sée
lors de lrt 1H'cfsentatiou au df.Ymicile du destinatai1·e.

'J'a.1•c pOllJ' la rà~.tpédif'ion dm1s le pays de deslinalioH

La faxP dP réf~XP<~di Uon prévue it l'article 18, § 2. cst
acquise. en ('.as de róexpr~difion nltérif'llre ou de renvoi à
!'origine, au pays qui a ,pffcrfué la r<'cxpédition daw: los
Jímites de sou terrítoil'e.
Article 47
D1·oifs rlivCI's

1. -

5ont acqu is en ent ir r à l'Office qui lcs a perçus:

a) Je droit :fixe appliqtH~ aux aYis de récPption (art. 17);
b · Jp dt'oif pt•t.)Yu pout· 1111 colis tomb~ 1en rebut (ar!. 19,

§ :3) ;
Je dr·nil appliqn•~ n11x réelamafions (art. 2L ~ t);
!e di'{' i f d'P:\pr;dil ion potll' '''"' colís nn·c valem· déclaréc (arf. :J:i. § 6).
2. - L c droit do fac f age et dn dédouanemen.l (ad. 9)
c)

d)

est acquis i1 I'Of'fice drstina,t a ire.
Le droit t!P eon11nission (art. 11) est rcpris par le rnême

Gffice.
A ri i elo 4R
Tnxf' de l'rmbow·,çrmJ!nt

L<>s taxes pn~v11cs .à l'arficle 25, § 2 sonf paDtagées par
moitié nntre l'Administrat.ion du pays d'origine r~t ccllc du
pays flp de~l inat ion df" la. rnani.~·rc pre.;;~rit.c par lc n.\g}emont.
Ar f i elo 49

D1·oU rl'asszo·w1Cf'

Pour Jp,;;: ('OI is avPe valeu r déclnt·,~e. I'Office d'origine est
redevablc, nnvers cllacune ctes Administrafions dont les services pal't.icipcnf a11 tran~port .,~t, le eas échéant, pour cl!acnn
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de ces serYices d'une quote-part fie droit d'assurance fixée •
.par 300 francs ou fraction de 300 francs, à 5 cent imes pour Ie
t.ransport territorial ct à 10 centimes pour l·e transport maritime.
CHAPITilE VIII
OI!;POSJ'l'lOl':S IJJVEHSES

Artiele 50
Applicnlio,ll df's dispositions d'ol'dl'e général de la Convention.

Lcs di·sposilions d'ordrP général qui figurent anx: Litres J
et 11 dL• la Convention sonl applicahlcs u l'éeltnngc dl'~ col is
sous lcs n]serves su ivanlcs:
.lies 0/{ices dcs pays pw·tici11ant au p1'ésent .4.rranyement,
qui entretiennent un échangc de colis postaux avec dcs pays
noncontro.ctrmts, adtnettent tons lf's a·u.ltcs Of'{ices participants à profifr>r de ces relations pow· l'écha1lUf' lf,•s colis
postau:x: aV(;'C as dernias 1Ja1fS.
Lors1que hJ pan qui dé,sirc adltérei' atJ pr{·scnt .\nangemenl. réclamc la ·faeull.é de prl'cevoir une surtaxe ~npé
ricure à 25 centimcs par col_is, le Gouvcrnemant dn la ·Confédéracion ,suisse sonml't Ia demande d'adhésion ü Ions h~s
paJYS conlraetants. Si, dans un délai de si.r mois, 11lus d'un
tiers des Ad.mini.~tmtions participant à l' A rraJt(JrJnent ne se
prononcent pas contrc ccttc dcma.nde, crte est crmsidérée
commr• arlmi.~e.

Arficle 51

Approbation tlcs pl'opositions {aites dons l'inf('l'va/lf' dcs

réunions

Pour rlevenir exPcutnil'PS, les proposit.ions f a i Ies dans
l'intervalle des r1>uninns (articles 18 ct 1!1 de la Conn'ul ion)
.-Ioivf'nl réunir:
a) l'tmanimi trS drs snffrages, s'il s'agit df' J'adclition de
nouvellf's clispnsif ions ou ele la morlifiraf ion dcs disposi f ions
ces a !'f i c I f' s -1 /t J!J, 21 à .1/;, ,17, ·18 -1 9 , fH e f r; 2 ri " p ,. f' s (' n t
Arrangemf'nt el de l'arficle 49 de .son ReglemPnt:
b) lns df'nx tiers ·des suffragns. ,fl'il s'agil de la modification ·rles disposilions aut"I'S qllP cPilrs mPrtlionr'~'s it l'a\fitH'a
pr(•cédr•nl;
c) Ia majoritó absolue,s'il s'agil. de l'interprétaf ion des
dispositions de l'Arrangement ef rle son ReglcmPnt, h.Jrs le
cas de litige à sonmet.lrc à l'arbitragc prt~Yn à l'nl'ticlr 10 de
la Convention.
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DIHPOSITIO:\S FJNALES

.Arlicle 52
Mise à ea:écu.tion et durée

ldJ

l'A1'ranaement.

Le préS·Pnt Arrangemrnt scra mis à exécution de le 1er
{'11 viguer pendant un temp~ indetcrminé.
En foi de quoi, los Plénipotentiaires des pays ci-dessus
énr1mérés ont signé le présent Arrangement eil un exemplaire
qui l'Pstcra rl{~posô aux Archives · du Gouvernement de la
Sul•cle nt dont uno copio sera I'lemise à chaquc Par<tie.
oef obre 1925 ot demcul'era

Fait à Stockholm, le 28 amU 19.21.

Pour l'Albanie:
Dnvid JJjw·strõm.

Pour l'Allemagne:
1V. Schenk. -

K. 01'th.

Pour la République Argentine:
.11. nndl'if!uez Ocampo.

Pour 1':\uslriehe:
.Julius .luhlin. 11WI'C

Gusfa{ Kihlmark. -

Gttylllfll' La{J1-I'. -

\FCllnljVÍSt.

Pour la Belgique:

A. /'il·ant. -

llnú Jüuins. -- O. Sclwcharn·t

Pour lo Color.'ie du Congo Belge:
Jf. Halewyck. -- G.

Tondeur.

Pour la Bolivio:
Jlto. UJ•J•iolaaoiUa H.
Pom· le Brésil:
-i. d'-' ,\Tnwida Bl'andão. -- J. Rem·ique Aderne.

Pour la Bnlgal'ie:
IV. TJoschnacoff. -

St. Ivano{f.

Pour le Chili:
Ccsal' Lcon. -

L. Tagle Salinas. -- C. Ve1·netdl.
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I' o ur· I a ll é pu h I iqu e cl c Cu IomlJ i t! :

Luis Sen·a11o-Bl(mco.
Pour la Hépubl.iquo

r.

ue

Cosla Rica·

Anrlci'SSon.

Pour la HépulJlique ele Cuba:
J(!sâ D. Jfomlcs

Diu~.

-- Cesar

Caruall~

Pour lc Danemark:
llolmblmúl ,·

C. Jlondl'lf}). -

Potn' la Villc Librc de DanLzig :·
D1· .•1l[1'cd 1Fysocl.-i. -

Dr. Marjan Blachicr.

Puur la Ilépubliquo Dominicainc:

C. G. F. llagstrüm.
Pour l'Egypto:

li. Jiazloum. -

E. Moayirrf. -

'U-"ahué Ibrahim ..

Pour l'K:;pagtJC:

Ul Conde de San Esteuan de
Pincda. -A. Cmnacho.

Cativllga • ........

Josá M01'e1w

Pour It•s Colonfrs cspngnolcs:
J/al'( in l' iccnte Solto.

Pour l'Estjlmnio:
EdwaJ·cl Wirao.

Pour l'Ethiopio:
lJ. Jlurcvs. -- 1L llousson,

1)our la Fiulawlo ~
U. L'. F .. tlúrccka.

1-'uur la Frunec ~ .
-

.ll. l.cbon. (i. /Jéchct

lloúcrt Hicauct.

Leis de 1020- Yol. li

'-!

A. BQ.r:lu • .....,.,. Douai·cTw.
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Pour l'Algérie :

H. 2'1·euillé.

Pour Ics Colonies ct ti1 roteclorats francuis
dochinc:
-

de

l'In ...

André 1'ouzet •
.Pour l'cnsemble

c;. Pillias. -

de~·

autres Colonies francaises:

Ginestou.

Pour la Grec.e:
Penthé Roudakis.- J. Lachnidakis.
IPour lc Guatemala:
Pour la RépubUque d'Halti:
Carl Schlyter,

Pour la République du Honduras:
J>our Ia Ilongrio:
O. de F ejér. -

G. Ba1'on Szalay.

Pour l'Inde )Jritanniquo:
Gco{{1'CY

Clum·lw.- Hem anta

Kurnm~

Raha.

Pour l'Islande:

Holmblad.

C . .Mond1'U1J· -

(Pour l'Halie:

Luigi Picare lli. -

Paolo Riello. -

Giovanni Bartoli.

Pour 1' ensemble des Colonies italiennes.

Luigi Picarellli.- Paolo Riello.- Giovanni Bartoli.
Pour le .Tapon:
S. Konwri.- H. Katoai.- H. Malcino.

Pour I e Chosen ~
S. Kornori. -

R. 1'akahnshi.

Pour l'cnsemble dcs autres Dépendenee.s japonaises:

K. Suo i no.

~

H. Kawai.

4\0TÕS
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Ia Lettonie:

Ed J(.adi!cis. -

Louis Rtulans.

:Pour Ia République de Libória:
Gusta[ lV. de H01·n de Rantzien.
Pour Ia Lithuanie :
I. Jur/cunas-Sche{nius.

Pour I e Luxembourg :·
'Jaaques

Pour le 1\faroo .(à l'exolusion de la Zone cspagnole):
Jtl., Gtmtil. -- Walter.

I>our le Maroc (Zone espaguolc) :
El Conde de San Estebcm rle Cmíonao. tfeda. -A. CamÇtcho.

José J.lloreuo l'i··

·

Pour lo Nioaragua:
Pour la Norvege:
l({aus Helsina. -

Oskat Hommc.

Pour Ia République de Panama ::
José D.

illorale~

Diaz. -

Cesar. Carvalw .

Pour Ie Paraguay:
.Gunnar Langboru.

Pour Ies Pays-Bas:
Schreuder. - J. S. van Gelder. -

l. Jl. Lamers.

Pour Ies Indes néerlandaises:
Pour M. W. F. Gerdes Oosterbeek:

I. J. lffilborn. 1. J. Milborn.

Pour l,es Colonies néerlandaises en Amérique:
Pour: M. W. F. Gerdeê Oosterbeek:~

I. J. Milborn. 1. J. Milborn.

Pour Ie Pérou ~
Em.il Hectm·.

Pour la Perse :·
!J:.(lhime_d Dºwle_h.
E.,
....-.!

Pi~e!

212

At:TuS DO PODEH EXECUTIVO

Jlom· In Pulognc:
Alj'r,_.d lruwf'!,·i. -··· 1H. Mm·jan /Jlach icr.

])1•.

Pour le Pul'Lugal:
Mull8in!w

JknritJllC

d'.tUJlUJUCJ'tJUC.

Adalberto

tysla Vciua.

da

Pour les Colonit.:s pudugaiscs de l'.Afrique ~
Juvcn(ll In cas Plvl'iallo Sonta DarVara•
.f'ulrr'

if'-; CtJiun iu:-: Jlnrlugaiscs de l'.Asic ct !lo l'Océa··

11 i t.~

:

Jouquim Pii'Cs FeNci1·a Cltavr!s.
Puut· la

n(.~unwnic:

Gcorae Lccca.
Puul' la HépubliiFte ck

~t-1\Iurhl!

1

1 Cl'cit•al J(allill(}.

Pour Ie 8a1Yador:

Pour lo Terriloirc

uc

la

Snrr~;,

P. Cuw•tilcf.

Sarct Tuttw.:ic. -

lJra'}ulin JJimifl'Í.ÍCt'ic. -

t:accvic. -

,')tojsa Iü·úavac.

Jlilos Ko ..

Potir Ic Royaume de Si um:
Ph !fl~ Sa~1pali:itch P_1'eecha.

l)our la Suêdc:
Julius Jul!Un. 1'/wre 1Vcnnqvisf.

Custa{

-

Ii.Ut-lnfm~k.

-

qu.tlna1• ._r:.agei;, -

Pour la Sub:::c:
lJuúuis. -

C. Ruches.

Puur Ia TdJét..'usloYUlJllÍC:
J ud,. Otol.-tu· nu :icl;,a. -

l'oUl' la Tuni:::il'!
1•".

(.i(.' ll ril.

-- lJ (( rúal'a t.

Pour la Tu rqu i c:

Jose11T, Zúúl'odslqJ.
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Mcbmed Sabry: Béha 1'alu.

Pour l'Union des Républiques Soviétistcs Socialislcs:
Pour l'Uruguay:

Allol f n Aam·io.
rour

)('q Efni:=:-Uni~ flp YÔIH~znela ~

Luis .1lejmult•o .1ouilai'.
Ccrtifi,~c

pour copie confornic •

.SI.o0kholm, au 1\linistõro noyal des Affaires Etrangeres,
de 30 scptcmbrc, f924. Pour lo Bcc~étai~Q Q~;t)é~(\lc: ~o
Archives. - Canda1Jd(]1'cs.

Protocolle final de L'Arrangen1ent
Au moment <lc procéder à la signalure de l'Arrnngemf\nt
rõnc.ernant. les rolis po~t.aux, conclu it la <late c~c re jonr, IP-:J
Plénipot,~ntinires soussignés sont convenus dP cc qui ;;:nit:

1
'I<:XPT.OITATION DU AE11VIf!B PAn LF.S ENTREPnT8Eii DB 'IR\1'\F;POP,'l'

Touf. })ays .oü la vostc no ,se chm·ge l):J.S ~cluellcment d11
iransport dcs colis postaux ot qui adh~ro h l'Anaügcmcut
susmenUonné aura la facullé d'en fairc cxtícuter les clauscs
par l,f\S .entrcpriscs de chemins de tfer et de navigat.ion. Il
pnnrra f'n mt1me fpmps lirnitcr cc scrvice nux enlis provcnant
on h ,flf'lsl ination ele JocaHI {>s dcssrrvies p~n· rcs .cn lrP.prise~.
L':\clministralion po~tnlc dn r.~ pnys llP\'t'a ~·enff'ndrn
rvce h·~ f'nl.J•etwises ele chemins df' 'l'cr Pt iln navigaf in•1 pnnr
:.S.ó:lli'N' la romplMe PXPruf ioll, p:w Cf'~ dl~rni•'.t'·""· tk• IoulrH
Ir" rlausc~ dn 1'.\rr:mgcmrnt, spf'rialrrnrnt po111' organi:-'1'1' lt!

flCI·vicc d',~changr.
EllP. lt•m· ~rrvira rl'in{Nmt;diairc ponr Loule,q lem·s I'fllations nn·c l('s Aflministrntinns po:::tales fles nnii·rs pays coufrarf nnts rt n.yrr. Ir nnrenn inlf\rnntional.
H
TfL\XFll'r

IJa fnc'tllté de ne })O..S àssm'rr le f,ransport dos colis 11ostamc
en transit par leur t.erritoir.~ cst nccorrlée pt·ovisoirr.mrnJ à
la Perse nux Colonies. rorlugaisrs do 1'~\frirtur. el à la Colonie du Congo helgn.
Túttlc[ois, cettc dause ·nc s'ap1)liqzw Jw.ç mttr ·rolf_ç -,.~l
fH'm·c;umce mt ti destination tles ColoniC's (t•nwrris,•s dll Tehnd.
ele l'Oullnn(fui-Clur.ri rt riu Jtou(>n-ronqt~,
·
·
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III
í:l (]1\TAXE DE TI\ANSl'l'

Par exccption au::ot disposUions de l'article .À9 3 de l'A~
rangement,
a) J.e droit de transit ter:ritorial peut être provisoiremcnt
porté à:.
·
1 fra'nc par Ie Brésil, la République de Colombio, l'Ftqnntrnr," le Pérou ;'3L J.es Eta,t,s-Unis de Vénézucla;
1 f r. 25 par Ia Chine;
'
2 fr. 5'0 par la Tnrquio d'Asi-c; cette snrtaxe peuf. Nro
)Hlrlén h -1 ,fr.aJw~ pom· J,,~ ·rol i~ de Pl pom· la Prr~P I r·:n·pr·;:;:mt
Ja \'Oi(~ rrréhiZilJJ'IIL':...Er·z,~.rorJIIl-Bay:.:>zid;
bv une surtaxe de 50 centimes peu t ôtre appliqntSe par
In. République do Panama nux colis ponr lour frmlRporf. h
trnvors l'Isthme;
c) une surtaxc de 3 fr. 60 par colis, à titre d,') f,ra,ns'it
tcrriLorial, peut être appJi.quée par l'Office argentin anx colis
qui doivent être transportés par lo •chemin de fer t.ransandin:
·
d) l'Egypte (pow· le Soudan) a la faculté de pm·tcr à
.f (r. 20 pottr les colis de la cou.pttre de .f lca., et à 4 {r. 4Q
pour les colis de la co11pw·e de 5 ka ., T-t' d1·oit tmTitorial applicable aux colis de ct pour le Conao bclge en transit par le
Soudan;
e) le Conao bel(Je a la faculté de porter ·respectivemen~
ti. 60 centhnes, 2 [1·ancs et 4 francs, suivant ·la coupure de,
poids, le droit de transport te1 ritorial applicable au~ coUs en
pmvenance ou, à destinaUon des colonies {ranr;aiscs dtt Tchad,
de l'Oubanaui-Chari et dn Moyen-Conao.
Cc droit cst susceptiblc de modi{ication 1Ja1· cutcntc ('J/IN!
lcs deux Ofl'iccs inté1·essés.
f) l' Uninn des Répu,bliques SaviAtistes Socialistes a la
faculté de porte1· à 2 francs pa1· coli.s le droit de transit pottl'l
le transp01·t sw· la 1Ja1'tie ettropécnne, et lt .2 francs par colis
pou1· le t1·ansport sw· la parti e asiatique de l' Union des llé1ntbliques Soviétistcs Socia.listcs.:
g) une surtaxe de 1 {r. 25 par colis, à titre de transit territo1'ial, peut être appliquée par l'Office chilien au~ colis qui
doiN'IIt êtrl' tJ·rmszJol·tif~s ]Jar le clt.cmin de fcr transandin.
7

IV
fHTnT.\XES TRRl\IIN..\LES

La. ,surtaxe prévue par l'artic.Ie 8 p.cut êtrc, à tir,'3 excepf.ionnel et provisoirc, élevée à:
40 ccnf.imeR par ]a n(~pnblique Dominicaine;
50 cenf imes par la Bulgarie, la Republique d'Halti e~
I'Isl.and19;
75 eentimos au maximum par chacun des Offices désignés
r.i-apr(~s: Répnhl iqtw Argnntine. Anfriche, C:hili. Chine, FinJande, Grc~ce, Uuaft~lllaln, Jnrlorhinn (pour cc1'tains burcfltlx
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éloionés), Inde britannique, Nicaragua, Norveoe, R~ípublique
dlJ Panama, Polognc, lo Salvador, Siam, Suedc, 'l'urqttie d'.1\csie,
Uruguay;
la sw·taxc de O {1·. 75 acco1·dée à la Turquie d'Asie peut
·êt1·e p01·tée à 2 {1'ancs pour les colis adressés aux bw·eau:n,
éloignés des chernins de {er et des cótes et dont le transpo1·t
cst e{{ectué par les courriers te1'1'eslrcs;
1 {ranc par l'Egypte (pour ce qui concerne les bureaux du
Soudan) et pa1• les parties eur·opéenne et asiatique de l' Union
rles Ilépubliques Soviâtistes Socialistcs prises chacune sépa?'ém.cnt.
1 fr. 25 par L'3 Brésil, l'Equatour, Ic Pt~rou, lcs Etat.g...
Unis de Vénézuela ct par les burcaux argentin~ do la CoS<I.a
dd Snr, 'ricrra del Fncgo rt iles adjacentes;
t f e. GO par les Colonies néerlandaises.
La 1Jolivi1: a la {acnUé ll'alJPlitJlWi' provisoircment lcs 3
sw·taxes de {rancs: 3,00 - 7,00 et H,OO 1·espectivement pour
les colis de chacune dcs 3 cou1mres de 1wids oriainaiJ·cs on à
llestination des localités nutres qllc La Paz ct Ono·v. ·
La République de Colombic a lH (aculté tl'imposer a
tilre provisoire, les sw·taxes ci-apres: .f (rmzc 2t) centünes
pou.1· chaque Cútis à destination de,;; 1HH'ts de mr1·: ct HH {1'll11C
pa·r kiloarammre on {mctivn de /,oiforJumune JiOlll' lt•s colis à
tleslinn.tion dcs a.u.il'cs localit<Js.
L'Etlüopie a la facnlté d'app!iquer provisoinn,mcnt~ les
surtaxes ele 40 centim<-'~, 1 ú·. ~5 l't 1 fr. 70 rc:::prctiYement
vour les colís de chacun:e dc5 üois corpurcs de poids.
La Colonie du Conao Be.lae, la Pei·se et les Colonies portUoaise.s de l'Anqola et du Mozmnbique sont antodsées à appliqucr aux colis postaux, por lcur jJarcours uu dela {]e leur~
bure~u d'échange, une surfaxc qn i ne pcut fMpassPr ]{~ tarif
appl!rable nux colis lh~ IPUf St't'Yice intérieur.

v
1. - Le transport cnt.re la Franco continental!.\ l'une
pa.rt, l'Algérie et la Cor se, d'antre part, donne 1ien h la prrception d'nne .surtaxe éga.le au droit aptJlicabln an f.ransrlQrL
maritinw n',lJxcédant pus 500 millcs marins.
2. - L'Adminisfration 0S11agnolc rst au torisée h prrc.evoie une ~surfnxe ·de 25 centimes· pour lc tra.nsport entro
l'Espagne continentalc, fl'unn par.t, ]{:~s ilr.s Ral<~ar.rs, lc-s pmsessions cspagnoles dtt Nord (lo l'Afrique nt k~ llllt'I'Gllx <lc la
zone espagnole du Maroc. d'auü·n part, pf, do 50 ·<Y•nl im<':-; ponr
Jc fransport. .enfre l'Espagnc conf.inent.ale rt les ilos Canaf'ies .
.3. - L'Adminislration portugaise a la faeulh~ de ])('l'C('voir une .sudaxr. d<' 1 fr. 50 par cnlis .insqn':'t 5 l\ilo;.:-rmnnws
pour lo frnnport entt·c Iõ Po.rlngnl cnnf.illPillnl cL Jps Jlps l\ladel'r. rL Acorcs.
4. - · Lc f1'anspm·t cnfl'f' .l'Jndochine, ll'·mw ptll'l. t?t le
tetritoiJ·c de J(ouanq-Tchévu- \ran, cl'autre 1Hut, drmne lien ii
la percejJi ion d'u.ne Rui'ta.re éoalc fi.U d1·oit tljJ}Jlil'olJle au
transpntl uuu·itimc n'e:rcédant pos 500 m ifles mw·íns

?.l6
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TAniFS SJ?ÉCIAU~

L'Imle JJrHanniquc a la faculté d'appliquei~ aux colis originaires dü son payf' à dcstination dos antros pays, un iari!
gTadu(~ corrosponcla!1t à différentes catégorics de poids, ü Ia
eondit ion que Ia moyenuc des taxes no dépasso pas Ia uormalct
y c·ompris la surlaxo it Iaqucllo ello auraH droit.
Cetto <1crnil~re facuHé est égaloment .aceor1léc a11x pays
<Ini mlhcreront. à 1 ,\rrang·f'tnent. dans l'intervalle jWHJn'an
.IH'orhain Co!lgr•'-0.

:VII
COLIS AYEC YALEUR DÉC:LARÉ~

Par dérog·ation aux dispositions do l'article 33:
a) la Colonie du Congo belge est autorisée à limite~ lt 500
francs le maximum de la déclaration de valeur;
b) l'Office argcntin •CSt autorisé h pcrcovoir un drnit. supplémcnta.irc de 1 O centimcs par 300 francs ou fraetion ele 300
francs pour le.q colis avec déelaratio!l de ynlcur en provcnanrtJ
ou à dest.ination des bureaux de Ia Gosta rlrl Sur, Tiorra del
J?w,go eL ilos adjacentes;
c) le transport, entro la Franco conl.inentàlf', (runr part.
I' Agérie et la Corse, r1'a.ut~o part., donno lieu ir. la rhnrgo flo
· l'cxpéuitmtr, pour les colis de valeur déclarée, à un di·oit ~mp
plémentaire d'assm:ancc de 10 ccntimes par 300 francs ou
Jract.ion;
.
d) l'Office indochinois est auto1'isc à 1JC1'cevoiJ• un droit
snpplémentairc de 'lO ccntimes pm· 300 {1·ancs ou. {1·action de
J00 francs 1>0111' lrs colis de 1Htlc!t1' déclatéc cn lH'OVcHrmrc mt.
tf. destination drs bu.reaux dn _1'erJ'itoire de J(ouang-1'chéou.1Vrm;
c) l'ildm~inistralion dcs 110stcs de l' TTuion d'r!s RépnlJli(fuci~
SnvitJlistcs Socia1i.<>fc.~ t?st autol'isé lt JJC1'CCVOÍI' sw· l'c.r;púlitem•
mze to:re snpplémrmtait•e d'assnrancc de 15 ccntimcs }Jal' :100
fNmcs ou {J'action de 300 {mnrs 1ww· lc.r: cnlis a1•cc dt{clarni'inn de 'Vfl[f?W' i't tlestinofion de la 1Jrtdir rrsirrJ i que de l' Um'on
ties Rr}Jmhliqucs SovirJtistes Socialistes.
•rout colis avrc déclaration de valem' Pn pronmanre ou a
desf.ination do Ia Cor:::e ct do l'Algéric donnc liou, à Ia charge
rlc l'expéditeur :et. à t.itro de droif, tcrril orial cor se ou algérien,
à une taxe snpplémontairo d'a::::surancc do 5 cenf.imc:::: par 300
frnnrc; on frncf.ion.

Dll\TENSJQNS ET VOLUME

La Grece, la TunisiP et. I.a Tnrquic d'Asic o1ü Ia fncultrí
do ne pn:::: ndm0ffre provisoirrmcnt les colis dont. lrs rlimcn~ion~ on lc yolumo excéderairmt lo mnxim1.1111 Dnlori::::t~ pnur
lns

scrdrc~

m:u·if imr~ clnns !e R?·g·lcmcnt.

ACTO~
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L\:
ExCEPTIONS AUX DISPOSITIONS CüNCERNANT LA PERCEPTION DU
.DHOIT rm RE~·IBOl1HSE.Mg:\T ET L'ÉT.\BLISSEc\TENT DER DÉCU~\lPTES

.

Pm· mcsw·e ii'Wlsituii'C, dans les ;·clatirms ot·rc lcs JW1fS m'i
lP. seJ·nicc dcs colis JWS{(W.r n'cst }'ns c.r(:cuf,: po1• l'.\dmilli.~lra
tirm rles postes, la JU:i'I~C})lÍ'Jn da d1·oit de 1'cmlJO!II'semcnf ct
l',;/rt1i!isse)J1P.11i fies dtlf'OII!Jlfl's JWUi'I'Oil/ ,:[I'C Sollmis (ll/,1' tfisJln8Í{ÍOIIS

de la Cunrcntivn de J/lfdl"ifl eOIIf?PI'IUIHf (r> St?i'l'ire d('s

co[ is }Juslaux.

_ En foi de quoi, ks Pl('•nipolcntinire·~ ri-drssous ont
drcssé lc présent Protocole qui aura la même force ct la
n1~mc Yalcur que si lcs dispositions qn'il contienL bsérécs
dans le tcxl e mêmc de l'Arrangement auqucl il se rapportc,
cl ils l'onL signé en un exemplaü·c qui rcstcra drposô aux
Are h in's du GonYernemenL fle la Suerlo et dont une copie ser a
remi se it chaquc Pari i c.
Foi/ à Slnckhnlm, lt• 28 rwtH Jfl21.

Pnur l'Alb:mie.:

Da1_'itl BjuTstrom.
p,,m· l'_\llrmagn(l:
l(. Otnt!L

lV. Schcnk. -

Pour la fiépuliliquo .i\l'gcnlinc:
lll. llorll·iaur:;; ncamlJO.

Pour l'Autrichc:
Julius .Tuhlin . ..... -- Gucfn{ T\ihlmor!.·. -~
7'/llli'i'

Gilllllfll'

Wellni)I'Í:)f.

Pour la HP l~:dfJl~e:

.'1.

Pii'l!i'tl, -

lluli.

Í\t'IIÍIIS.

--o.

s,~hn(-li'tl!'/'l.

.Pour la Cnlonie clu CoP.~n Jlt>lge:
llf. llrtlewit·k, -

r;.

To11tl:'ili'.

Ponr la Boi ivie:

Mto. UJ'I'iolngoiffa li

Pour lc Drésil:
A. d·~ .1lmrido-fll'andiió. -- .T. JTe;n·iqur? Aderne
Ponr la Bulgnrir:

N. flosc!IHa~'o((. --Si. h·,wof{.

J.rrarr.
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Pour Ie Chili:
Cesa1· Leon. - L . Tagle Salinas._ -

C. _Ver!l-euil._

l)o1.n: la Chinc:
Ta i Te h' cnne Linne.

Pour la Ué publique de C:olombic:

Luis Se1•rano-Blan.co.
Pour Ia RrSpuJJiiqne de Cosfa-nica:
V. Ande1·sson .
.Pour la lliSpnlJliqllo d'e Cuba:

José D. llloi'ales Dia:.. -

Cesar Cm·vallo_._

Pour I e Danemark:
C. Jlondrup. -

Hol-Jnblad.

Pour la Villc libre do Dantzig:
Dr. Alfrcd 1Vysocli.i. ,...__ Dr. Marjan Blachie1·.

Pour la République Dorninicaine:
C. G. F. /lagsll·om.

llour l'Egypfe:
H. Mazlown. ~ E. Maggiar. -- lVahbé lbJ•ahim.

Pour l'Equalcnr:

Pour l'Espagne:
El Conde de San Estr?brm tlr? Cwiongo.
Pineda. - A . Cn.maclw.
Polir les Colonies

espag~oles:

Mm·tin Vicente Salto.
Pour l'Esthonic:

Erlward 1l1 irgo.
Pour l'EUJiopie:
B .- Marcas. -

A. Housson.

Pour la Fiulandl.
G. E. F. Alhrrcht.

José Moreno_
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Pour la FranDe:
Çhe.

M. Lebon. - Robert Hicguet. ~ G. Béchel.

A •. Body. -

Douar-

Pour }'Algeric:
H. 1'rauiUé.

Pour les Colonies ot Protcctorats
chine:
A ?Ulré Touzet.

J~·an.;:als

de l'Jndo-

Pour l'ensemblc dAs autres Golonir.s fraicaises:
Gine.stott.

.G. Pilllas. -

Pour la Grcce:
Pent hé1'otulalris. -

J. Lachnidalils.

Pour lo Guatemala:
IPour Ia Républiquc d'Haiti:
_Carl Schlyter.

Pour la République du Honduras:
Pour la Hongrie ~
O. de Fejé1·. -

G. Bm·nn S.zalay.

Pour l'Inde brilannique:
Geo{{reu Clm'kf. -

Hemanta Kurna1· Raha.

Pour l'Is!ande:
C. Mondrup. -

Holmblad ..

Pom· l'Italie:
Luigi Picw·elli. -

Paolo Ridlo. -- Giovanni Bartoli.

Pour l'ensemble des Colonics italiennes:
Luiai Picm·:>lli. - Paolo Riello . .- Giovanni Bartoli.
Pour le Japon:
S. Komori. -

11. Kaw(li. -

Pour Ie Chosen:
S.Kamo_ri. ,_,R.

~Taka!J.ashi._

H. MakinQ~

22()
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l'cnscmble dcs autres Dépenclancés japqnaiscs:

E. Sugino. -H. Kawai •.

Pour la Lettonic:
Rudn.n•~

Etl. Ka.di/cis. -- Louts

1,onr la fit\pulJlirpw de L ibéria:
Gru~laf

117 • de llom de lltlnf:ic)•.

Pour Ia Lilhuanir:
I . .Ttt1'kunas-Sclwunills, -

Adol{as St·uoa:J,

Pour lc Luxembourg:
Jaaqncs.
Pour lo l\lnroc Cit rrxclnsion de la

F. Gentil.

~

~onc

C3prigno1e) ::

'\Valtc1•.

Pour le l\Iaroc

(~one c:~pagnole)

:

El Conde de San Estcllan de Cminii(Jn. 21Nln.. - A. Camaclw •.

Jose Moreno Pi-

troue lo Nicaragua:
Pour la Norvego:
J(faus Jlelsina. -

Ponr la

Osl•w· llomme.

Rt~puhlirnw

José ]) . il!ol'alcs Di11:. -

do

P~nama:

Ccsw· Cai'Vall•.,.

Ponr le Para.gnt\Y:
t:umwr Ln.n(J1JOt'U.
lPour lr.s Pays-nas:
ScllJ·ewlm·. -

J. S. van Gelde1' -

J. · M. 1.1;ncrs.

llour lcs Indes néerlandaises:
I. I. Milbo1'1i,
Pour 1\1. \V. F. Grr:Jes

Oostcrbeelt~

I. J. Milborn.
Pour lcs ColoniP.-'
I. J. Milbnnz.

nt'-PrlanilaiF~rs

cn Am.Crictne:
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Pour l\1. 'V. F. Gcrdcs Oostcrhcck:

I. I. Jlilborn.

Pour lc :Pérou:
E mil llccto1'.
Pour la Pcrsc:
Pour la 'Polugnc:
lJr . .\I{I'Ctl

1ru~oc!d.

-

Dr. Marjan Blachic1'.

Pour lo Portugal :
,~,l,tlbcrto c~t:r-

llciii'Í'J"': Jf,JusiHluJ d'.\liJuqucl'f'J.!l';. -

Yciu~~.

l'om· lr.s Colonics

porlugui~cs

uc

çq_sta

l'Aft·i~lUC_!.

Jurcnúl Elrus Flol'iado_ Santa llal'bw·a.

Pour lcs Colonics J)ortugniscs
l'Océanie:
Joaq-uim Pirés Fc1'rcil'a Chavés.

d~

l'As_i(j et :de

la fioU! LlUilÍC :
Gc9_1·vc Lccca.
l,OUl'

Pour lbl Révublique de Sl-1\Iarin:
Percival J(allinu.
Pour lo Salvador:

Pour Ie Territo: rc de la Surre:
Jl. Cuni'lilet.
l'our lo Royaumc dcs Scrbcs, Croates H Slovencs:

J),.agtttin Dimitl•ijevié. ic. - Stojsa Krúavac.

Sat'd

Ttlltmdzi~.

-

Milo& Ko-

l'our lo Royaumo do Siam:
l'l1ya Sa11JJO!dtch Prcecl!.a.

l)our la Suédo:
Julirts Juhlin. "7'Ttora lV cnneqvitt,

Gusfaf l1.ihl11iarlc1 -

·

-

:•Jtumar Lag·tJr,

~·~
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D?our Ia Suisse:
P. Dubois. -

O. Roches.

Pour la Tchécoslovaquie:
Jwlr Otolcar Ruziclca. - Joscph Zdbrodslry.
Pour Ia Tunisie;
]1'.

Gentil. -

Barbarat.

Pour la Turquie:
Pour Mehmed Sabry:
Béha 7'aly. -

Béha Talv.

lPour l'U nion eles RépubHques

Soviéti~te~

Sociali!teB:

Pour rUruguay:

Adolfo Agorio.
Pour les Etats-Unis de Vénézuela:
Luis Alejandro AfJnilor.

Certifiée pour c.opie conforme. Stockholni, au 1\linistérà
H.oyal des Affaires Etrangeres, de 30 septembre 1924. - Pou~
lo Sccréfairo Général, lo chefe dos Archives, CtLNiandgren.

llêglenieilt

d'~xecutioii de L'Arrangement
Jes ~Oli$ Postaux

Col)cernãilt

CONCLU ENTRE

L'Albanie, l'Allemagne, Ia République Argentina, l'Autrlcho, Ia Belgique, la Colonie du Congo Belge, la Bolivie, le
Brésil, la Bulgario, le Chili, la Chine, la République de Colombie, la République de Costa-Rica, la République de Cuba, le
Danemark, la Ville Libre de Dantzig, la République Dominicaine, l'Egypte, l'Equateur; l'Espagne, les Colonies Espagnoles,
l'Esthoinie, l'Ethiopie, la Finlande, la France, 1' Algérie, les
Colonies et Protectorats Français de l'lndochine, l'ensemble
des autrcs Colonies Françaises, Ia Grêce, Ie Guatemala, la
Hépublique d'Haiti, la' République du Honduras, la Hongrie,
l'Inde Britannique, l'lslande, l'Italie, l'ensemble des Colonies
Itnliennes, le Japon, le .Chosen, l'ensemble des autres Dépendances Japonaises, la Lettonie, la République de Libéria, Ia
Lithuani·e, le Luxembourg, le Maroc (à l'exclusion de la Zo•o
Espagnole), le Maroc (Zone Espagnole), le Nicaragua, la Norvege, la République de .Panama, le Paraguay, les Pays-Bas,
les Indes Néerlandaises, les Colonies Néerlandaise~ en Am~-
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riquc, le Pérou, la Perse, la Polog~e, le Portu~al, les Çol~nies
Portugaises de l'Afrique, les Colomes Portugatsc.s de 1 ~.s1e et
de l'Océanic, la Houmanic, la République de St-Marm, le
Salvador Ie 'rerritoire de la Sarre, le Royaume des Serbes,
Croates ~t Slovenes, le Royaume de Siam, la Suede, la Suisse,
la Tchécoslovaquie, la Tunisie, Ia Turquie, l'Union des R_épubliqucs Soviétistcs Socialistcs, l'Uruguay ct los Etats-Ums de
Venezuela.
Les soussignés, vu l'arlicle 4 de la Convenlion postale
universelle conclue à Stocl\holm le 28 aoút 1024, ont, au nom
de leurs Admini8trations respectives, arrêté, d'un commun
accord, tes mesures suivantes pour assurer l'exécution da
l'Arrangement coneernant les colis postaux:
:CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNlhtALES

Article Premier
Achemincment

1. - Chaque Administration est obligéL d'acheminer par
les voies et moycns qu'elle emploie pour ses pr.,opres colis, les
colis postaux qui lni sont rcmis par 1me antro Administration pour êtro cxpédiés cn LI'ansit par son torritoirc.
2. -- Les colis envoyées cn fausse dircction sont réexpé-·
diés sur lenr vérilahle destination par la voic la plus directe
dont peut disposer l'Office réoxpéditeur.
Article 2
Jlode de transmission
1. -- L'échangc dos colib entre pays limilrophes ou relié.:~
entre eux au moyen d'un ~ervice m:uitime direct est effectué par los burcaux et dan.s los locaux dés [gnés par los Offices intéressés.
2. -- A moins d'arrangemcnt contraíre, Ia transmission
dos colis entre pays non limitrophcs s'opere à découvert.
IJes Offices intércssés peuvcn t s'ont enr:ro pour établir
de.3 échanges en sacs, paniers ou eompa1 timcnts elos avee
feuilles de route directes; dans co cas, los dits OHiccs arrêtcnt d'un commun accord lcs mesures néces~aires.
3. - Toutefois, il est obligatoire de forrner des récipients elos lorsquc le nombre des colis est de nature à entraver Ics opérations d'une Administration intermédiaire d'apres
la déclaration de ccltc Administration.
Les 1·écipients doivent porter l'indication bien lisible du.
bw·eau d'o1·igine et d'un numéro d'ordre. Leur poids ne doit
pas dépqs~er 60 kg. s'il s'auit de sacs et 80 kg., s'il s'agit d'aultes réctpt.ents.
.
.
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Ils do/t·ent i;li'C 1'CI1VÕ!JéS virles i't l'Of{icc expédiféttf~ jJtH~
lc p1'0f'!win cotoTicr.
1./0{/'icc J'(~('.rpéclilcur doit {aire mculiõn sm· ses {euillc.if
de 1'0ttfe eles nu.méro.t; rlcs 1·édpienfs 1·etournés et devient rc:~
Jiollsable de la JJerlc de ce11x dont il ne 2JCttt 1Jas pi'Ouvcr avoir.

cflcctué le 1·envoi.
Lcs panicrs, sacs ct autres récipicnts semblahles, néccssa ires iL l'échangc eles colis, sont à la charge à par·t~ ~égales
dcs Officcs qui s'cn servent clans leurs rapports réciproqucs •:
4. - Dans lcs rapporls entre pays séparés .par un on
plnsicurs lerritoircs intermédiaires, les colis doivcnt su ivro
lcs voics dont les Offices intércssés sont conve_nus
5. - Lorsquc dcs colis sont retenus d'office cn conrs de
I ran~port., soit IlíH' Ia poste, soit par la douane, l'cxpédileur
doiL firo invité, par avis de non-remisc, à donner s6s instructions. Toutcfois, cette mesure n'est pas obligatoire dans los
cas de force majeurc •:
•i

Artlclc 3
llelf,Çeianem'ênls à (ou1'ni1~ O.flx Llrlministratic

l. - Lós Administrations qui enlretiennent des services
maritimes réguliers désignent, aux autrcs Offices, cenx de
ccs scrviccs que peuvcnt. êtrc affectés au transport dcs colis,
cn inlliquant lcs disf.ances.
2. -- Lcs Aclministrations qni ont entro clles des échanp;es
dirccls se no li ficnt mutncllemcnt, au moycn de tableaux con·formcs au modele A ci-annexé:
a) Ia nomenclature dcs pays sur Icsquels .cllcs pcuvcnt
achcmincr lcs colis qui lcur sont rcmis;
b) lcs voics ouvertes à l'achemincment desdils colis, a
l)arlir de l'cntrée snr leurs tcrritoires ou dans leurs services:
c) le total dcs frais qui doivent leur être bonifiés pour,
chaque dcstination;
d) lc nombrc de cléclaralions cr~ douanc dont chaquc co1is
doit être accompagné •.
_ 3: - Chaque Administration 'doit, cn outre, faire connaltre dtrectement au premicr Office intcrmédiaire quels sont
lcs pays pour lesquels elle se proposc ele lu i livre r dos colis •.
Article 4

_'\!oiês ele t/ai1s in iSsiõn et taxes
Au muyrn dcs tableaux A rcçus de scs correspõndants,.
ehaque Aclminislration dMermine les voics à cmploycr pour
la t ransmission de ses colis e L les taxes à percevoir su r les
exlH~uilcurs, ct'apres Jes conditiot1s clans Iesqucllcs s'effectue
lc lransport int•~l'médi;:\irc.
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Article 5.

Fi.xation

des

équivalents.

f. - Les Administrations pcrçoivent lcurs taxes d'aprês
lcs équivalcnts qu'clles ont fixés, sclon les indications du tablcau (modele O ci-a:mexé) ct qu'clles doiYent nolificr au
Hurcau international, pat· l'intermédiairc de l'Administration
dcs postes suisses.
2. ·- En cas de changcment du systemc monétairc dans
l'un des pays susmentionués, l'Administralion de ce pays doit
s'cntcndrc avec l'Administration des postes suisscs pour modifier les équiva1~nts; il apparticnt à cette derniere AdminisLration de faire notifier la modification à tous lcs autrcs Offices de l'Union par l'intcrmédiairc du Bureau international.,
3. - Toulc Administralion a la facullé de rccourir, si
clle lc jugo néccssaire, il l'entcntc prévue au paragraphe précédent en cas de modification importante dans la valcur da
sa monnaie.

CIIAPITnE II
DISFOSITIONS ÁPPLICABLES À TOUi3 LES COLIS

Article 6.
Colis encornbrants.

L - Sont considérés commc cncombrants:
a) les colis dont l'ttne des dimensions dépasse l m. 50 ott
dont la somme de la longucur ct du plus orand pou1'tour, pris
dans ttn SCJlS atctre que celui de lll [Ol1(}ti.CU1', ur:passe 3 melrc.'i.
b) lcs colis qui, par leur forme, leur volume ou lcur
fragilit8 ne se prêlcut pa<s faeilcment au chaq;cnwnL avca
d'autros colis ou qui dcmandcnt dcs précaution~ . spéciales,
tels que plantes et arbusf.es en panicrs, cagcs vidcs ou renfermant dos animaux vivants, hoites à cigar0s videa ou autres
boitcs en furdc~mx, mcubles, vanncrics, jardinilm~..;, yoiLurcs
d'cnfants, rouets, vélocipcdcs, etc.
2. - I . cs Administralions qui assurcnl dcs servires marilimcs ont la facullé de considórcr comme encombrant touL
colis qui cmprunte ces services et dont le volume d~pnsse 5!J
décimetres cubcs, 0~1 clo;1t une dimcn::;ion cst supL~l'icuro à
1 m . .25.

·

3. - La mnnihc de ·.roi1· du burcau expéditcur, en ce qui
concerne lo calcul cxnct dll yolume, dn puids ou de la dimcn~ion. doit ôlrc consiuérée eommu préYaiant, sauf cn'('Ur évidcnte.
Lci8 de 1V2G- Vol. II
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Article 7.

Cvw.litivwte ment des colis.
Puur l:l.re aú1t1is au transp_ort, toul coli::; doit:
u) porter l'adrcsse exaotc tiu úe~tinataire cn caraclere;;
latiu::;. Lcs adre:st:ies au crayon no sonL pus admise::l; LouLciuts,
sont acccplés lcs colls dont l'adresse cs~ écrite au crayot~
encn•, sut· un 1oml préalableuwut mouillé. L'adrc;::;se d01L
être énile sur lo culis même ou sur une étiquetle attaclléo
solideHH.:nl à ec dornior, de Il1Uniere qu'ellc ne pu1sse se détaeher. 11 e::; L roeonuuautlé d' in::;érer uans l'cnvoi une copie
tle l'adresse avec muntion de l'adres8e de l'expélliteur;
b) être cm.ballé d' une maniere qui ré pondo à la durt~e du
trnusuurt ot qui vréserve assez efficacement le contenu pour
qu'il sott impossi1Jle d'y porter alleinle sans laisser une trace
apparenLe úe violation. 'l'outefois, sont acceptés, saus emballage, lcs objets qui peuvent être emboités, ou réunis et maintenus par un lien solide muni de plomb;::; ou de cachets, d(}
manie:::-.e à former un seul et même colis ne pouvant se désagréger. Il n'est pas exigé, non plus, d'emballage pour lea
colis d'une seule piece, tels que pieces de bois, pieces métalliques, etc., qu'il n'est pas dans les usages du commerce d'emballcr.
Les obiets pouvant blessel' les ag_ents des postes ou endommaoer les aulres envois doivent être ernballés de façon à
éviter tvut danger ~·
c) être scellé par des cachets indentiques à la c ire, par
des plombs ou par un autre moyen, avec em.Qeinte ou marque
spéciale uniforme de l'expéditeur.
Arliclc 8.

Emballayes spéciaux.
1. - L'emlmllage dcs colis ponr les pays d'outre-mer
doil êlro particulieremcnt solide et bien conditionné, en raison des nombrcux lransbordements et manipulatfons q1te doivent supporter ces envois; en particulier, lorsque le contenu
est composó de métaux précieux, d'objets en métal ou de
marchandises lourdes, il est indispensabl.e d'employer, pour
l'emballage, des boites en métal résistant ou des caisses en
bois d'au moins un centimêtre d'épaisseur.
2. --- Les liquides et les corps facilement liquéfiables doivent être expédi~s dans un double récipient. Entre le premier (bou Leille. flacon, pot, boite, etc.) et Ie second (boite
en m(~tal, en bois résistant ou en carton ondulé de solide qualité), est ménagé, autant que possible, un espaoe qui doit
être rompli de scinre, de son ou de toute autre rnatiêre absorbante ou protectrice.
Gette derniere condition est obligatoire Iorsque t.e pr~
,nier récipient cst particuliere~ent fragile._
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Les utatieres colo1·antes, telles que l'aniline, etc ... ne
sont admises que dans des boites en {er blanc résistant, placées à leur tour dans des bailes en bois avec de la sciure ent1'c les deu.x em;ballages; lcs rwudres seches non colorantes
tioivcnt être placées dans des boite:; en mélal, en bois ou en
cccrton; ces boites doivent être elles-mêmes e11{ennées dans
un sac e H loile on cn parchemin.
3. - Lor~qu'ils sont adrnis par los diver~ Ol'liees appelés
h pal'tieipcr au transport, les colis conlenant des allu1nettes,
ucs cap:·mles eL dcs carlouchcs mélailiqucs chargées pour les
armes h f eu portalives ot des éléments do fusées d'al'l illoria
inexplo~iblc:::. doivcnt ·(>tre solidement emballés à l'iulérieur
et à l'extérieur daus dos caisses ou des barils. Le contenu
doit, cn outre, être indiqué tant sur le bulletin d'cxpédition
que sur l'envoi même.
Articlc 9.

JJulletins d'c:J:pédition ct déclaralio11s

e1l

doumze.

Chaque colis doít Mrc ~ceompngn1~ d'un lmllctin
cn carton rés_istant et de déelarat i uns en dou ano
confonrws ou analogues aux modeles B et C d-annexés; les
décl.arations en donane sunt .r;olitlemetlf atl11r:llées au. bulletin
li' cxpédition.
L'cxpéditeur peut ajouter sur le coupon du bulletin d'expédition eles eommunications relatives à l'envoi. 11 doit, en
outrc, indiqner, au verso du bulletin cl'expédition. la maniere
dont il entend disposer du colis, an cas ou la livraison ne
pourrait êtrc effectué. Ccttc annotãiion, qni doit êtro libellée
en français ou dans une langue connue dans le pays de destinat.ion, est rep'roduite sur le colis m,êrne.
·
Lcs dispositions suivantes sont seulcs admiscs:
a) que le colis soit immédiatement renvoyé;
b) que le colis soit réoxpédié au même dcstinatairo dana
urw mrfre Jocnlit.é;
c) que lc culis soit remi~ à un attl.t·e d'~stinallurc (évontuellement san8 perceplion du monlant du ecnthourserncnt ':'U
contrc payement d'une somme inl'éricure à ccllc indiquée prirnitivemcnt);
d) que lc' rolis c:nit s~.~nalr' rn!'W11' lonthó en rcbut;
e) que le colis soit vcndll à ses rit:;ques eL périls ou trait~
comnw abanconné.
2. - Un seul bullel.in d'cxpédilion ct nne scnle déclaratiun en douane penvent servi-r pour plusieurs colis ordinaires
jusqu'au numbre de trois, émanant du même exp1··diteur,
soumis à la mêmc taxe ct desf inés à lt-t même pcrsonnc. Gette
disposit.ion n'est pas applicable aux colis expédiés contra
remboursement, avec rJéclaration de valeur, ou i't. 1·emettre au:c.
destinataires {1·ancs de tous droits ou {rancs de douane seulement, pour lesquels les docurnents collecti{s ne sont pa~
admis.
Chaqtw pays peut toutefois exiger 1.m bullclin d'cxpédi"'""!
tion et une déclaration en douane par colis.
· 3. - Les Adrninistrations n'assurnent aucune responsa ...
b_ilité du chef des déclaratious en douane.
1. -

d'exp1~d i lion
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Arliclc 10.

Colis {remes de f}roils.
1.- Lcs colis il rcmcttrc aux des~inaf.aires francs do tou.11
droils, ou francs clc droit~; do douanc sculcmont., doivcmt por ·
ter sur raurcsse ainsi que sur les hnllcl.ins d'expéllilion uno
étiquetto de couleur jattne avcc I' indicai ion, en gros earactc.
res, <<Franc de fous droits::> ou «Franc de droits de douane
sculHncnl~. La mêmo intlication doit êtro inseri te par lcs
{'XlJ(~ditcurs sur ll's huliPlins cl'cxp(~dilion.
2. --- Tout roli:-: expt;dit\ drane de rll'oils~ P~•t nccompagné
d'un lmllclin d'affranchissement conforme au modele E cinnncxé, conícctionné cn carton de coulcur Jaune et dont le
r~c: o cst rempli par le bureau expéditcur d apres la contextura de la formulo. Lo bullctin d'affranchisscmcnt cst soHd·~
mcnt attaché au bullctin d'expédition.
Article 11.

Avis de récqJtion.
1.- Les colis pour lesqnels lcs expéditcurs demandent un
avis do réccption doivent portcr l'annotation tres apparente
«Avis de réceplion» ou l'cmpreintc d'un timbre «A. R.'$ La
mêmo mcnfion csl rt'produito sur lcs bulletins cl'cxpédition.
Z. Ces ClWois sont ac.compagnés d'unc formule conforme ou analoguc au moLlole C annexé au Reglcment de la
Coavcnlio!l; crU e formule cst établie par lc bureau cl'origino
011 par tout aulro huri'an à cll)signcr par l'Office expcui!cur;
clle cst jointe an hullctin d'cxpédition du colis auqucl elle
so rappode. Si Pile no parvicnt pus nn burcau de dcstinaliun,
ccltt i-ci dresse d'offiee un nouvcl a vis de réccption.
3. - Le burcau de dcslination. npr(~s avoir dúmcnt rempli la formule C, la rcnvoie, ~t dócouvc1't et cn franchisc de
port, à l'adt·esse de l'cx~1édileur du colis.
·
4. - Lorsquc l'expéditeur réclame un àvis de réccption
qui nc lui cst pas parvcnu dnns les délais voulus, il est procédé conformément aux reglcs tracées à l'article suivant.
Dans ce ca~. il n'cst pas perçu une dcuxiemc taxe et lo burcau
d'originf' inscrit cn têlo de la formule C, la mention <'Duplie;' ta de l'avis de réccption, ele.:.
Arliclc 12.

A-ris de 1·écevtion dcmmulés 1WSfél'icurcmcnt em dépôt.
l..or~que l'expt~difeur demando un avis de r(~ceplion postérif'nt·rmcnt nu d(;pM, d'un colis, le hureau d'orig.inc romplit
nne ft1rmule C qu'il allaclw cnsuite à une réclamation (modelo N ci-nnncxé), plútlahlcmcn~ rcvütue de tiinbres-poste
rcptéscn•.ant la taxe p1·évuc à l'article 40 da la ~~onvention.
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La 1•éclamation accompagnée de la formule C est traitée
selon lcs .prescriptions de l'urticle 39 ci-avres, à cette scule
exception que, en cas de livraison réguliêrc du colis, le bureau
de dcslination retire la formule N et rcnvoic la formule C
à l'or_igine de la munierc prescrito nu paragraphe 3 de l'artlcle précéd~nt.
Toute{ois, dans les jJays oft le service des colis poslau:J:
n'cst jJas exécuté par l' Adminish·ation des postes, la pc1·ception
de lrr. ta.Te est constatée sur la formule N, soit pm· l'appos'itüm
d'unc vianette .~péciale, soit 1JaJ' l'imMcation lltt mon!ant d(:
cette perccption.
CHAPITRE UI.
COLIS CON'ri\E fiEMEOUJlSEl\IE.NT,

Arliclc 13.
Jndication du 1'embolu'.r:f'me11t.

1. - Les colis grcvés de remboursemcnt ct les bulletinc:;
d'expédition y afiérents doivcnt portcr du côltS do l'actressn
le mot «Rcmbourscmenb> t\crit OLl imprim6 d'unc manit~re
trcs apparcnte et suivi dn monlant du rembourscment qui
doit être indiquó en caracteres latins, en toutes Jpf tres et cn
chiffres m·abes, sans raturc ni surchargc, mêmc approuvées.
2. - L'cxpéditeur doit, en outro, incliquer, sur le colis
et au recto du bulletin d'expédition, son nom et son adresse,
L~galcment en caracteres latins.

Article 14.
Eliquette.

Les colis grevés de rcmboursement ainsi que leurs hullctins d'cxpédition doivent êtrc rcvêtus d'ftne étiquctte de
conleur orangc conforme au modele D, annexé au neglcmcnL
de la Convention.
Article 15.
Mandat de rembourscment (formule H).

Tout rolis expédié rontre rcmbourscmcnt ost accompagné
d'une formule de mandat de rcmbour~emcnt conforme ou analogue au modele H ci-anncxé. Cette formule, qui est atlachéo
au bulJctin d'expédition, doif. porter l'indicatinn dn montnnt
du remboursement dans la monnaic du pays d'origino ct indiquer, en regle générale, l'cxp6diteur du colis commc bénéficiaire du mamlat. Cepcndant, chaque Administration e:;t
libre de faire adrcsser aux bureaux d'origine des colis ou à
d'autres de ses bureaux los mandais aff<~rcnts aux Pnvois
origina ires de son scrvice. Lc coupon du mandat de remboursement doit indiquer lo nom ct l'adressc du destinataire du
colis, ainsi que Ie lieu et la dato qc dépôt de cet envol.
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:Article i 6.

Sauf entent!"l contrairr, J~s montanfs drs remboursementE!
sont convortis en monnaie dn pays destinataire par lrs soin~
de l'Administration de ~e pays, ,qui se sert à cet e.ffet rln tan-x
d~ convrrsion rlont elle fait m~age pour la conversion drs
manrlats rle püste à rlPstination rlu pays d'originr drs colis.
Article 17.
néTai rir paiemenf.

I..e montant rlu rrmbonrsPment doit Mrr, payP, rlans nn
délai dr 7 jonrs à comptrr dn lendemain rlc l'arrivfír rln ro!is
an hnrf;an destinataire.
Ce t:lélai est portfí à 1.5 jonrs dans les relations r1es pays
d'Europe avrc lrs pays hors cl'Enrope ct de ces dernirrs pnys
entre eux.
Les délais peuvent M.rr Mendus jnsqu'an maximnm rlr 28
.fours par lrs Arlministrations auxqnellrs lrnr Jfigislation rn
fait nne obligaf.ion.
'Passé MS flélais, lP colis rst trnité comme Mant tomb(i!eP ... ~bnt. conformfimrnt. aux clisposit.ions de l'article ~H- eiap _;. L'rxp(~ditf'ur a trmie{ofs la facnlté de dem.andrr- Ir renvoi immfirlinf rlu eolis à. son adrcsse. si Ir destinatnirr r<'fnsc
de payer 1<' montan t. dn rPmhoursrmPnt lnrR rir la nrrmiore
préísentntinn. r:ettr> drmande doit firmrer su.r le colis ct o.tl
t•erso du lmlfetin rl'r.rphliffon. ·Elle doif êtr-c libelTée rn franr;afs ou dan.c; unr TrmfJut? cmlm_re rTan.ç Te pau.c; de drsfiwrfion.

Article 18.
Rérfnrtfrm ou nnnuTnJion

rfql

rem.Twurst?mt?nf.

Lcs demann<'s <i'nnnnlation ou de rérluction clu montant
du rcmhonrsrmfmf sont. sonmises anx regles rt. formalih's
presr-rifrs par l'artielc ld du Reglement rle la Convrntion.
Toute demande de réduct.ion clu montnnt ctu remhourscment doif, !lt.ro ar,c.l()mpagnne d'nnP nonvP-llr formnlr dr manr1nt
de rrmboursrm0nt indiqnnnt lc montant rr,ctifié.
Article 19.
R~expédition.

LPs rolis grrwes de rPmboursPment pPllvenf M-rr. rr~xp~
àifÍs si lP pnys rlf' la nonvrllf' drstinntion ass11rf'. aYrc reln1
d'originr. Ir ~f'T'Vir.f' rlr:::: rolis d<' ecttr cat.P~nrie. Dans r r ras,
le~ eolis sont. nrrnmpn.!:!nf;s rlrs formnlrs de mnnrlats rlc rcmboursrmrnt. Mnhlirs par lo servi co o' origine.
L'Ofl'ir.e no
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la nouvelle destination procede à la liquidation des rembour.sements comme si les wlis lui avaient été ·expédiés directe..
ment.
Article 20.

Emission du mandat de rcmboursement
Immédiatement apres avoir encaissé le montant du remboursement, le bureau de destination ou tout autre bureau
dési.gné par l'Administration destinataire rempli la partie
"Indications de service" du mandat de remboursement et, aprês
avoir apposé son timbre à date, le renvoi•e en franchise de port
au bureau de dépót du colis ou au bureau qui a été spécialem.ent désigné par l'Office d'o'rigine sur le titre lui-m~me.
Los mandats de remboursement sont payés aux ~xpédi
teurs des colis -dans les conditions déterminées par chaque
Afim inistration.
Article 21.

Annulation ou remplaccment des formules de mandats de rem'-boursement.
1.- Les formules de mandatR de remboursement annulées

on remplacécs sont détrnites par les soins de l'Offiee desti-

natuire des colis.
2. - Les formules afférentes aux colis .grevés de rem-'
bonrsement qui. pour un motif qnclconque, sont renvoyés à
!'origine. doivent êtrc nnnulécs par les soins rlr. l'Office qui
cffectue le renvoi.
3. - Lorsque lcs formules afférenteR anx colis grevés
dr. remhoursernent sQnt égarées, perdues ou détruit.cs avant
l'encaissement du rembourseme.nt, lr burean destinataire en
établit des duplicata sur Jesquels il porff' 1PR indicntions que
1e hm·0an exprr1itPttr y aurnil. ronsigni"PfL
Article 22.

Mandats dP remboursement.
1. - Les mandats de remboursement égarés, perrlns ou
détruits apres l'encnissement du remboursemrmt sont remplacés par rleR duplicata on ·dr.s autorisatiom; de paynment,
aprõs consfatation par lcs Aclminü:;trations in férrssrPs qnc le~
manrlats n'ont été ni payé:::, ni rernboursés.
2.- Los mandats dr rcmbonrsement. rlont. l0s hénéfieiait:"rs n'ont pns rÁclamé 1r p~ycmfmt dans lrs rtrlnis de valirlHé fix~~s par Jp, Reg-lcmrnt. drs mandats, ot crnx qni n'ont
nu êtrr délivr~s nnx bénMiciairrs. ~ont traitf's rnnforrncment
nux dispositions do l'arf irle 3"• rln RP.:;r1rnwnf clP la Convention.
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CHAPITRE IV
COLIS AVEC VALEUR DÉCLARÉE.

Articlc 23.
In4icatión dJu montant de la déclaratlon.

Les colis avcc valeur déclarée et les bulletins d'expéditiori
v afférents
doivent comporter l'indication du montant de ta

déclaration de valeu r dans la monnaie du pays d'origine.
Cette indication doit être faite en caracteres latins, en toutes
lettres ot en chiffres arabes, sans rature ni surcharge même
approuvées. Le montant de la déclaration doit, en outre, être
converti cn francs-or pnr l'expéditeur ou par l'Office d'originc. Le résultat de la conversion est indiqué par de nouveaux
c'hiffres placés à côté ou au-dessous de ceux qui représentent
le montant de Ia déclaration dans la mo~mai~ du pays d'origine.
·
Le montant en (rancs-01~ doit ~tre. souligné d'un fort trait
au c1·ayon de couleu1·.
·
Article 24.
Etiquettcs et timbrés-poste.

Les colis avec valeur déclarée ainsi que Ieurs bulletins
d'cxpédition doivent porter une étiquette rouge avec l'indication «Valeur déclarée~ en caracteres latins.
Lorsque les colis contiennent dcs especes rrionnayées, dos
matieres d'or ou d'argent ou d'autres objets précieux, les cachets ou scellés de même que les étiquettes de toute nature
et, Ie cas échéant, les timbres-poste apposés sur les colis,
doiv·ent être espacés, de façon à ne pas pouvoü· cacher des
lésions de I'emballage. Les étiquettes et, le cas échéant, les
ti1nbres-oposte ne doivent pas, non plus, être repliés, sur Irs
deux faces de l'cmballage de maniere à couvrir Ia bordure.
Articlo 25.
Ernprcinte dtt cachet.

Outre l'indication de Ia déclaration de valeur prescrito
par l'article 23, le bulletin d'expédition accompagnant chaqne
colis avec valeur déclarée doit portcr une reproduction exacte
dr~ l'empreinte ou de la marque spéciale de l'expéditeur prévue
à l'm·ticle 7, letlre c) .
Article 26.
Indication du põids.

Le poids f'Xact en grammes de chaque colis avec Yaleur
déclarée doit être inscrit par l'Office d'origine:
a) sur l'adresse du colis;
b) sur lo bulletin d'e:xpédition, à la place à ce réservée.
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CHAPITRE V
COLIS UROENTS.

Article 27'.

Etiquette.
Les colis urgents et les bulletins d'expédition y aft'órents
doivent portcr une éUquettc avcc l'indication tràs apparente
.cUrgenb.
ArUclc 28.

Tt•ansnlission et comptabiliM.
Les Offices qui participent à l'échange tlcs colis urgent~
s'ent.endent. p-our assurer la transmission rapide et, autant
que possible, ·directe de c.es colis; ces Offices arrêtent égulement d'nn commun accord Ics mesures néc.:3s-;aires pot!r Ia
compfa.bilité.
CHAPITRE VI
OPÉRATIONS AU DÉPART ET À L'-\RRI'/~1!..

Article 29.

Nttméí'o d'enregistrement ct licu

dt?

f!l;pôt.

Chaquc coli!1, uin:.i que le bul1elin d'cxr•É{.litior. qui s'y
rapporte, doit êt.re revêtu d'une étiquette couforme au modele D c.i-anncxé indiquant lc numéro de l'enrcgistremcnt ct
le nom du bureau de dépôt. Le même bureau d'origine nc
pcu employer, en même temps, deux ou plusiem·s séries d'étiquettes, sauf le cas oü lcs séries sont compléf.é;:-s par un caractere distinctif.
Articlc 30.

Application du timb1·e à date.
I..e bulletin d'exredition est fra·ppé par In bureau d'ortgine, du C1'Jte de Ia suscription, du timbre ínrliqui:int Ie lieu ct
la date du dépôt.
.
Le bureau d'oriaine doit indiquer, en outrc, la cottpw·e
de poids du colis ott lc poids de ce colis, en ló:Uoarammes.
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Article

EX~O

3t.

Lns colis à remeU.re par exprés ainsi qu~ les bulltins
d'oxpédition corr·espondants snnt fra:ppés d'un timbre ou revM.ns d'une óliqnrtt.e portnnt., rn gros c.arar-tercs, le mot
t.Expres~.

,1\rticlo :12.
nf'f/'ll()i df'S 711tlTPtfins d'alfranchissem.en1.
drnits avancés.

R;:·:1'p6rafion

dei

1.. -Apres Ia Iivraison {l'un colis franc de c'roits au dosf inntaire, Ie bureau qui a fait !'avance des frai<; de douane oü

antres pour Ie compte de l'exnédit.eur comp7ete, en c.e qui le
conccrne, les indic.ations qui figurent au verso du bulletin:
d'affranc;hissement ef. transmet. ee dernier accompa.gné des
piPCtP.s justificativos, sm1s cnveloppe fermro, sans inrlkation
rln contf~nu, an hnrran li'originc nu colis.
Tout~fois. ehnqne Administration
a lc droit. lic faire
f\ffrchwr nar flps hHrPaux spécialemcnt. liésip:néE=, le rcnvoi
rlrs hnllrtinc: d'afranchiss-rmnnt. grevés de frais E.t de demanrlPt' qur. 1Ps hnllf'tins snirnf trnnsmis \1 nn hnrt~n:' nM.rrmié.n~·
fmns ec dl'J'nir-r ra::~. dP mm1 du hnrem.1 aurtuel lrs hnlletins
nnivrnt. Mr0 rrnvnvt:0s f'Rf imwrit. par 1~ hurenn rxpf.rliteur
rln r-olis llll rrrtn nn ·hnlldin if'affranehisscmrn 1
2.-Lnrsryn'un rnJiR fflli portr l'ét.iqnrUr dt·anc nc tou,q
rlrnif.<:<~ nu «frrrnr df' drnifs dr. rlnuanr. seulemoHJ> parvirnt. au
<:<rrvir.f' rtrRtinatairr ~m.m1 hullrtin rl'nffrnchis::-.•. . mrnt. lr hurf'llll r.harg-1~ rln clf.rim.tnnf'tnP.nf, fifahlif. nn flnp1 itmf.a rln hn11el in t'n nvant. snin 1lf' snbsfitnrr lf' nom 1ln ;~:-t:vs rl'nriginn rte
10rnvoí i'l r.rlni .rfp l'Officc élnnt, il releve lu i mr~rvw. Lnrsquo le
hnllrtin õ'affranchissement rRt perrlu nr-re livrai;nn dn r.nlis,
'lm nuplir.ata f'Rt. Mah li dans Jrs mêmes condif:ions.
::J .-JA's hulJf'tins if'affranr.hissemrnt afif\rrnf.s anx colis
oui. p011r nn motif ryuelco1aur. sonl rrmvnv1'>:1 à rnrigine,
rinivrnt. Mrr annnl(.s par lf>,s soim; i!r l'Offi~~ flUi rffrrfnr le
r0nvni r f. Mr" nffrwhl"~ n,nx hullet.ins rl'expéd1t}on.
'~.-A ln rf.rr-ntinn rl'nn ht1llrt.in
rl'nffranrhissPmt"nt. in'lirnmnt. lPs frai:: rlf.hnnrsf.s par lf' s0rvir.r rir:,f.il1:lfnirr. l'Office
rl'nri-g-inf' rnnw,rti lr mont.nnt. nf' crs frnis nnns sa nropre
monnnil" ll nn fnu~ qu'iJ df'itPrminr Jin-mt'\mP 0J ~"'HÍ n" rloit
nas Mr" c.npf'rir,lr :1~1 tnnx fixf. nonr l'0mi~~ion r!f'fi mandats
rlr f'OSI (' :1 nr:::l inntion rlll nny~ ('0ffí'~nnnr1nnt' T (' rrsnlfaf. rle
f:l l'nnsr>l't::inr.. ""' inrlirmf. n~n.::: l0 ('OT'n<: f{f' ~~ fOT'Pllllf' rf. ~llr
l'nnpon ln' ,~rfll: il f'r::f rnnfirmf. na r 1n c:il:rnnt.ur~ r1n l'agnnf. aui
n nf'f.N~ ln ron\'f'rc:inn . . \prf>c: :r\·nir rrrnuvrf. 1r montnnt ·rli"S
frnh Ir hn!'f'fl1l rl'nrirrinr rC'mPt. n l'r:'\:l)Pfli!Tnr lr l'flllpon
rh, h111lPfin f'f. l0 rnc: ,~rh~:mf. lrs piPr·f'~ justificntive~.
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ruaticle 33.
Rée%f]~dition

1.-IJes colis récxpédié~ par suit de fausse directioti ne
peuvcnt. Afro frappés do dro!fs de rlouanc ou nutres par l'Office
r(~pxpérlif eu r.
·
l.dn·squ.e ce dcrnicr ·remwie u.n cnlis à l'Of(ice qui l'a ache1ninl; cn dcrnier licu, il lui restitue

les

boni(ications qu'il a

rcçues et sianale l'errcur par un bulletin de vérification.
Dans les autres cas et .<Ji le montant des taxe.<J qui lui ont
été allrilmécs esf. im:n1ffis~.P..t, pour ~onvrir los frais de réexpédition qni lui incmnlHmt. l'O{{icc ''éf'.rJ)r;difr/11' bonifir à
l'Office auquel il remet le colis les droits . de transport que
com. porte l'acheminement: il se crédit~ rnsnite de la somme
r/nnf i{ cst (i, df;('Otll'f:t'! ]Jnr 1111(' 1'CJH'isc R111' f~ 1J~tl'{·ft1f d'échan(IC

qui a

frmu~mis

cn dPrnier liPtt, lP colis en

fn.u.~se

direction. Le,'

mofif rle rctte 1·cprisr. cst 110fi{iP ii r0 hnrrnu nn moyen õ'un
lmllrf in rlo vérificaf.ion.
2 .-Lorsqn'un colis a éfé arlmis 3. forf h l'expP.dil.ion par
suit rrunr rrrcur impu Iah!c au sr.rvir.r 1wstnJ ct doif, pour co
mntif. (q rr renvoyé an pays d'ori~rinc, l'Office qui restitue Te
colis allrme i1 1'0f'(icc qni 1(' hti n li1'1'~ lcs Twni{icntions qu'il

en n. 1'C('UCS.

Ln~;squ.e lP renvni rst ln. rmtséqu.rnce d'unf! errem· de
l'e:rnéditPnr nu. d'une rios in f rrrlirUons prévm~s h l'arf ic1r 14
dr I'A rr:1ng-rmrnf, les {rais dr trrmspnrt qui r~snlfrmt rfe l'npérntinn sont (l.
rhat(/(' dt?.~ c:rp~ditenrs. Chnqu,p nrrrcc .'1C C1'P-·
rliff' rir' sa qnntf'-JJflrf JUO' mw rr-pris(' nin'ii rrn'il rst inrliqn,} nn
~ .': ri-n.J)N}s pnw· lPs colis 1•/r.rpédirrs.
2 .-Lrs rolh:t r0rxpP.dió~ par suit. d('; changPmf'nt. d"' rP.sif]rnrn drs desfinntairPs 011 rl'unc errPnr imputable à l'fl::'{Dériifrur sont. grevés, h la eharge drs desf.inaf.nirP.s, par I'Officc liisfrihntrnr. rl'nnP taxn rnpr0~rnf:lnf 1(\s quotc"-'>nrf~ l'f'VPnanf.

'!

aux ·rlivrrs Offirrs (!lli onf pnrtirip0 nu trnn~pod. rln. r0Pxpf.difion.
L'Offirr r1'Pxpr'rlifr11r ::;,~ rTI'dif«' d0 sa (!tlOfP-parf sur
l'Offirr infrrmr;diairf' 011 f:Hr J''()ffiro rlr- 1:1 nonvPllf' rlPsfinafiOll. nans 1nR cas n\1 Jr pn:vs rlr rrrxp0rlition f' f rclni .riA la
nm1veiir riNdinafion nn son 1 pns Iimitrophr.s, lo JWf'miPr Offire
intrrm(~rJinirn qui r0~oit. un rolis rérxnr"diP. ~o crédito nu montanr. dn ~a anofr-nart. nl. ~h CPJlr ,rfr l'Offirc réexn~rlitPur. vis~l.-vis dn l'Offil'r auqupl i1 livre rct. oh,iet.: r>t cr rlrrnier h son
tour. s'il n'cst. lui-mêmr rrn'un intrrmrcHaire. répMc, cmr
l'Officf' suivr~nf. sa prnprP quof.r-nart. enmu1rr- nvec dont, i1 a
tcnn eompl.r f1 l'Officr prrcf\denf.. L::1 m~mr onérntion RC
poursnit. rlans Ics ranporfs Pnfrp lns rliffl"rontR Offiros nart.icipanf. nu t.ranRpor·t., jus(!ll'h rn qn0 lo colis parvirnnr h l'Office
distrihut.eur.
Lorsnnn Ja taxe rlf' tr::rnsporf. nst nr.qnit.fl:':r au momcnf. rlc
In r0Pxnrr1:1ion. Ir colis 0c:f. trnifr' rnmm0 s'il :'!aH arlrPc:R6 ni~
rrr.t0mnnf nf!r lr Jlfl)'S rrf'xp{'nifrnr rm pavs rlc la nOllYf'llr rlcstinnlion. D:1n::: rr rns. nnr:.mr ffl'~P ·rlr transpod n'rsf. pf'rr11c
snr Jc rlrstinnfnirn.
·
/.,(' rl"foil r/f's frni.ç; ?'Ppris dnit

N1•('

inrTirnu{ sw· Tr> hu7Trfin
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d'cxpédition ou, à dé[aut, sur ttn bordel'eau joint à ce documeut.
4 .--Les colis sont r·Scxpédiés dans leur emballage primil i f; ils sont accompagne:-; du bullctin d'expédit.ion établi par
Ic lmr('aU d'originc. Si le colis doit., pour un mo Li f quolconque,
Hro remball~ ou si lo hulletin d'expédition pr;J~litif doit étre
romplacé par un bullctin suppl0mentaire, il est indispensable
quo lc nom du bm·Nm d'ol'igine du colis et le numéro d'enrcrJgf rrmonl. primit i r figurcnt. Lant sur lo colis que 5Ur lo bullct in d'cxpé-dition.

Articlc 3L
RelJuts. Al'is ele non-1'emise.

1.- Lo1·sque l'e;rpéditett'r cL demandé pw· une· annotation
1J01·tée au. ve1·so du bttlletin d'expédition et sut· le colis que
le colis soit sianal.é comm,e tombe en rebut, l'Offic.c destinafairo trasmct à l'Office exér·cditeur, apres l'avoit• complélé un
avi~ de non-remisc conforme au modele J ci-annexé. Cet a vis,
t;ui est accompagné du bttlletin d'cxpédition m·iginal, doit indiquc•I', le cas é\Jhéant, Je montant des frais de douane et autres
dont. lc colis cst dé-.iit grevé ct de ceux dont il pourrai! êlr•~ cn~
core .grevé en raison d'un magU~sinage r·rolongó. L'avis est
1'Cnuoyé att bm·eatt qui l'a établi avec les instructions de ·l'exl)éditf.'ttr et avec le buUetin d'expedition.
2. -Un avi.11 modele J doit égalernent êt:•·J établi 1>ollr
Sl~(l1!aCcr ir l'O{{íce
d'o~·iaine
lcs colis pos!rw:-c tombé.ll en
sott({rance pottr cause d'avarie, de spoliation ou toute atttre
cause ele mêmc natttre.
3. -En reg lo gém~ru.lc, lcs a vis de non-remi~0 sont échang,~s enl rr le bureau de dcstinnf.ion ct lc burenu d'origine. Toufefnis, ehaquc Officc peut dcmandcr que lcs avis qui conccrllellt son service soicnt lransmis à .son Administt·ation ccatrale
on lL un burcnu spéc.ialcment dési.gné. Il appartient à l'Office
d'originc d'aviscr l'expéditeur. L'échanoe des oms de ncn-1'ernise doit N1·c acceléré autant que possible par to~ts lcs bu1·eaux

intéJ·ess(~S.

-i .-Lorsque de 0oli" ayant donné lieu à. un a vis ~ont retiré.s ou récxpédiés avant la rt.~ception dos in~tructions de
l'rxpéditeur, le bure:au d'origine doit en être inf(;rmé immédialemcnt ·pour ·qu'il en prévienno 'l'expédil.eur.
5.--Lorsqtt'un colis est 1·envoyé à l'ori{lin(J sans .qtte l'avis
de non-1·emise prévu att § I du present m·ticle ail été établi,
l"Of(lce destinataire est tcn'.t de prendre les {rais de renvoi à
sa charae.

Arficlc 35.
Relmts. Instntclions de l'cXlJ'Jditeu:r.
1 .-T?n r~pnnse à l'avis de '11011-1'emise qui lui a été trn.nsrnü ron{o1'1nénwnt aux dis1wsit ions de l'article précédent
l'eJ'prditcm· peut demaruler:
'
a) que le destinatai1'e p1·irniti{ soit avisé encorc une foisj
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b) que l'adressc du colis soit reclifiéc ou ccimpléléc;
c< que le colis soit remis à un autre destinataire ou qu'il
eoit r~expédié sur une autre destin~Lion pour être remis au
dcstinataire primitif ou a une autre personne.
d) qu'un colis grevé de· rcmbourscment soit remis à une

au,t,.c 1Jersonne contre pe1·ception du montant du, rembourscmcnt iudiqtté ott qu'il soit 1·cm.is an dcstinataire pri1niti{ ou à

une autrc pcrsonnc sans perccpt ion du monl ant du rcmbourscment ou contre paycm~nt d'une sommc inférieurc à celle
indiquée primitivemcnt. Si le monlant du rcmbour::;cmcnt cst
réduil, une nouvclle formule H doit êlre établic conformémcnL aux prcscriptions de l'articlc 18;
e) que lcs colis soiL r(·mis au destinatairc JJrimiti{ ou à
une aulre personne sans per·ception des frais -de douane ou des
aulrcs frais dont il cst grcYé. Dans ce cas, un bulletin
cl'a.f{ranchüscment doit êtrc établi con{ormément aux prescl'i-·
ptions de l'.article 10;
f) que lc colis ltti soU immédialcm·cnt 1'C1W•>jp5;
y) que lc colis soit vcndu à scs risques et pàils ou trai'té
comm.c abanclonné.
Aucune demande aul!·e que cellcs prévucs ci-dcssus n'est
aLimisc.
2 .-Apres récepfion eles instructions de l't•xpéditeur, ccs
dcrnieres seulcs sont valablcs ct ~xéculoires.

ArlicL 36.
R··nvoi

tl~s

colis tombés en rcbut.

1.-TouL colis donl le destinatairc csL parti pour un pays
non participant à l'Arrangement conc.cr.nant In, eolis JlOstaux
est. lrait é eommc relmt, ;l moins que l'Officc -de la premi ore
destinai ion ne soit cn mc-=-m·c de lc f a ire parvcnir.
2 .-S·i l'expétliteur a {onnulé une dcmlm lc noa pr('vue ú
l'arlicle 33, l'O{fice ele desfination JJCttt rcnvoyer únmédiatcmcnt le colis
bnremt d'ot·iyenc sans établi1· un nouvcl avis.
Jl en cst de rnême lorsqne l'cxpéditcur re{use de }JaiJCI' le
droit ptévu pm· le § 3 de la article 19 de l.'Al'l'émycmr:.nt. Si
Z'cJ.:pédilew· nc donnc 1ms de rcponse à l'avis ele non-rcm isc
le colis lui est 1'c·nvoyé à l'e.r:lJiralion du délai [ixé au § 3 du
clit m·ticle -19.
3 .-Le burCatt qui 1·envoic un colis à l' cxpéditcur doit
indiquc1' d'ttnc n11aniere clairc ct concise en lan]ue {rançaisc
la cause de la no:1-remise ~otts la forme suiva11tc: Jnconnu,
re{u.sc', cn vouarte . pa1'ti, n.on réclamé, déct}d,J on un nwt simi~
lail'c. Cellc i11dication ptJut êtrc nwnuscl'ite ou êtrc fou1'1~ie
1Jm· l'applicatfon d'u.n timbre ou l'apposition d'une ctiqucttc.
Glvaque O{fir:c a la fa.culf'J cl'ajouter la traduction lla11s sa
1H'Op1'c lmuuc de la cause tle non-1·cmisc ct lcs antrcs indications qui lui cunvienncnt.
.
4.-Los co·lh; i1 rcnvoycr à l'expéclif('ur '30nt inscrits sur
ia fcuille de route avec la mcntion "Rebuls" dans la colonnc
"Oh.servations". Ils sont trnités ct taxés commo lcs objcts
réexpérliés par suile de changement de résidence des desli-

au

nataires.
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Article 37.

Vente. lJestruction.
1. --Lm·scrn'un colis a éll; vund1t ou. dt;f.l'·tút eon{orméan:c prescriptions tle l'al'ticle 21 de l'Arrangement, il
1·st 1/t·cssti procús-verúal de la. vente ou de la rlt~sí.rttction. Uno
t'OJ'ie du procl\s-Ynrbal, ae.compagnt;e clu bullcf :~1 d'oxpéditcur,
~·~I lransmise au lmrcwn d'origine.
:. --Le pmdu i L <11~ la vente sert., en prnnlier li eu, à cou111 c11.t

\Ti I' lt~s frais qui g['evcnt. lo colis. Lo cas échéant,
l'cxcédent
t:st I ransmis au burcau d'origine pour ~Lrc remis à l'cxpédileur, qui supporte los frais d'envoi.

Article 3·8.

llet1·ait. Moâ'i{ication d'adresse.
Les demandes de retr:cdt de colis et de modification
rl'auresse sont soumises aux regles et formalités prescritos pa~
les articles 41 et 42 du Reglement de la Convention.
ArLicle 39.

Réclmnation de colis o!t de nta11dats de remboursement.
1. -Pour lcs rr;clamations do colis

ou de mandats de
parvenus en retour, il est fait u'3age
d'une formule conforme ou analogue au modele N ci-annexé .,
L'Office du pays d'origin':l transmet cette formule dircctelllCIÜ à l'Office de desUnaUon.
2 .-Toutefois, dans Ies relations avec les pays d'outremer et de ces pays entre eux, la réclamation est transmisc de
lmreau à bureau en suivanL la rnêrne voie d'acheminement que
l'Pnvoi qui fait l'objet de la réclamation.
3 .-Dans le cas prévu au paragraphe 1 ci-dessus, l'Office
destinat.aire, s'il esL en ét:ü de fournir les renseignements sur
lP sort définitif du colis uu du mandaL de rembourscm,ent,
l'Omplete la formule N et h renvoie à l'Office d'origine.
Si l'Officc dcstinata1re ne trouve pas trace du colis ou
du mandat de remlloursement, il retourne la formule à l'Offí,.~~ d'origine eH !I (l,Íoulunf 1111e d(;clm·alion
du distúwtaire
oltrstaut qu.'il n'a 1ws reçu l'envoi. L'Of{ice d'origine cornplf•f.e la {onnule en y indiquant les détails de la f.ransrnission
an pt'rmier Officc interméc!iaire ct l'adresse à cct Office, lequol y eonsigne ses observaUons et la transmet, éventuellernunt, ~t l'Offiee sHiYant. La réclamation est ainsi communiquéo d'Officc it Offico jusqu':t cc que lc sort de l'objct rédnmé soif. établi.
L'OfficP qni a dfcct1H-> Ia remisc au destinataire, ou qui,
IP eas •ír.h•~an!, 1w flPUt. ~!ahlir. lli la remise, ni Ia t.ransmis~-don rlSguli«'~rn :1. u11 :m!.r'~ ül'fil~n. constate lc fait sur Ia for ...
mulc et la rcnvoie it l'Offieo ti' origine.
·
n~rnboursemenl. 11011

4.-Dans le cas prévu au paragraphe 2 d-dessus, le'•
recherches se pourcuivent depuis l'Office d'orit;me jusqu'à
l'Officc de destination. Ch2.que Office porte· ~m· la formule
N les enseignements conc.ernant la transmission à l'Office
suivant. Si cettc transmission ne peut être établie !a formule
dú.mcnt. complétée est envoyée à l'Administration du pays desUnal.airc. Celle-ci procede ensuite comme il esL dit ou dernier
;alinéa du paragraphc pr·écédent.
5. - La formule N ::lo i t être aecompagnéc, autant que possible, d'un fac-similé de la suscription de l'adresse. Elle est
transmise, sans lettre d'envoi, sous envcloppe fermée.
Une seule formule iV peut être utilisée pour deux ou troü
,:olis auant {ait l'ob,iet d'un bullctin d'expédition collectif.
Chaquc Administrat.ion pcuL demander, par une notification adressée au Bureau international, que les réclamations qui
concernent son servicc soient transmises, soit à son Admimstration centrale, soit à un bureau spécialement désigné. soit enfin directement au bureau de destination ou, si elle esL seulerr.•ent intéressée à t.itre d'intermédiaire, au bureau d'échange
auquel lo colis a élé expédié.
6. - Chaque {ois qu'un O{fice intermédiaire transmet une
formule N à l'Of{ice suivant, il est tenu d'adresser à l'OJ'fice
d'origine une copie de cctte formule dument complétée par les
·j,ndications de t·ransrnission du colis.
CHAPITRE VI
ÉGHANGE DES GOLIS

Article 40.
Peuille de 1·oute.
1. - Les colis sont inscrits par le burean d'échaagc expédiLem· sur une feuille de route conforme au modele F ci-annexé, avec tous les détails que cette formule comporLe. Toutefois, Ics Offices correspondants peuvent s'entendre pour que
les colis ordinaires soient inscrits en bloc sur les feuilles de
route, avec jndication sorr:maire des montants à bonifier. Les
bulletins d'expédition, ies formules de mandats de remboursement, les déclarations dn douane et, Ie cas échéant, ies autres
documents exigés (factures, certificats d'origine, de santé, etc.),
ainsi que Ies bulletins d'affranchissement et les avis de réception, sont joints à la feuille de route.
Les bureaux d'échange intermédiaires no sonL pas lenus de
vérifier les documents accompagnanl les feuilles de rnute.
2. - Les colis po11r le servicc des prisonniers de gucrre
sont inscrits sur la feuiH0 de rontc, mais sans indicaf.ion de bonificalion, sauf quand il s'agit de colis arevés de 1'emboursement.
3.- Dans Ies relalions par mer, les bureaux d'échange cxpéditeurs doivenl, sauf arrangement contraíre, nnrr:·éroter les
feuilles de route à l'angle gauche supérieur, d'apres une série
annuelle pour chaque bureau d'origine et pour chaque bureau
po destination, en mentionnant autant que possible, audes~ou~
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du numóro, lo nom du na vire transportcur. L e óernicr numéro
de l'annéo doiL êtrc mcntionn'' sm· la premierc fcuille de route
Ul' l'::tmH~c suivanle.
ArLiclc 11.
l't'l'ification par les bureaux d';échange. Constatalion des irréauladtés n'cnanar.ont pas la 1·esponsabilité dcs Adm'inistl'ativns.

1.- A la réeeption d'unc feuille de route, le bureau
d'éd1ànge destinatairc procede à la vérification des colis ct dcs
divers documents qui lcs accompagnent. Cette véri{Lation est
cunfradictoire clw.qur. {ois qu'il est possible.
2.- S'il cvn.stak dr:s Ci'l'ettrs ou tlcs omissions sur la {cuillfJ
du 1'0utc, U opere imrnédwtcment lcs recti{ications néccssaircs
cn ayant soin de bif{er, d'un trait de plmne, les indications er1'0nées, de manie1·c à laisse1· 1·ecomwitre les inscri1Jtinns primitives. Ces recti{'ications s'cffeclttent avec le concow·s de den;c
ar1cnts. A nwins d'une crrçur évidente, elle~ prévalent sttr la
drJclaration ori.ginalc.
Un bttlletin de véri(icatimi conforme au modele G ci-annexé
est, en ouf1•e, dressé pm· le lmreau destinataire et envoy.é sans.
délai; sous pli 1·ecommandé, au bw·eau d'échange expéditew·.
3. - Les différcnc33 ue peu d'importancc en ce qui conccrnc lo volume, les dimr.nsions et lc poids eles colis ainsi que
le-, irrégularités qui, d'nnc Ir.aniere évidente, n'cngagent pas
la responsabilité dcs _\.dministrations resvcctivcs, r.;or1L sianalécs an moyen d'un buUetin de véri{ication.
4.- Apr(}s e.Tamen, le bureau d'échange exp.éditeur renvoie
le lmlletin. de véri{ication, avec ses obse1·vations s'il y a lieu.
Ce bulletin est alors anncxé aux feuilles lle route qu,'il concerne.
Les con•ecti'ons {aites sw· une feuille ele 1·oute et non appuyées
dcs pi(:ces justi{icatives ~ont considérées comme nttlles.
.... ·
Arlicle

-~2.

Constalatioll llcs ÍITéanlarités enQaueant la 1'CSlJOnsuúilité des.
Administru.t íons

I. - La conslatati.on, soit d'un manquant, soit rl'une alté1'ílfion ou i7Téyttlarité de natu1·c à enaage1· la 1·esponsabilité des
Administrations respectives, donne lieu lt l'établissement d'un
bu,lletiu de vh·i{ication qui est transmis sous pli 1·ccomnwndé
em lmreau rl'échauae eXlH;ditcwr.
Lorsqu'il s'a.git d'ttn colis avec valem· décl.w·ée, il est cn out1'e dressé un 1n·occs-vcrbal qui est transmis, sous pli recornmanclé d'of{ice, à l'Admillistration centr'ale du pa.ys .attquel ap)Jattient le burcau cl'échml(JC cxpéditeu.r, accornpaané, s'il y a
licu, eles {icclles, cachets ou 11~ombs qui {errnaient le récipient
dans lcquellcs colis étaient co11tenus. Un doube du proces- verbal cst en mênzc tcm1JS adressé à l'Acl1ninistration ccntrale à
laf}uelle 1·essortit lc bureav. d'ér:hange destinataire ott à tout aut1'e organe de dil·cction désiané pa1· cette derniere.
·2. - Si le cas le comJwrtc, lc burean d'échanae cxpéditenr
peut, en outre, être avis.] pr<r téléarannne, aux {'rais de l'Office
qui expédie celu.i-ci.
3. - Lorsque le bw·eau d'échange destinataire n'a pas faU
lMrrcnir att úurcau d'échanac cxpéditeur, 2Jar le pre~met cQur_..
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rim· npt•t'.." lo ,~,;1'i{it'tltiot1, un lmlff'fin r·m1sfofonf t!cs r'J'J•ew·s mt
in·é!Julorités quelcmzques, il rst cousidéré cumn1e aywtlrcÇtt

llN;

lcs colis, ju.squ.'ii

prcnn~

du conll·aiJ·e .

.1 , - Sons }JI"I?,iwlice de l'ap}Jliralion des dispusifiuns dn § 1,
le burcau tl'échange qui reçoit, d'un buJ'r?lW rol'I'CSJWt.'tiant avec
lcquel il n'est pas eJt contact imm(;diat, un colis insuf'{isamment
em.ballt~ ou aoadt~, doit íf domwr cow·s apl'(\.'i l'aroir ,·mballé de
nouveau, s'il 'Y o. lieu, cn conseJ'Vatlt autanl que pussi1Jlc l'cm-

balla(le pi'imiti/.
Si l'avade cst telle que le contcnn dt~ l'cn:voi a 1m ,;l,.e soustrait, le bureau doU proc1!.tlcr d'abo1·d à l'oltvtrlure d'o{ficc du
colis cl à la vé1'ilkatiun de son contcnu.
Dans les dcux cas, ic poills da colis doit êt1·e consta/é fll)ttnt
et apres lc nottl'el ernballage et intliqu.é sur l'envcl,,ppe même
tlu, colis. Cette indication est suivie de la mention "llernballé
à ................ " et de la signature tles aaents ayaut cffccttté
le remballage.
CHA.PI'l'IlE VIII
CO,MPTABILITÉ. HÉGLEl\lENT DES COl\IPTES

Article 4.3.

Décompte des

bom~{ications

1. - Chaque Adminislral i()!l fait dablir nwn:·mellement,
par ses burcanx d'échango et. pour tous los euvois reçus d'un
seul et même Office, un état, conforme an modele K ci-annexé,
des somrnes totales inscrite8 sur lcs feuilles de route:
a) ü son ct·,;dit., po:Jr sa part ct, s'il y a licu, celle de chaeii11C tle:-; Administrai ion :3 inléres~l-es, rlans les taxes perçues par
l"Office expéditcur;
b) à son débit, pour la part revenau t it l'Offiec réespéditeur et aux Offices inlarmédiaires, en cas de l't~Pxpédilion et do
rebut. dans les taxes à rceoli\TOr sur lrs de~tinalaire:-;.
2. - Los états K :~onf J't;eapilult':-; daJJs u11 t'olltpl P L rlout
le modeiP est él.!a!t~lllt'IJt ci-anm•xt;.
3. - Le coÍnptc L accumpagJté df's états K, dt\:S feuilles do
route et, s'il y a lieu, de,; bulletin:'i de vt>rifieafion y afférents,
cst soumis ü l'exan:.en ~fe l'Office correspondaul, dans le courant
du rnois qui suit celni auquel il se rapporLe.
Les to Iaux ne doivcnt jamais êt.rc rcet ifü'~. Les erreurs
qui pounaicnt êl.re releYéPs rloivent faire l'oJJjet d'états do
difft'rcnce.
:
4. - Apres vérification et acceptat.ion, h~s comptes L sont
l'ésumés dans un comp~e général trimestriel établi par l'Office
créditi~U'l'. Ce compte pcut f outefois être établi par semestro
ou par annéc, apres ententc entre les Officcs intéressés.

Article 44.

Reglement des cornptes.
L - Lc solde résultant de la balance des eoumtcs (lenerau.r.· est payé par l'Office débiteur à l'Office crédit.enT ele la
maniere prévue à l'article 66 du Reglement de la C0m·ention •J
Leis de 1926- Voi. li
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2. - L'établissement, l'envoi et le payment du solde d'un
compte général doivent. tJtre effectués dans le plus bref délai

possible et, au plus tard, dans le délai de trois mois apr~s l'e~
piration de la période à laquêlle. le compte se rapporte. Ce ddlai
t'!st porté à six dans les relations avec les pa'fis d'outre-mer,

Article 45.
Dficmnpte des mandats de 1'embou1·3ement.

Sauf enfente contraire, le décompte relatif aux man-

1. -

dats de remboursement payés par chaque Office pour Ie compte

d'un autre Office est effectué au moy~n d'annexes aux comptes
particuliers (modele M ci-annexé) des mandats de poste.
2. - Dàns ces comptes qui sont accompagn:és de$ man ...
dats de ren1bourscment payés et quittancés, les mandats sont
inscrits par ordrc alphabétique des bureaux d'émission et par
ordre num1jrique de Iene inscription aux Tegistres de ces bureaux. L'OfficP qui a établi le compte déduit de la somme total e de sa cn~ancn un (JllW't puur cent augmenté de la moit.ié
de la taxe fixe Ul' rembouesement. prévue à l'aTticle '25 de l'Arrangement.
Dans le cas ou deax Offices ne percoivent pas une taxe
fixe de rembo11rsrment rl'(Sgal n:ontant, la qnote-.part à bonifier
à l'Office cone:;:pondant est ealeulé1• sur la base de la taxe la
plus faible.
3, - Le solde du compte M esL ajouté, autant que possible,
à ce1ui du compte pari iculier dcs mandats de poste ét.abli pour
la même période ..La vérlficatlon et la Jiquidation de ces <~om ...
ptes sont effectll'··P:-' sPiuP IPs rt'>glPs fixem; par le Rêglcment
des manda.!:-: d r posl P.
Arlielt~

Bnllelins

16.

d'nf{nr)l(·hi>s~·.•JII'tlf. Dt:CtJill1lfe

llus {rais

t/1?

duuanc,

C(f',

l. ---- Lt~ uéeOliipll' n~lafif

bPUI'~\1~~

uux t'J·ais do

douam~.

etc., dé-

par chaqllp Offiec pom· lc comptc ·d'un autrn, est effe-

otné au moyen de cotnpte~ partieuliers mensuels conformes
au modelP E his ei-anncxt~, qui sont établis par l'Office débiteur danR la m'mnai~ du pays cl'éditeur. Les bulletim~ d'affranchi::-scmcnt .-;on t, in"el'i~s par ordre alphabéLique dec:; bureaux
qui ont fuil l'a\lllH.'o di'R f•·uiH et suivnnt l'ordre nmnérique qui
Ieur a étt' dnnnt~ .
.'!. ~ Lt• enmplc• parficnlicl', accmnpugué des bulletins
d'affrl1nehis~;;t•ment. P~l tt•ansn1is à l'Administration créditrice
au pln" l:u·d i\ la Jin d11 moi~ qui suit celui auquel il se rappor!e. ll tl·~·~t pa:-::, tlt'l'S-;(> de eompte négatif.
3. -- La ',;rifical iun des comptes est effectuée d'apres
les r~glt':-: rixt'··~ par le lh•glement des mandats de po3te.
L -- Les déeompf ~'; donncnt lieu à une liquidation spéoiale. Uhaqne O ffiee peu I Iou tefois demander que ces comptes
soient annexl~s. i;oit aux ~:omptes des mandats de poste, soit
aux comples L ou ~~.
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DIBPOBITIONB DIVER!JIB.

Artiele 47.

Formules. Langue.
En vue de l'applica~ion des dispositions du paragraphe 2
de l'article 31 de la Convention, sont eonsidérées formules à
l'usage du publio, les formules B, C, H, J et N.
Artiole 48.

Communications et notifications.
J. - I.es Administrations doivent, trois mois au moins
avant de meUre l'Arrangement à exécution, communiquer ou
notifier aux autres Administrations par l'intermédiaire du
Bnreau inter11ational:
a) les dispositions qu'ellcs ont prises en ce qui cqnoerne:
1o la limite dP. poid!:l;
2° la déclaration de valeu r;
3° les oolis encombrants;
4o les remboursements;
5° les colis expres et les colis urgents;
6o le nornbre de oolis qui peuvent être accornpa~nés d'une
seule déclaration en douane,
7o les communications manuscrites sur le bulletin d'e:xpédition;
so les dimensions et le volume des colis postaux transportés par la, voie maritime;
go les langues dans lesquelles les déclarations en douane
peuvent être rédigées;
li) la liste des oLjets interdits à l'importation ou au
transit et de cenx: qui :;ont admis conditionnellernent an Vrausporl. dans leurs servicn~ respectifs;
c) totttes lcs taxes c~ tous les droits élómontaires appli~a-.c·
bles dans leu r scrvice;
d) l'avis que les colis admis 1wur toutes les loculités, o'lt,
dans le cas contraire, ~a liste des localités qui sont desservies;
e) un extrait en languc allemande, anglaise, espagnole ou
fran~aise, des dispositions de leurs lois ou Teglements applicables au transport des tohs.
2. - Toute modifieation ultérieure des dispositions cidessus mentionnées doit étre notifiée sans retard et de la même
rnaniere.
DIS~OSI'l'IONS

!<'INALES.

Article 49.

Mise à exécution ct dtttée du Reglcment.
Le IYrésenl Ueglement scra oxécutoire à partir du jnur de
la misc en vigueur de l'Arrangcment dos colis postaux.
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11 aura la nu\nw

111~ ~oit !'Piltl\l'!t'·

dtn·.:~e

,ruu

qun ceL Arrangcrnont, à moins qu'il
aet:onl eulrn les Partit·~ in-

C'"'llliUU!ll

t~rc~::.-~t:·es.

Foit ú Sloe/,:hulm, ,'u 28 aoltl 192·1.
Pom·

l'Aibanh~:

David lJjllrsll•tha.
l)om· L\llf'Jnagtw:

lF. Sclu.:nli.. -

1(. U1·lh.

Puur la fiépublique Argeutine:

.v.

llodrigucz Ocampu.
I>our l'Autriche:

Julius Juhlin. 7'ho7·e ·wcnuqvist.

Gustaf lí.ihlmarh. -

Gus·•if.lJ' Lager. -

Pour la Belgique:
~L

Pirartl. -

O. Schoclwert.

llub. Erains. -

11 uur la Colonio du Congo belge:
M. llalcwycl,·. -- G. Tondcw·.

11 om· la Bolivi•J:
Mlr. Crriolauoilia H.

l'om· le .Bl'é::iil:
~1.

de

~1lmeida-1Jmndão.

-

J. Henrique Aderne.

Pour la Bulgarie:

ZV. Buschnacof{. -

Si. lvanuff.

Puur le Chili:
c,~s(rr Lf'un. ---

L. Ta(!lc SaUnas. -

C. Verneuit.

Pour la Chin8:

1'ui Tr.,h'cmzc Linn'!.
Pour la Répnbliuue de Colombie:

Lnis Se1Tmw-Blanco.

v.

Pour la R•'·pnbliquo de Cosia-Rica:
A 11{{1'1'SS(i1l,
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Ponr la n(;puhliCJ11C de Cuba:

Jus,: JJ. J!n!'oles J)iaz. -- C/sar Cm'1'allo.
Ponr !e DanPmaek:
C. Jlmui1'111J.- lloll!lblad.

Ponr la Yille liht'P de Danlzig:
Dr. Al{;··rd Wysncl<i. -

Dr. Mm·jmz Blar:hier.

Pour la Ht'·pnblique I>ominicaine:

C. G. F. Hagstrom.
Pour l'Egypte:
TI. Jfn-;loum. -

E. J!a.g(liar. -

lrnbhé Jbmhirn.

Pnnr l"Equafc•m·:

Pour

l'J~s11ngne:

El Conrle de San Estrbrti1 rlc Cafíoll(Jn. -

JosÃ }ir,re:zo Pi-

neria, -- .A. Camarho.

Pour les Colonics e.::.;pagnoles:

Mm·tin Vicente Salto.
Pour l'Esthnnic:

Edwm·d 1Virgo,
Pour l'Eihiopie:

B. Marcos, -

A. Bousson.

Pour la Finlande:

G. E. F'. Alb1'echt.
Pour la F rance:

M. Lebon. G. Béchel.

Robert llicguet. -

A. Bodu. -

Dou.m·che . -

Pour l'Algérie:
H. 1'rcuiUé.

Pour les ColonicR et Prolcclorafs français de l'Indachine:
A nd1·é 1'ouzct.

Pour l'ensemblc des auf.res Colonies françaises:
G. Pillias. -

Ginestou.
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1->our lo GunLcmalu:

Pour lu ltépubliqne d'Ha'iti:
Carl Schluter.
Pour la République du Honduras:
Pour la Hongrie:
O. de Fejér. - G. Baron Szalay.
Pour l'Inde britannique:
Geoffrey Clarlte. - Hemanta Kumar Raha.
·Pour l'Islande :
C. Mondrup. -

Holmblart.

Pour l'Italie :

Luigi Picarelli. -

Paolo Riello. -

Giovanni Bartoli.

Pour l'ensemble des Colonies italiennes:
Lui(Ji Picarelli. - Paolo Riello. - Giovanni Bartol.
Pour le .Japon:
S. Kmnor1·.- H. Kawai.- H. Makino.

Pour le Chosen:
S. Komori. - R. Talcahashi.
Pour l'ensemble des autres Dépendances .iaponaises:
K. Suaino. - H. Kawai.
Pour la Lettonie:
Ed. Kadikis.- Louis Rudans.

Pour la République de Libéria:
Gustaf W. de Horn de Rant:ien.
Pour la Lithuanie:
I. Jurkunas-Scheynius. Pour I e Lu:tembourg. I

Jaaque••

Ado~fas

Sruoga.

.\CTO~
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Pour le Maroc (à l'exclnsíon de la Zon6 espagnole) :
F. Gentil. - Walte1•.
Pour le Mal'Oc (Zone espagnole) :
El Conde de San Estcban de Cafíonuo. neda. A. Camacho.

los~

Moreno P;,.

Pour le Niearagua:
Pour la Norvàge:
Klau.ç Helsing. -

Oskar Homme.

Pour la République de Panama:
José D. Mortiles Dia7.. -

César Oarvallo.

Pour le Paraguay:
Gttnnar Laf&(JlJorg.

Pour les Pays-.Bas:
Schreuder. -

J. S.

van Gelder. - J. Jl.

Lamera.

Pour les Indes néerlandaises:
I. J. Milborn.

Pour M. W. F. Gerdes Oost.erbeek: - I. J. Milborn.
Pour les Colonies néerlandaises en Amérique:
I. J. Milborn.

Pour M. W. F. Gerdes Oosterbeek: -

I. J. Milborn.

Pour I e Pérou :
Emil Hector.

Pour la Perse:
Fahimed Dou•leh. -

B. Pire.

Pour la Pologne :
Dr. Alfred Wvsocki.- Dr. Marian

Blachf~.

Pour le Portugal :
Henrique Monsinhu d'Albuquerqtte. -

Veiga.

Adnlberto da Costà

Pour les Colonies portugaises de 1' Afrique:
Juvenal Elvas Floriado Santa Barbara.
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Potlr ]0:.:; Colonirs porlngniSPS dr L\Slt' rt de

rocl~:lnir·:

.lnrrquim Pil'f's Fcnf'iJ•a Chaves.

Pour Ja noumanie:

George Lecca.
!Jour la Hépnblique de St-1\larin:

Percival Kalling.
PouT le Salvador:
J>our Ie Territoire de la Sarre:
P. Courtilet.

Pour le Royaume des Serbes, Croates et Slovenes:
D1•agutin Dimitdjevic. ccvic. - Stojsa Krbavac.

Sava Tutundzic. -

Milos Kot'a-

Pour le Royaume de Siam:

Phya San]Jo.lcitch Preecha.
Pour la Suêde:

Julius Juhlin. 1'ho1'a Wcnnqvist.

austa{ !Cihlmarlc. --. Gunnar Lager. -

Pour Ia Suisse:
P. IJubois. C. Roches.

Pour !a Tchécoslovaquie:
Jwlt. Otolrar ll11ziclca. -

Joseph Zdbrodlkv •

.Pour la Tunisie:
F. Gentil. -- Barbarat.
Pour la Turqnie:

Potll'

runion des

Ponr l"Uruguay:
Adolfo .4gorià,

Ht~puhliqnes

SoYiPiistps 8ocialis!0S:

ACTOS

DO POnEn

Pour le:.: F:!at-.:-Cu::;;
trli.~

.-lk.itnd:·~~

d,~

EX ECVTJYO
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y,;:l(zuela:

A:ntilar.

Stoc1<holm, au l\Jinistere lloyal fie~ Affaires Etrangeres, le
30 sept. 1924. - Pour le Secrét.airc Général, le Chef des A.rchives, Candanfl(Jren.

Protocole final du Uêglen1eni
Au moment de procéder à la signatüre du Rúg!ement
d'exécution de l' ArrangPment. des Colis po!?>taux arrêlé par Je
Congrl.:..; postal universel de Stockholm, les Plénipotentiaires
soussignés sont convenus de ce qui suit:
Article unique.

Par dérogat.ion à Ia disposition de l'article 6, § 1, lettre a)
du ReglcmPnt, l'Egypte (pour lcs bureaux du Sondan) et la
:NorYege onf, la faculU•, dans !enr·s relatinns avec les antres
pays, do con::~idéT·cr romme encomhl'ants Les colis dont l'une
des dimcnsions Lir.:Opasse un metre dix cent.imetres ou dont
la somme de la longuenr rt rln plus grand pontnur pris dans
un seo-; aulre que eelui de la longueur, dr-passe un metre 8b
centimetrPs.
En foi de quoí le~ Plénipotent.iait·cs ci-dessous ont dressé
le présent Protocole final, qui aura la même force et la même
valeur que si ses dispositions étai('nt inséréP-s dans le textc
même d.t Pi.~glrmcnt auqnfl.l il se rnpporte, et ils l'ont signc
en un exemplaire qui rcsterá déposé aux Archives du Gouvernement de la Sui.~de et dont une copie sera remise à chaque

\Parti e.

Fait à Sfoekholm, le 28 aoüt i924.

Pour l'Albanie:

David Bjm·strt_'int.
Pour

I'All~mngne:

,V. Scltenk. ---. K. Orth.
Pour la Rl>publique Argentine:

M. Bod1·iouez Ocampo.
P0nr l'Aust.riche:

Jttlius Jtthlin. -

'l'hore W ennqvist.

Guslnf Kihlmarli..

-Gwznar Laoer. -

Pour la Belgique:

A...

'firard. -

[Jub. J:{rajns. -

Q. Schockqert.

ACTO~

DO PODER

EXmOUTIVO ·

Four la Colo!1 ir du Congo belge:
M. llalewuclf.

hJta·

:a

-- G. Tondeur.

Rolivie:

Mlo. D'l'riola(loitin 11.

Pour Je Brésil:

A. de Almeida Brnndlio. --· J. Jlcurique Adernt

Pour la Bulgarie:
N. Boschnaf·off. -

St. Ivan o((.

Pous Ie Chili:
Cesar· Leon. -

L. Tayle Salinas. -- C. Verneuil.

Pour la Chine:
Tai Te h' enne Linne.

Pour la République de Colombie:
Luis Serrano Blanco.
Pour la République de Costa Rica:
V. Andersaon.

Pour la République de Cuba:
José D. Morales Diaz. -

César Carvallo.

Pour le Danemark:
C. M<'ndrup. -

Holtnblad.

Pour la Ville libre de Dantzig:

Dr. Al{red \Vysocld. -

Dr. Marjan

Blachi~r.

Pour la République Dominieaine:
C. G. F. Hagstrom.

Pour I'Egypte:
H. Mazloum. -E. Maggiar. -

Wabhé lbrahim.

Pon t' l'E.quaf eu r:

Pour l'EE-r>agne:

El Conde de San Estcban de CnnongfJ. A. Camacho 1

neda. -

Jo!ê Moreno_ P.i~
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Pour les Colonirs

~~pn:::notes:

Ma ri in Vicente Sall o.

Ponr l'Esthonie:
Edward Wirgo.

Pour l'Ethiopie:

B. Marcos. -A. BouSBtin.
Pour la Finlandie:
G. E. F. Albrecht.

Pour la France:
M. Lebon. G. Béchel.

Robert Hic(Jttet. -

A. Body. -

Douarche.

Pour l'Algérie:

A. Treuillé.
Pour les ColonieSJ et Protectorats
cbine:
André Touzet.

fran~ais

de l'lndo-

Pour l'ensemble des autres Colonies francaiaes:
G. Pillias. -- Ginestou.

Pour la Grêce :
Penthéroudakis. -

J. Lachnidakis.

Pour le Guatemala:
Pour la

R(~publique

d' Haiti:

Carl Schlyter.

Pour la République du Honduras:
Pour la Hongrie:
O. de Fejér.

- G. Baron Szalay.

Pour l'Inde britannique:
Geo(frey Clarke. -

Hemanta Kumar Raha .

.Pour l'Islande:
C~

Jlondt'UJJ. -

Bolmbltul.
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Pllllt'

l'llali•·:

l'i•ue Je.:; t:n;nui•·s

ilalicnrh~S:

Lu i(] i l'iClltclli. --- f'a,,lo Jliello. -

Giormmi Bartoli.

Pon r Ic Japon:
S. 1\.omori. -

ll. Kau.mi. - l i . Malâno.

Jlour, I c Chosen:
.~.

Komod. -

ll. 1'altahashi.

Ponr l'cnsemhle des autrcs

DépC'ndencQ~

japonaises ~

K, Sugino. -H. Kawai.

Pour Ia Lettonie:
Erl. Kadiltis. -

Lrmis Rudam •.

Pour la Répu])lique de Libérin:
Gusta( W. de Horn de Rantzien.

Pour la Lithuanie :
I. Jurlmnas-Scheynius. -

Adolfas Sruoga.

Pour Ie Luxernbourg:
Jaaques.

P'Our le l\Iaroc (à t·exclusion de la Zone rspagnole) ~
P. firmtil. -

1l1alfe1·.

Ponr Ie l\Iaroc (Zonp espagnole) :
El Conde de San Estcbrm de Cafíongo. n,.rlrt. --- A. Carnacho.

José :Moreno Pi-

Pour la Nicaragua:
Pour Ia NorYege:
l\·lrws Ilelsinq. -

Pour Ia

Osl<ar Hontme.

fi•;publiqw~

Josr~ D. J.lforolr>s Dia:..

Ponr Ie Paraguay:
f;tlfHWI' /Amqlw1'{1.

-

de Panama:
César Cm·valho.

,253

AUTOS DO I'ODEH EXECU'l'lVO

l'our lcs Pnys-Has:
Sc:hi'CIHicr. -

J. S.

Udt.ler. -- J. J/.

!..'.

LoiiiCI'S.

l'ou \' le.::; Imle::; m~et·lamlai::;cs:
I . .T. JJ iluw·1L -

~1.

Pout·

f. J.Milboi'H.

\V.

F.

Genks Uu:-: tcrlJeel~:

Puut· lcs Culonics Jléer·Iandaises cn Amériquc:
I .•1. .H illwu1. -- Pout· .M.. \V. F. Uet·des

Ou~Lei'Leek:

1. J. J/ ilúul'n.

Pout· lc Pérou:

L'111il Jlcctor.

Pour la Pet·sc:
Fahimetl Dowleh. -

E. l'ii'C.

Pour la P9logne:
VI'. ~1l{1'ell lVysocl.:i. -

Dr. Jfarjan Blw:ll icl'.

1-'our lc Portugal:
llen1'iqtte Jfou.sinho d' Albuquerque. -

11dalbe1'lu da

Cu,~Ut

Veio a.
1\lllt'

Ju Cl'/lal

lcs ColnniL'S

l~"l ras

Jc•wru itn Pil'cs
Pulll'

Portugai~~cs

de 1'.\rt•iqne:

Flot·iaHo Sfmla B<ltúara.

Fl'I'J'Cii'U

Chaves.

la Houmnnie:

GcuJ'Ue Lecca.
Pour la Républhtue de Sl-Marin:

lJcrcieul J(all'illy.
Ponr le SalYador:
Pour lu Territoire de la f:!an·e:
P. Cowrtilet.

Pour le noyaumr:- dcs SPrbes. Cl'oates ct Slovenes:
Dt'O(JUlin Dindt1'i.ierir:. -- Sora Tutwuhic. vaccric. --- Stojsa lülwcnc.

Milos Ko-

Aaf08 DO PODER BXBOtJ'l'IVO

Pour Ie Royaume de Siam:
1)h:ya Sanpakitch Preecha.

Pour la Suede:
Julitts Juhlin. -

T lw re Wennqvist.

Gustaf Kihlrnark. -

Gunnar LQer . .......

Pour la Suisse:
P. Dubois. -

G. Roches.

Pour la Tc.hécoslovaquie:
.lll.dr Otn/em· /luziclta. - Joseph Zabt•orlslrv.
Pour Ia Tunisie:
F'. Gentil. -

Bm·barat.

Pour la TurqUie:
Pour l\Iehmed Sabry: Béha Taly. -

Béha Taly.

Pour l'Uniou dcs Républiqucs Sovietistes Socialist.es:
Pour l'Uruguay:
. tdolfo Ayorio.

JJour l1•s .Eint:--Unis de
J.ni.~

\'l~n.;zueia:

A lejowlro ,1 r111 ilnr.

Certifiée pour copie conforme, Stockholm, au Ministêro
Elrang(~rcs. lo 30 Snptembre 1U2k Pour
le Se-crétaire Général, Ie Chef des Archives, Candanqren.

lloyal des Affaircs
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DU PRBSBNT TABLBA.U

A

•·•······•···············

ÉCHANOB DE COLIS POSTAUX
IUidE PAYS NON LIMI'l'ROPHES

Tableau indiquant lea colldüioaa auquelles l'Office des postes d ..•..••••••.••••••••••••••••• accepte á

pCJitau ' destination des pays 1'0111' lesquelsll est ' méme de aemr d'intermédJafre.
D&lgnatfon

Paya

Voi•

••paya~

de

de

et des

de~Mnatlon

trantmiallon

servicel madtiJDes
'employer

1

3

2

Total4• traia
'boaif*
par l'Office .•• • · • · · · • • · · · · · · •

' 1'9ffice ...... · · · · · · · •• · · · • ·•
Taxe
au polda

4

\

I

1• coUa
;ao;

i

~

~

o

O.

:g

,_,...
~DrWa

11'·

-~
5
I

I
t
I

d~unrt

I
I

~

i

~.

I
(Dimtnliona: 210X297 mm.)

B

(Recto)

81

Numéros d'enregistrement

COUPON
Pays d'origine
")eut être détaché par lelvaleur déclarée
destinataire

BULLETIN D'EXPÉDITION
~~colis .................................. !Nature de l'emballage ....................

::s
C'S

....

Q)

::s<U
::s'&

.Qc

"''C

<U ..o

_E"'

e

E:

o

~

déclarations en douane.. • . . . . . . . . . . . . . . .......•.................................

~ certificats ou factures.. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... · .•.. · · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Montant du remboursemen t

1

·I

Application
du
timbre-poste
ou
indication
de la
taxe perçue

=============-i

A .••••..•••••.••.•....•..•.•••••••••••••••••••••.•••••.•••.••••••••••••••.

I

>"
o

Q
til

t:1

o

,~

t"..

~

t'it

Nom et domicile de

(Lieu du destination) ................................•..............................

l'expéditcur:

(Rue et nun1éro) .•.•••.•••.•...............•.••••.••.••••••...................•••••

Poids
Timbre

Droits

Achemin2ment:

de douane IVoie .................•.••.•..........................•...•.....••••..••...•...

de la douane.

,,,-.(1)

, ...........•.••....••......•.............................................•.•••

Bureau d'échangc ................................

o ••••••••••• o •••••••••••••••••

(1) Cadre á rcmplir par le bureau d'entrée ou par le service de la douane du pays de destination.
(Dimensions: 125X176 ou 148X210 mm.)

ê
8
~

B
I~STRUCTIONS

(Verso)

A DONNER PAR L'EXPÉDITEUR.

Pour !c cas ou la linaison du colis décrit au rccto du présent bulletin ne pourrai t avoir li eu, jc demande

1) • • • • • • • • • • • • • • • • • •

(Signature de l'expéditeur)
) L'cxpéditeur est tcnu ll'indiquer au verso du bulletin d'expédition et sur le colis la maniere dont il doit être disposé de son
cnvoi cn cas de non livraison. Les dis-;wsitions suivantes sont seules admises:
a) que lc colis soit immédiatement rcnvo,·é;
b) que le co tis soit réexpéd.ié au même destinataire dans une autre Iocalité;
c) que le colis soit remis à un autre destinataire (éventuellement sans perception du montant du remboursement ou contre
payement d'une somme i 1férieure à celle in:liquée primitivement); ·
d) que le colis soit signalé comme to:nbé en rebut;
e) que le colis soit vendu à s ~s risqL:es et périls ou traité com me abandonné.
..Les colis pour lesque!s i'e;;=péditeur n'a pas donné d'instructions sont renvoyés sans avis apres l'cxpiration du délai régle
nenra1re de15 jours.

:>

~
o(J1
t:l

o

'\:!

o

o

r:::l

;=j

rr1

~
:-:=1

n

L'expéditeur qui désirc que le colis ne soit pas réexpédié doit l'indiquer por une annotation au _recto du bulletin d'expéiition et sur te colis. Il en est de même s'il désire que le colis lui soit ren\·oyé dans un délai plus court que Ie délai réglemenaire de conservation.
RÉCÉPISSÉ DU DESTINATAIRE.
le colis désigné
Le soussiQ'né déclare avoir reçu
au recto du présent bulletin.
~
les colis désignés
A ..............•..... , le ..•••.•..•.....•.... 192 ••..

(Signature)

c:
j

o

tj
~

c

-_lEU DE DÉPART:

Administration des Postes de .•............................
ou
Administration des chemins de fer de ................•....•
DECLARATION EN DOUANE

LIEU DE DESTINATION:

~

(J1

ao-

M .••.............•...•...•
COLIS POSTAUX

POIDS

ou
JlTES A VEC V. D.
OÉSIONATION DU CONTENU

ombre

I

:,..

r.

VALEURS

Espece

o-3

o00

avec indication
Brut
Net
précise de l'unité.
monétaire employee1 Grammes I Grammes

t:1

o

'O

o

t:1

tl:J

:;:;:l

t:rl

:.<
t:rl

o

c
8

g

Jays d'origine ou ~
!

de fabrication
la marchandiae: ·

L'expéditeur,

...........................................
(Dimensiona: 125 X 17ê ou 148

x

210 mm.)

D
c:

Cl)

e

475

~

~

BARMEN l

CQ

~

E

(Recto)
Timbre du bureau
d'origine

COUPON
L ,expéd·t
z eur du colis *) N . ........•
de la boite •)
ec valeur ·déclarée de ••.........•••.••
posé.,...... à•••••..•...•.•.•••••••
ar M ........•................... · ··
'

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

payé les droits indiqués au verso

Pays a'origine •..•..•••

~~~~~~:~· ~.:~~~~~~~~~~·~~~~~·

•••••••

o

Le colis *)
Le boite • ) N> • • · • • • • • • • • • • de · · · · · · · · · · · · · · · · · . • . • . . . • . . . . . . . . . avec va leur
par ······························
r.......
adresse de . •......•.•••........••.•.•.•.•

déc larée de. . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . expédié
..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l!

..

d~",;,;~iie·::::::::::::::::::::::::::::: ~.:::::::::::::::::::
doif ( doivent)

~tre

>

~

f.ll

t:t

o

5t:t
rJ
1;1;1

~
t>;t

§
1-3

~

:::::::::::::::::::::::

remis . •.•..•........ jranc. . . . . . . • . • . • . • • de

tous droits * )
droüs de douane • )

• ) Biffer le superflu
A renvoyer au bureau de . .•...•..............•....•••..••.••••.•••••••.••••••••••••••

· (Indiquer le nom du bureau d'origine ou, le cas échéant, celui du bureau d'échange)

t-.)

g:

E (Verso)
( doit être imprimé en sens in verse du recto)

1'1.)

Timbre d.rz b:1reau
qui a jait r avance
aes jrais

~·ÉTAIL
:3

DES DROITS DUS
la monnaie du paJ·s destinataire)

s ~e douatze, .•........• ............ .
ae remballage ........• 1.••••.•••••••

TOTAL DES FRAIS DÉBOURSÉS
( Voir le détail sur le coupon )

s de d~douanement . ..... ........ ... .
1
_·s jrazs. . . . . . . . . . . . . . . . 1. •......••••.

o

~;}

................................ .
Timbre du bureau
a.'origine au coUs

(~

\___)

>

C':l

>-3

o

rn
t:l

o

soit

Total .............••••.••.••••

g

( dans la monnaie du pa ·s de desti·
nati<..n du colis)

Date de !'avance

I

N' du registre

Registre d'arrivée
No••••••••••

Dans la monnaie du pays d'origine
áu colis.
l Dimensions: 105 X 143 mm.)

"j

o

t:l

(à convertir par l'Office d'ortgine du colis)

=='
t:1

X

Bureau qui a fait
l'avance

Signature de l'agent

Converti par

Timbre du bureau
recouvrant

( nom de l'agent)

t<j

t:1

§
1-3

o

~

E bis
COMPTE
frais payés par 1' Ajministration d .•••.••••••••••••••••...••.•.....•.•..•....•.•....•.....••...••....•.•..... pour le compte
de 1' Administrat. on d ••••••••••.•..•••••.•.•••...............•..•................••.••....•
Mois de ••••.•••••.••.•..•.•...•.•.. 192 •.•

~uméros

d'or-..re

Dates
des avances

Numéro
du registre

BUREAUX
qui ont fait les avances

.~\lontant

de chaque
bullet.n

OBSERVA TIONS

g>
rJl

t:::1

o

'"j

o

t:::1
t:r:J

:=
t<J
~

1:'1

o

~

TOTAL:

~.

(Oimens1ons: 210X297 m:n.)
N

~

ADMINISTRA TION

DES POSTES

o

G
SERVICE DES COLIS POST AUX

~
L>J

Timbre á date
>

BULLETIN

DE

~

YÉRIFICATION

ClJ

o'='

la constatation et la rectification des erreurs et irrégularités de toute nature reconnues dans l'envoi de colis du bureau
aange d .................. : .....•..............................................•..•.•••••• , •••••••.•••...•....•.•••......••..
le bureau d'échange d •.........•.....••••.•...•.•.•.........••..••..••.•.....•..••••••••••••••••••••.••...•..•..•...•....•••

/ de l'enregisj

I

d'origine

trement

I

1

~

Montantu
port
bonifié

l
I

(aussi cxacte que possible)

Vérification
du bureau
destinataire

Observations

..

I

t::j

§

NUMÉRO

d'ordre

t:::l

::0

~

MANQUE DE COLIS

ADRESSE

o

X

Expéditlon •..............•...........••...•..••.. 192 ••••

Li eu

"::
::rJ

1

J

J

. AVARIE DE COLIS
NUMÉRO

d'ordre

AO RESSE

I

Li eu
d'origine

de l'enregistrement

I

I

I

de
\
du
l'expéditeur
destinataire

I

Description et cause apparente de l'avarie ou autres observations.

.

,.

Poids
constaté

Contenu

I

I

j

lndication
du récipient
(panier,
sac, etc.)

Valeu r
déclarée

I

I

I

>
~
o
CIJ

IRRÉGULARITÉS
(manque de la feuille, emballage ou fermeture insuffisants, etc.)

o
o

ERREURS

o
o

"j

t>1

;::l

t>1

NUMÉRO

de

d'ordre

I

I
Total

Nom ct adresse du
destinataire

Li eu
d'origine

l'enregistrement

Poids

I

I

I

J

I

~
t:1

Rectification
du bureau
destinataire

Montant du
port
boniflé

ê

-~

~

1-

Total vérifié
-

....................• le .......•................. 192 .•..

Vu et accepté
......•.•.•.....•...• le ••••••••••.•.•.•••.••... 192 ..••

L' employé du bureau desttnataire,

Le chej du bureau expéditeur,

(Dimensions: 148 X 210 mm.)

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

~

a

·â

.•

->"-.t.-n:···t?·t&'!~r··

Bt·*';_:r. :

:~w~- ~

?ieã-

~.-.

ji

•

~-

li
COUPON

...................................
à l'adresse de
+ •••••••••••••••••••••••••••••••••••

l-J

ADMINISTRA TION DES POSTES O ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • •

du

mandat
de
remboursement
de •.....••.••
(Montant en chiffrcs)
pour
I e colis n·' ......
déposé
•••••.••..........•...•..••. 192·••••
................................. par

(Recto)
~

MANDAT DE REMBOURSEMENT INTERNATIONAL

de la somme de
(en chiffres arabes)
>...,
~

::>

(les unités en toutes lettres et en caractéres latins)

00

o
::>

Pour le colis postal no ......................... expédié le ........••..••••..........
Pa} able à '\\ ...................•..................................•••.••........
Lieu de destination ........................................•...•...•......•.......
Adresse du destinataire ............................................••.•••••..•....
Pafs de destination .................................•.............................

..,o

INDICA TIONS DE SERVICE (*)

;3

o

8

~1

c-1

j

Numéro d'émission •.......................
Date d'émission .......................... .
Bureau d'émission ••................•...••
Pays d 'émission •.•.....................•.
Signature de l'agent qui a dressé le mandat:

Somme
versée

(Monnaie du pays j
destinataire du colis)l

bureau d:ission

O

*) lndications à remplir par l'Office destinataire du colis apres l'encaissement du

.... nnt-.:~nt rln

remboursement.

__..

o

Timbre du

1

I

-------------------

----~----~

PAYS DE DESTINATION

PAYS D'ORIOINE
Numéro d'ordre de la fcuille de route
Nom du navire

F
FEUILLE DE ROUTE
ES COLIS POST AUX EXPÉDIÉS PAR LE BUREAU D'ÉCHANGE D ......... , ...•............................................
AU BUREAU D'ÉCHANGE D ..................... .
Timbre à date

o

Départ ( ..... ·' envoi) du ............................. 192 ... , á ... h ... m.
Arrivée ............... du ........•...............•.... 192 ... , à •.. h ... n1.

BUREAU

NUMÉROS

-d'ordre

de l'enregistrement
2

1

Nombre
de
colis
postaux

-----------d'origine

de
destination
(*)

4

5

3

BONIFICATIONS
de taxes et droits

Poids
de
chaque
colis
avec
valeur
déclarée

Valeu r
déela ré e

6

7

Montant
des
remboursepar l'Office
par l'Office
expéditeur correspondan t ments
à l'Office
à l'Office
correspondant
expéditeur

8

francs-or

fr.

9

fr.

ct.

Observations

10

11

ct.

.
············ . ...........

Totaux .....•

L'employé du bureau expéditeur.

I

I

I

L'employé du bureau destinataire.

(*) Ne pas remplir dans les cas ou Jes colis sont adressés au méme bureau que les feuilles de ronte.

(Dimensions : 148x210 ou 210x297 ou x297 x420 mrn.
l.~i~

df' 1\):>H -~- Vol JI -
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H
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.~,

.~

. ,.

(Verso)

(Cadre réservé aux endossements, s'il y a lieu)

QUITTANCE DU DESTINATAIRE

Reçu Ia somme indiquée d'autre part

>

-:1

..;

Lieu ..•..................•.••...•.••.•••••••••••• 192 •••

o(fl

L e..............• ·•......•••••.•......•.•.•••....•

o

t:l

":!

o

Signature du destinataire

t:l

H

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

::;1
~

Timbre du bureau
payeur

Registre
d'arrivée

o

N .... ········•••

~

8
j

.....

o

N

(Dimensions: 105 X 148 mm.)

O)

Ul

j
._ UNlS'fRA TION DES POSTES d .............•••....•.....••..•..•••••••••.•..••••••••••.•••••••••••••••....•......•.••••

NQl
g

(Colis Postaux)
AVIS DE NON-REMISE
Le ........ colis dont ci-joint. ...................... bulletin ........... d'expédition N° ................. originaire ....... .
. . . • . . . . . • . . . . • . • . . . • • • • . . . • . • . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . se trouve ..•.•..•••...••••.•••.•..•••••.•.•.....•..•••••••.•
soffrance à mon bureau pour le motif suivant: 1)
a) Le .•.•.•.•.. colis ..•......•. été refusé .....•.... par le destinataire.
b) Le •••••••••. colis N° ••••••••••.••••••• pas été réclamé ...•••••••••••..••.
c) Le destinataire est inconnu, absent, parti, décédé.
d) L'adresse est insuffisante.
e) L'adresse du colis n'est pas conforme à celle du bulletin.
les frais de douane
f) Le dastinataire refuse de payer { le remboursement
.
les autres frais dont le colis est grevé
g) Le colis est grevé de douane et autres s'élevant au total à ••••••••••.•••••..•••••••••••••••••••..•••••••..........••••
Pour prolongation de magasinage, cette somme sera majorée à raison de ............................................. .

h) Le destinataire n'a pas d'autorisation d'importation.
Priere de de nan Jer les instructions de l'ex:péditeur et de Iui faire connaitre que, si ces instructions ne me parvieunent
;as dans un délai de ........ mais, le ....... colis lui ser ....... réexpédié ....... sous suit des frais.
Timbre à date:

o

Signature: ....................•

>

~
o(Jl
~

o

g
t;9

;:ti
t<j

X

l:'j

n

~

~

I

••,.•

fiil\·~·"···4$. .J&l$Utk~tt>lol··~,!-;~~~-"-·-'':·:·,-

-~

: ;.•'-:'11"'

Rf:PONSE
Le .. : •... colis doi ••••••• être: 1)
a) Présenté encore une fois au destinataire primitif.
b) Remis à 1\1 .......................................... rue .............••....••••••••••••••...• N° .......•....
(destinataire primitif ou une autre personne).
t td
b
td
sans perception ......... } d
contre paiement 2). . . . . . u mon an u rem oursemen e. · ................... .
c) Remis à l·tl ••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• rue ............................••........ N° .•.•........
(destinataire primitif ou une autre personne)
sans perception des trais de douane ou des autres frais dont Ie colis est grevé 3)
d) Réexpédié au destinataire primitif. ..................................... rue ............................ N° ........... .
e) Immédiatement renvoyé au bureau d'origine.
·
/) Vcndu aux risques et périls de l'expéditeur.
g) Traité com me abandonné.
L'exp~diteur n'ayant pas répondu aux demandes d'instructios qui lui ont été adressées, le ......... colis doi. ...... être
renvoyé ....... à mon bureau à l'expiration du délai réglementaire.
Timbre â date:

;>

a

ó

UJ

1:1

o

":l

o
o

ttl

;::I

ttl

~

ttl

a

c

')

u

8

~

Slgnature: •..•....•.........•.

1) Biffer les indications dont il n'est pas fait usage.
1) Ajouter un noveau mandat de remboursement (établi conformément aux prescriptions de l'article 18) si Ie montant du
· remboursement est réduits
3) Ajouter un buHetin d'affranchissement établi conformément aux prescríptions de l'article 10.
(Dimensions: 148X210 mm.)

I

N

~

CORRESPONDANCE

ADMINJSTRATION

D •••••••

Avec l'office

L

N

d •••••••••••••••••••••••••••••••••

Ol

w

COMPTE
tulatif des états mensuels des feuilles de route de colis postaux adressées par Ies bureaux d' échange d .....•.•••.••••
. • • • • . . . . . . • . . . • • . . . • aux bureaux d'échangs d •••••••••••••••..•••••••••••
Mois d .••••••.•...•.........• 192 •••

!>

n
~
o

rn

néros
1rdre

Bureaux: d'échange destinataires

.Montant des
so .:.:mes
dues d'apres
chaque état
mensuel
á l'Office
destinataire

Montant des
sommes dues
d'aprés chaque
état mensuel
á l'Office
. expéditeut·

t:l

o

Observations

""o
t:l
t<.l

=='
t"1
~

Taxes et droits

t:"2

êj
~

o

2
3

4

5

6

ADMINISTRATION

CORRESPONDANCE

DES POSTES

AVEC L'OFFICE

ETAT MENSUEL

d ...............•.........................

_;es sommes que se doivent réciproquement 1' Administration des postes d •...........•....•............. ·...........................•
-:r 1' Administration des postes d .............................................•.... , à titre de frais pour les colis postaux livrés par les
;ureaux d'échange dépendant de la prémiere Administration au bureau d'échange d •...............................................••
1\1ois d .............................. 192 ••••

!
t
i

li. Avoir de l'Office expéditeur
Taxas et droits
(Colonne 9 de la formule F)

I. Avoir de l'Office destinataire
(Colonne 8 de la formule F)

i

Dates des feuilles de route

=
=

=
=

cu

,Q

:::s

"õ
>

=

'O

1 .......................•

2 •••••••..•••............
3 •••••••••••••••••••.••••
4 •••••••••........•.•••••
I 5 ••••••••...•••••••••....
6 .....•••••••••••••..•••.
!
.....·.............•.....
i 87 •••..•••••••....•.......
9 ........................
10 •••••.•......•.......•••
I

,Q

,Q

'O

=

'O

"õ

"õ

=

H

fr.

:::s

I
1~

,Q

.

l

.1\...•M

I

!

f r.

"õ

"O

>

=

"O

tll

H

fr.

i

I

.E
.g
"õ
>

=

=
cu

'=
"'
,Q

:::s

:::s

,Q

>
c:

tlJ
\

f r. c. fr.

..

'O
'O

"õ
>

=

'O

tll

c.l

fr.

(1,)

=

=

:::s

:::s

t'IS
w

(1,)

:::s

"õ

'O

tlJ

)c.

=

t'IS
(1,)
w

'O

I

'O

(1,)

,Q

,Q

,Q

'"'=
,Q

>

=
tlJ

)~c . fr.
I

'O

lc.

I
I

"õ
>

=
tll

:::s

-o

I
fr. I

c.

I

"õ
>

=
tll

"O

"õ

>

=

-o

>

=

'O

tll

tll

fr. c. fr.

= ..
"õ

'O

'O

'O

'O

"õ

iI

I

(1,)

:::s

Observations

t'IS

t'IS

t'IS

cu
w

=

:::s

=

=. =
= '"':::s

t'IS
w

(1,)

,Q

i

II

' I
I
I

.

:::s

'O

c:
,tll

tll

(1,)·

(1,)

:::s

>

=

t'IS
w

t'IS
w

(1,)

:> 'O

tll

fr.

t'IS
w

(1,)

""'

'O

=

=
=

t'IS

(1,)

""'

I
:c.

~f r.

Ic.

I

'

I

l

11 ••••••••••••••.•..•.....

12 •.......................
13 •.......................
14 .•..••..........•••••...
15 .•••.••••....•••••••••••
16 ••...••••.•••.•.........
17 .......................•
18 ..•.......••...........•
19 ........................
20 ................•.......
I 21 •.......................
I
I 22 .......................•
I
.................. ······
i 23
24 •.........••••••••....••
I 25 •.......................
I 26 ........................
27 ........................
28 ........................
29 .......•................
30 .... ····················
31 •.......................

I

Totaux par bureaux d'échange correspondants .•

I

!

I
I'

II

I

I I

I II

I II II I

Total général de chaque
a-..oir.

I

Timbre du bureau d'échange destinataire

o
Leia de 1926 -

Vol. l i -

Le Chef du bureau d'échange destinataire.

(Dimensions: 210x297 ou 105X297 mm.}
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ACTOS DC PODER LEGISLATIVO

E
E
l ....

O)
c~

X

o
N

X
::I

cu

o
F-

fi)

c

.~
U)

c

(I)

E

:5

--

o

N

M
COMPTE

~

P ARTICULlER

1ts de remboursement payés par 1' Administration d .......•................•........••.......•...••.•••.•.•••.••.....•.....

ou r le compte de 1' Administration d •.•••.•.•.•...........•..•.........••..•....•..........•.........••...•.•.
pendant le mois de .•••.•••...................................................• 192 .••

Numéros
d'émission des
mandats

Dates
d'émission
des
mandats

>
~
o

Montant des mandats
Bureaux d'émi&sion

Observations

rJl

t:::t

o

"'o

~

t:.2

;:1

t:.2

X

tr1

g
>oi

~

>

o

~

o

Total
A déduire 1/4°/o du total
Taxe fixe ............•...

Ul

t1

o

""ot1

t:r-1.

:;tt

m

Reate au profit de l' Administration
d~ ....................... ... ' ........ .

X

iSc

8:

~

:i
( Dimensions: 210

x

297 mm.)

N
STRATIO;; DES POSTES

dI I

••••••• I

•••••• I

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I

•••••••••••••••••••••••

t.,:)

-4

N

RÉCLAMATION D'UN COLIS POSTAL

ou d'un mandat de remboursement norz parvenu
. Bureau de dépôt: .....•....•
Date dtt dépôt: .........•••.••..•...... , ........................•......•••.•.•. • ••• · .• · .. · •..•••.....•.....•..•.....•••...
Description trés exacte de l'extérieur: ..........................•.•.•..•••...•••
d'enregistre:11ent: ......•••.......••...........................•••..•.••••••.•.••.........•.••...•.........•.•.........•
1 N°
Adresse du destinataire (aussi exactement que possible): ........•••.•...•.••.•.•...••.......•.•.••..•...•......•...•......
Contenu exact:: ..........••••........•..•.......................•.•....•.••.•••••..•..••..•.•••.•..•.•...................
PoiJs: .................. · •• • · • • • • • • · · • · • · · • · · · · · · · · .. · ....... ·. · • •. • • • · • · • • • • • · · · · · · • · · • • • • · • • · • · • · · · · · · · · .. · ••...........
Déclaration de valeur: .....•.•••••..•.....•.....................••.••••..•••••..•.....•.••...•..•.......•...••...........•
Re.uboursement: ...........••••••........•..................••..•••.•••.......•......•.........•...•.......••..........•..
Demande d'un a vis de réception: ...••••••••.•.•••.•••••..••........••.•••••...•• , •..••...................................
(Dans le cas affirmatif, ajouter les lettres A. R.)
.
Nom et adresse de l'e .péditeur •••••••••••••••••.••••••.••••..........•...................................................
Acheminement: expédié le ............................................................ 192 ..... par le bureau d'échange de
................................•. au bureau d'échange de ........................... , sous le R0 • • • • • • • • • • • • • • de la feuille
de route.
Date . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signature ...............................................•
I

••• I

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1

I

s

·~r.n

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Admin~stra}ic_n

d_es postes d•. : •.•. = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .
Le cohs de.:rtt ct-dessus a ete remts le .....•..................•........ l92 •....... a .............. , ......................••
Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . • . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . Signature ................................................•

~

-:j
'.)

Le colis décrit ci-dessus ................................................................................................. .

..........................................................................................................................
"'u ..........................................................................................................................
('.)

:.;;:

~

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

Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signature . ..............

1 1 • 1 •••••••••••••••••••••••••••• I

•

;...
(Õ

3:n
t:l

o

'":l

o
o

t:::l

;:c
r.1

:..-:

~

c-3
~

~fn

-Q)

~·=
c-:11:1
~·'O

Administration des postes d .....••••••••••..•••...•......................................•...•.•......•••••••.. · ....••• • •

le . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . • • • • • . . . • • . . . . . . . 192 ...... par le bureau d'échange de ...............•.........••••••
I Réachcminé
au burcau d'échange de ..... ,. ..................................... ' sous le nn .................. de feuille de route ..

I
II

Date . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . • . • • . . . . . . . . • • . • . . . . . . . . . . Signature .............................
Administration dcs postes d .......•..••....•..•..............................•....•............... · · • • · · · · • · · · · · · · · · · · • • •
~E Réacheminé Ie ....................•.••............... 192 ........ par le bureau d' échange de .........................••••••
2~
au bureau d' échange de ...................................... , sous le no................... de la feuille de roa te.
-~-= Date......................................................... Signature .•.....••........•...•......•... ~ ..•...........••
•:;s
A~ministration des postes d ......................•..............................................•...• • •. · · · • · · · · · · · · · · · · •
~.) ~
·=u::: Rcachetniné le ..•.............•.........••...•....... 192 ........ par le bureau d'échange de .............................••
burc.au d'échange de ........................................ , sous de no ............... de la feuille de routc.
~õ au
Date. . . . . . • . . . . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Signature ..•...••.•.•............•••...•.•..........•••.••
Réponse· définitive (1)
.
(1) De I'Office destinatairc ou, le cas échéant, de l'Officc intermédiaire qui ne peut établir la transmission réguliere de l'envoi
·cclamé à l'Office suivant.
(Dimensions: 210 x 297 mm.)
:-'Q)

U)

w ••••••••••••••••••••

o

lJ2

-~

o

't1
t:1

~

~

TAXES

t::1

90

50

43

35

30

25

20

15

10

centimes

centimes

centimes

centimes

centimes

centimes

centimes

centimes

centimes

f

lI

I

C".l

o

EQUIV ALENTS DES

Pays

:;:...

;j

I

X
r-:

C".l

5
c~ntimes

c,_;,j

~

i

I
~
w

I
(Dimensions: 210

x 297 mm.)

J\CTOS

no

Poimn

EXECU'tíVó

Arran!Jmncut concernant les Iettres et les boites avec
valeur déclarée
CONCLU ENTRE

L'Albanie l'Allemague, la République Argentine, I' Aufriche la Belgiqtie, la Colonie du Congo Belge, Ia Bolovic, le Brésil,
la Bulgarie, le Chili, la Chine, la Répub~ique _de Colombie, _la
République de Cuba le Danemark, la V1lle L1bre de Dantz1g,
i'Égypte, l'Espagne, t'es Colonies E_spagnoles, l'.Esthonie, l'Éthiopie, la Finlandc, Ia Franco, l'Algéne, les Colomes et Pr?tect?rats
Français de l'lndochinc l'cnsemblc des autres Colomes 1• rançaises, Ia Grancle-Bretagne_, et divcrs Colo!lies et Pro,tec~o!·ats
Britanni.queR, la Orece, le Guatemala, la ~cpubliquc d H!-uLI, ~a
République dn Honduras, la Hongr1e, l'Inde llritanmque, l'État Libre d'Irlamlc, llslande, lrt.alie, l'ensemble des Colonies Italiennes, le Japon, le Chosen, l'ensemble des
autres Dépendances Japonaises, Ia Lettonie, la République de
Libéria, Ja Lithuanie, le Luxembourg, le Maroc (à l'exclusion
de la Zone Espagnole), le Maroc (Zone Espagnole), le Nicaragua. Ia Norvege, la Nouvelle-Zelande, la Hépublique de Panama; le Paraguay, les Pays-Bas, les Indes Néerlandaises, les
Colonies Néerlandaises en Amérique, le Perou, la Persc, la Polognc, le Portugal, les Colonies Portugaises de l'Afriquc, les Colonies Portugaises lo 1' As i e et de l'Oceanie, la Raumanie, la Republique de Ht-Marin, le Salvador, le Territoire de la Sarrc, le
Royaume des Serbe::;, Croates et Stovenes, le Royaume de Siam,
la Suede, Ia Suisse, la Tchécoslovaquie, la Tunisie, la Tur.quie,
l'Union des Républiques Soviétistes Socialistes, e~ lcs ÊtatsUnis de Vene1.uela.

Les · soussignés, Plénipotentiaires des Pays ci-dessus énumérés, vu l'article 3 de la Convention ont, d'un commun accord
et sous réserve de ratification, arrêté l'Arrangement suivant:
CHAPITRE I.
l>ISPOSITIONS GÉNÉRAL:KS

Article Premier.

Objet de l'Arrangentent.
11 paut êlre échangé entre Ies pays contractants sous le
de lettres ou do boites avec valeur déclarée d~s lettres
contcnant des valeurs-papiers et des docume'nts de valeur ainsi
que des boites contenant des bijoux. ·et objets précieux; avec
assurance du cont~nu pour le montant de· la déclaration.
. Dan~ les relattons entre les pays qui se sont mis d'accorcl
à ce S1t.Jet, les lettres avec valeur déclarée peuve·nt aussi co~~
~enir des_ objets passibles de d1·oits de douane.

nom

ÂCTUS
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La pal'iicipalion à 1'1'ehmJge eles boilt's :wcc valt·m~ t~t'·da
rée est Iimiléc à ceux dcs pays adhérenls dout les Admmis!rations sonL conycnucs d'élalJlir cc scrvicc dans kurs relat10ns
réciproqucs.
Arliclo 2.
J.lfn.ximlw~

de lléclw·ation rle ralcw·.

Les divcrs Officcs, cÚms leurs rapporl s rcspcclifs, ont la
faculté de déterminer un maximun de déclaralion de valeur
qui, dans aucun cas, no pPnt Nrc inféricur à 10.000 francs
par envoi.
Ar! i ele 3.

Taxes.
--La taxo des Iettrcs et des !Jnilcs :lHT \·alr'lll' dt~:·lal'i''' doiL
être acquitféc à l'avancc.
Cetto taxe se compose:
a) pour IPs loll.res. dn pnrt I'( du droif fixr applieable à
une lctlre n·~.::onunandéc du wônw poids t'l pout· la HJÔIIW destinai ion;
fJ) pour lcs bollos. d'un porl dt~ :~o e('n! imo~ par 50 grammes avcc un minimum de 1 franc cl, en ontrr, du droil l'ixt~ de
rerornmandation;
c) pour les lcUrcs l't los boilcs. d'nn d1·oit d'nssumnce qui
ne doit JHlS fhipassr·1· ;)() ccntimes JJW' :wo {ra11cs ou {ractions
clr :JOO {rancs rlécllmls, lJlld 'f'lW soil le rwys de rlcstinalion,
rnême dans lcs paus qni se chw·ucJll dcs riSIJltCS lWltvant dérivcr
du cas de force majeure.

Arliclo 1.

1. - Les lclfrc.<; í't boltcs lWCC val,~lll' dJclaréc nc duivent
conteniJ• aucune lettre, nate ou docnmr?nl adressés à dcs pe1'-

Bonnes autres que le de8tinataire ou dcs pc1·sonnes habitant
avec c~ dcrnier.
2. - Les boites avec valem' déclarée ne peuvenL pas dépasser Jc poids de 1 kilogrammc, ni présentcr des dimensions
supérieures à 30 centimNrrs cn longneur, 1 O erntimetres on
largeur et 10 cenfimMrcs rn hauteur.
Article 5.
Récépissé

l:expéditeur d'un envoi contcnant dcs valeurs déclarées

reçoi~

envo1.

g1·atuitement au momcnt du dépôt un récépissó do son
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ArUcle 6.

Lo Jl[!YS de dpst Íllal ion veu.l l)Cl'CCYUil', puur lo, faef Rgl' cL
lo dédouancmcnt des h~ntes aycc valc~n· deelar~~·, un
droit. de 50 ccnlimrs au maxnnum par cnvot. Lo~·sqn 1t cst
onto1'isé pcu· sa léaisla.tion à délim•er les lettrcs tle valcw· contr.nant tles objets passiúlcs de droits tle dowuw, il peut pcrcelHJtH'

lc détlouo.ncmcnt de' ces lctlrcs, un tlroit de 50 ccnmaxintton 1)01' cnvoi.
11 cst égalcnwnt autorisé ü pcrccYoit· pour lcs cm'oiH avec

l.'oir, 1WtO'
timc.r; an

,·alcur déclarée
so.

l(:(Jislation.

ad1·c~sés

poste restante wu: taxe spécialc tl'apri·s

Artiele 7.

Droits de douanc ct autres clroits 1ion postaux. Dl'oit
tlc commission
Lcs lJoitcs avec valcur déclaréc sont soumise ;~, la
du pays d'originc ou du pays de destination cn c''
oui conccrnc, à l'cxporlation, la rcslitution dcs drnits de gal'antir.. el, à l'importation, l'cxercicc du contrôlc de la garanlic
ct de Ja douanc.
2. - Lc~ droHs fiscaux rt frais íl'essayage cxig·iJJlcs ;~,
l'importalion sont perr:us sur les dcstinataire lors de la di~
trilmtion. Si, p~n· suil c de changemeút de résidence du drsUnataire, de refus ou pour toule autrc cause, une hoilc de
Yaleur déclarée Yient. il. Mre récxpédiéc sur un aut.rc pays
participant ;~ l'échangc ou renYoyée au pays d'orig·ine, ceux:
des frais dont il s'ngit qui ne sont pas remboursables à la
rt3e.r;pm·tation sonl re('OUY1'! 1s ~m· lc dcstinalairc ou sur l'cxpéditcm·.
3. · - Dans lcs rclat ions entre O f f ices qui se sont mis
rl'accord it cet égard, lcs cxpédit.eurs do boites avec valeur déclaréc peuvent prendre i~ leur charge les droits de douanc ct
nutres droits non postau:x dont l'envoi serait passible dans lo
}Jays de destination, moyennant déclaration préalable au bureau de dépôt. Dans e e c as, ils doivent s'engager à. payer Ies
sommcs qui pourraient êtrc réelamécs par lo hm·cau dcstinatairc .
.L'Qffice qui fait l'avance de droils pour lc comptc de l'exlH~uiteur cst autorisé à pcrccvoir de co chof un druit de commi:::sion qui nc peuf. dr!vasscr 25 ccnUmes par boitc. Ue dt·oiL
I'~L indépendant de felu i lll'évn à l'article précédent pom· lo
déuouuucuwnt.
..

J. -

1(-g·i~lation

Arliclc 8.
Tkmise

lWl'

c,rpi'l1s.

L'cxpL·ditcur d''un envoi pcut cu dcmhntlce Ia rcmise it
domicile pal' vurteur ~pécial aussitôt. aprcs l'arriYée aux cunditions fixécs var l'al'! i ele ,j0 de Ja Conn~ntion.
'
C'csf, toulei'oi:4, rése1·véo it l~Officc de dcstinatiun la facultá
de fnire reme f tJ·c pae cxpr~~:'i un aYi:; d'arriv~.se de 'rcnYui au
JicU de l'l:m·oi }UÍ-IW.!lllC lOl'c3CJUC SCS l'4~·glcmcnts h.• COilllJOl'tent,
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La t[,Çf'lm·ntion de vrtlt'IU' ne Jit'lll pas dtJpass~~· la yalcw•
1·,:elk dn co!llt'?m df' l.'t'l11'oi, mois U f'St 1Jt'l'~lll_s d~~. ne. d~·rlm·e,~:
r1 u.'wu~ wo·t1.~ tf,} r"lff· .,~nlf'l/1'. /.(• !"un!tllll rf, f,, du l~u a,t I OI!· ,d' .~
jJOtlicrs 1'f'1H'éseniant 1111'' volc11 ;• 11. l'tt!soa ,(,• kw·s I mts ~~ l'ltlbU!isPmf'nl 1w JU':Ulpas tkprtSSf'l'les {roi.-: de reiHpfttt'f'illt'Hf r·l't'llluel.'i de ('('.'! duc·umr•níg t•n NIS de p~;·tr.
, .
.
'l'ont ~ dt~rlaraUnn fl'auduleusc ch~ valcnr suru•rwm·c a: la
\·al~·ur· r•~Plln d11 contf'nll fl''lln PnYni P')f. pas~iblc flrs ponr~lllt\?.
,judiriail'I'S qnc prnt rnmpnl'fPJ' la }t\g.Islatwn dn pnys d onginc.
•
Arl i ele 10.
lntel'dictions.

L - Il cst inlrrdit fl'in~~~~·er dans le~ lrlll'•';;; rn·r>r 1'fl1t'll1'
rltJrfm·ée =
(/) Zes ob;iet.<; mciltionllh i), l'ol'liclc 11 ~ I. dr ht ron ,,,~ntirm. sou.~; le.~ letiJ'rs n), 1J), c!,
t?l o);
li)
f')

ri1'm1t.~:
tli'S p,.:pt'-t'C'~ JI101111Uyt'•PS;

n

dt•s ohjPf~ pa;..;~ihlP:; de droif s dn dtHl:\111', :, J'(•xrrpl inn

tl)
dPS

des nn.imou;r,

YaiCUl'S-i)r!!)iC'L' Sll11~ J'f'SCI'Vt' tii'S t/iS)!USif Ít1/IS

t/1- f'11d il'ft•

1ii'CH!ÍCI';

e) de l'or 011 dr l'argcnt, manufacturés 011 llnn, de r'irt·dl'S hijoux I' L auf re;;; ohjt·fs prél'i .. ux.
,,
li esl inlürdil d'in~(·l't'l' dnns ll's hni!Ps aYf'C Yalt•ur

rPL·it.·~.

llf~elae6r:

Sf•H ~

tt) h·~ ohjels menlionnés ií. l'udide .11,
I de la Cmwenlioa
ks [Cltt'IJS li), lJ), (i, !} ) , t'{ (11/. )JIIi'O(ji'fl}Jfle l'i-di'SS/LS,

lJ):

/t'f[,·e

/1) des lf'lt,·cs on ,wtes UIJllHl IP ('::tL'<H'I.l.wn dr eonespondanec
nr.fuf'llr f'f rwr!"olln::llr; il rsl ertwndanf. ]Wi.·mi:~ d'ins(~l'Pl' fl:llls
l'f'nnd la faclm·c ouvertc l'éduitr it ses (•noncialions conslitu-

tivcs de m(•mc qn'unc simplc co11ie de l'aclt·pc.;se de la lJoilc
aYer. mcnlion de radl'esse de l'cxprditcur;

c) des monnaies ayant cour~;
eles billels de banque ou Yaleurs quelconcnws au porlcur, dcs titres ct dos objct.s rentranl dans la calt!gorie drs
papiers d'affaires;
c) de l'opium, de la morphinr, de la coca'ine ct aufrcs slupéfiants. Tout.efois, l'inff~t·diction no R'nJ)pliqun pns nux envois de l'espcce cffecLués dans un bnl mt\dical J10lll' les vuys
qui les admeUent à cette condition.
3. -· J.Jes dispositions prévues au ·2~ alinéa de l'article
précédent sont applicables lorsqnc lcs letlres ou boites nYcc
Y:llf'Ul' dér la ré c contiennent eles ohjets dont l'inscrl ion cst ind)

f rrditr .

Les clisposition.'il de l'article 4/, :2, tle la. Conventwn
à tort à l'expéclilion qui
tombcmient so1u; lc coup drs interdictiot!s rwb_niPS nn rneme

.~~mt

.). -

npplit~n./Jlc.~ au:r objets adm,is
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ttl'liclc, sou.s lcs lel/1·es (1), l1), f'), f), Hinsi qu,'an § 1, lellre· b),
ci-r~esstcs.

[,,•s autres olJJcls rloirent Nr~ rrnvo1JéS au. timbre d'm·igine. sauf le cas oit. l' A (hninist1·ativn du pays de destinat-ion
s'?1·oit aHloris(;e, }Jill' srr l(õaislotion, à lcs 1·cmettre au desi'Ítwloi1'e.

Dons lc cas ot't rles envois admis à tort à l'expédition ne
innt ni renvoues t) !"origine ni 1'emis au dcstinataire. l'O(fice
t!XJ,éditeur doit rl1'P- informé d'unc nwniê1·e précise du traile'ment ttppliqué à ces cnvois.

Arf.icle 11

o

Pranehiscs.
1. - L<'s leffrr~ avcc valem· déclarée relat.ives au servict· postal érhangt"t~'i, soif. par lcs Adminisfratiom~ pnstale~
f•nfre cllcs, snif rn!.rP cPs ,\clminbtratíons ct le Blll'f'att inlernatJOnal, sont. Pxc•mpfPs de toule~ taxes postales.
2. - li PH est. de nu)nl:' des lrf Ires ct. dcs boit.r.s avec
va1Pur rlrr.lar·,~c nnn grrv(~os de rembonrsement. cxpédiées ou
rcçw•s pal' dn~ pr·i~·donnicl's de guPrre et. par les burcanx dr.
rensrignenwn!s nwnl iunnés :t l'articlc 1.3 § 2, de la ConYrnf ion.
Article 12.
o

Refmit. Morlificnfinn d'adrc.<;se.
· L'cxpt;d i teu r d'un rnvoi avec valeur déclarée peut Ie fairo
rnodifier l'adresse pour réexpéflier cct envoi, soit. h l'infét'iPUJ' clu 1)ays de desf.ination primHive, soit stu· l'un q11elronqt!P dPs pay!1 contrart.anfs, aux eondil ions fb~,·.,,,. pat· l'nt'l iciP Hi dr la Convcnf ion.
J'Pfirrr du SPI'VÍ<'" ou Pll fn it·e

Arliele :13.

Vexpédileur peut obtcnir un avis de réception danEI les
cnwlif íons r!Pf Prminécs par l'article 49 de Ia Convention.
Article 14.

Lo; tlispnsif1'on.ç; de l'article .16 dr> la Co111Jention s'appliqnent m1;r, t·m•ois m:er 1•uh·m· déclrn·l1e 1'lfexpédiés ou. tmnb,~s

en í'CIJut.

Arficle 15.
Rérlanwtions.

En ce qui cnncerne les réclamations des lettres et bottes

tl'V~c valf'ltr df.!·lnr1"r. Ire; Arlmini~frafionf:l ~e conforment. aux
rti~.pnc:ifi!lll,; dP l':il'li:·Jr• 'ti dr• f:l Col1\'('lltinn~

ACTOA
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CHAPITRE li.
REBPONSABILlTá

Article :16.
Etendue de la re_sponsabilité.
f. -· Sauf les cas prévus à. l'article suivant, les Adminis·
trations répondent de la perte, de 1a spoliati.on ou de l'avaria
des envois avec valeur déclaré1~.
T~eur responsabilité est enaaaée tant pour les envois transpm'té,;; à découvert que· pour ceux acheminés en dép~ches
close.'f.
L'expéditeur a droit à une indemnité correspondant au
montant réel rle la perte, de la spoliation ou dr \'avarie, sans
que l'indemnilé 1misse dépassl't' en aucun cas le montant de la
d•Jclm'ation de valem·.
L'hulemnité cst ve1'sée au destinHtaire lorsque cclui-ci la
réclarne, soit apres at'oir forrnulé lll's 1'l~servcs, en 1)renant livro.ison d'nn envoi spoliá on avarié, soit en établissant que
l'expéditcur s'est désisté de ses d1'oits · en sa (aveur.
2. - Les dommages indirect.s ou lcs bénéficcs non réalisés ne sont. pas pris en considération.
3. -- En cas de perte de l'envoi ou de destruction complete de son contenu ct si lc remboursement est effectué au
profit de l'expéditeur, celui-ci a, cu outre, droit à la restitution des frais d'cxpéditjon.
Lorsqu'une réclamation a été motivée par une faute de
scrvice, lcs dmits de récln.maf ion sont également rPstitués.
4. - LP droit d~assurant·e resto acquiH dans tons le~ cas
aux Aclministrations.

Af'l.ir,lr 17.
E:rceptions att pl'incipe· de

·responsalJilift~

Las Administrations sont dt)gagées de lnulc rCSl1Dl1Sabilité:
a) en cas de force majeure; toutefois, la responsabilité
subsiste à l'fgard de l'Office expéditeur qui a acccpté de couVJ'ir les risques de force ma.inure (art. 3, lettre c);
b) lorsqu'elles ne peuvent rendre compte rles envois par
su i te de la destruction de-:; documrnts de scnicr pour ea use
de force ma.ieure
c) lorsquo le dommagr a élé cansé par la faute ou la
nf;gligence de l'expéditeur, otl provient. de la naturc de l'objet;
d) lorsqn'il s'agit d'envois dont. lo contcnu fomhc !'l'ous
le coup de l'une des interdict.ions prévues à l'articlc 10;
e) lorsqu'il s'agit d'envois qui ont fait l'ob.iet d''une déclaration frauduleuse ele valeur supérieure à la valem· réclle
du coiltenu; .
f) lorsqu'il s'agit d'envois qui n'ont donné lieu à aucune
réclamation dans le délai d'un an prévu à l'art icle 47 de 11),
t~m·wentlnn:

{I) rn n'al.ierc dt' I t·nnsvorL mnriLirne, lorsque les Offices
.lr•;; pnys adl~érents nnl. fait connaitre qu'ils n'étnient. pas en
11 u•sm·~ d'nrrr.ptcl' Ia responc:nl,ilil•' rlcs ,-nlrurs à l1nrrl eles
nn\ irí•.;; dnnl ils l'nnt Pmploi.

Ad.iele ·1R.

L e~ Allmin i~ll'rtl íons crssrnL ll."Mrc rcspçmsnbles drs cnYni_~
:t\·H·· valem' cl1íc hHl~e dont la 1'enuse a c!t lzcu dans les condttiolls ll1'1'.'lCI'Í[CS })01' [CU)'

rlr'(.it

1'C!]lr'T!Ie·nt infé1'W11i' ct

rmt 1wiç livraisau so.ns

f'ormHlel'

lrs

dont

[c,q,

rtUUH(.~

l'•'scr·rr.~ ]11'f'1'il.:'s a

l'u l'l ícl!: H; r:1 -ri I' R.~ 11 s.
'l'oute(ois la 1'f'S)JOI!sHhilité csf main.tenuc st Tr• rl:•.o:ti,;,rirfÜ'ê, nonobstant lu i'Crnise 'l'rFanli,!re, rltJ2wse inmlétliufcml'tlt
1111e 1'''clamntirm.

Arl.iclr 1 n.

Prryemcnt rle

l'iiulemnif(~.

Dt:lrti ele 1JO!Jement.

En ce qui conccrne-le payemcnt de l'indemnif é, ct. Ir d1\Jui
rlr payement, le's dispositions des artieles Gil et r> i de la Con\rn!ion s'appliquenf. nn srrvice rles Yalrnr'l cl?elarérs.

Arlide 20.

1. -- L:1

ro::~ponsabilil~•

t~.ynnt rcçu l'olljd.
pnsse~inn d(! fou:::

ineombe h l'Adminis!.rution qui,

s:1ns faire rl'obserYaLion nt. étant misc cn
l:>s movem; r1~glemcntnirns fl'ill\'t'Siigation,
110 prut étahlir ni la délivrancc au deslinntairc, ni, s'il y f\
Jirn. la l.ransmission ré::mlil~re i• 1'Admini.3fl'<Üion sninmlr.
Jusqu'à 111'1\U\'P d11 eonlrail'P. 1'!\rlminisl!•:'.f iun qui a fr:m~:mi::;
11nn lcUre on une ho'itc conten::mt drs Yaleur:-:; déclarécs n. llllP
:.mtrf' Administrai íon ns! cl(~clmrg,íe fln fou!n resnon~ahiliftí it
r:1d .•~gfl.rd, Pi I~ hurcan ,J,ít~lmnp;e anqlwl la lt'IJro nn la htllfl~
a élé livréc rút pas fnif parveniJ'. pal' lc premil'l' ('OULTi~>l:
aprês la vérifkation. ü l'Aclministration expéclitricc, nn pl'oci•s·vcrhal consf atanl Pahst'nee uu l'alt~ration, soit du paqnrt
t•tltim· drs v:1lcnes ch~ch~r,~r::.:, soit de la Ietl1·p ou dr' la holle
f>llr-mônw.
:~. -- f:i lu prl'lc, la spolintion ou !'avarie s'n.'-d. peorluifo
Prt cours de transport, suns qu'il soit possihlc d'élablir sm'
le l crritoirc ou dt:n1s le scevice de quol pays le fait accompli,
l~s Adrninisfrations cn cause supportcnt. le clommagc par parts
•;gnlcs. Toulcfois. si la spolia1 íon ou l'avnrir a é f~~ constaU~c
rlans lf' 11ays de dcst.inal ion, il incomlJc it L\dministrat.ion de
ee })Oys de JH'OU\'Cl' que ni l'r·mllnllagc. ni la fcL·nwfu1·r de
t'un.Jrt n'onl monfrrS flucunc d(•fedllnsil (' apparPJil 0 e! que
In 11oirl:;: n'a ~)as dil'ft'l''~ dr celni rtahli lur~> flu rlt'pul.
::1. - f'i _la prrlc, la spoliat.inn ou l'aval'ie s'nsL lH'Oduif.r
~111' lt~ fi'JTtlon·c ou dans In srt·virc d'un Oft'ico intl'rmt'rli:liJ't~
qni n'n p:ts arllu~l'f' au prl":-:''111 An·rn~rmnnl. ]('s ~mlrf'~ Adnd-
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nh~l1·n 1inn BH!IP()J·IPnf J,~ rlnmmag·í· ]1:11' l1~~·l; égalr~ .. Dnng c e
eu:::, l'expt~dití'llr doU pl'OHYrr d'une n~anH'l'P nuth.ent.H(nc CJllfl
Ie r.onlrnn ele~ l'Pnvoi {•fait comrllrl, mtaeL et :::mgnrnf:.L'nll"'nl.

(•mballt'.
'l'
· 1
11 rn cst. de mt~mo cn ras de h·ansporL mar1 nnr, st. a
JlOl'Lf'. la spoliation ou rav:wie s'f'sl Pl'Odnilr duns ~~. s;l'VICI'
cl'nn Ofl'iec udhérent qui Júwcrptc pas la rPsponsnbJliln (al'ticl0 17, lelfre a).
.
.
. ,.
. ,
.
,,
1.. -- l'm· le {wt dn pa1enumt ,dç l m~lemmlc cl JU.s(Jn a
tmzcun•c11Ce de son rnontant. l'AdmmtstJ·al.wn 1'espo/~srtbln \.S'~
tufn·uflt:r. dans lcs di·oits rl'? la JlC1'SMHW f/111 .• 11 1·cçu lzn(lenHnf,~
1!01'1'/oll[ 1'rcow·s h'cilfucl soit coHii'e [r' dcsfllllllou·f•, sozl collilf'
l't'.l }n:tlilr·/1.1' OH C(IJiit ;~

ks tiel's.

Tnulr{uis, si ultérieurernent, 1m envoi cmzsid1:1'1~ comnu'
11('/'dlf. cst rcli'ú1Wl1 cnlierenw'nt ou partiellenzcnt, la )Jf'i'som1e
~'.t. qni l'inde1nnité a d1; J)fl1/t:c doit êfi'C rwiséc qu'il lui cs( loisilife d'un J11'ei!fll'e JHlssession, ennll'e ?'Pstifution du montunl
de l' ind1:rmzift; poy(FI'.

Article '2 t.
Limilolion de

l11

;·e.r:ponsnlJI'lifé.

1 . - La 1~CS110nsahilil é de chaqné Admini~traf ion n'rs[
dan.::: l.m,-; 1rs cas l~ngag·ée, ü l'égard flps anh'f'.:; c\clminisfrat.inns.
fJll~' .iusqt~'[t concm·t·;•n.cc du T11axinmm do (l!~elaration cl1~ Ynlrm·
qu'rlle a adoptr.
2. - Lorsqu·nnc leltrc ou nne holle conl cnante dns ·yalours rléchH'érs a Mé lWrchw. spuliée ou aYari(\C pm· suitc do
forct? maj<'m'P. l'Arlminisfra! ion sm' I c terrifoire ou duns lo
f!ervice do laquelln la prrlr, la spolialion ou l'uvarie s'cst protini! e n'rn cst rcspom:ahlc devant l'Administration expéclitrice
qw' si )f'~~ dNlX pays se elwrg·cnt drs rigqlli.'S cn cas ele for·c,•
m:-t.inm·P.
Ar! iele 22.

L'Officr. rcsponsaiJ!c ou pom· !e com})fe duquel Ic payemcnt
f'St tenu de rembom·scr à l"Office expédÜeur Ic
rnont::mL de l'inflemnité payée }Hil' celui-ci dans ttn délai d1>
rr;l offectué

t;·ois mois a}J1'('s noti[ication du. JWIJC1nent. C e rcmbow·sentei1t
s'dff••r:fue s,ws trais }JOW' l'Officc Cl't~ditc·m·, soit an mouen
ll'un mandat de poste ou rl'une tl'aitc payable ú vue sw· la

capitole ou sw• .une }Jlace commerciale du pays C1'éancie1· soit

f'n eSJH~ces ayrmt cow·s dans le pays c1·éditcur. Passé le 'délai
(lt? f1:ois mois susm's<~. la snmme due est Jli'odnctive d'intérdf;

di? sept JWW' r·n?f l'cm, i( rou1pfer du jow· de l'e.I'Jíiiun dn dit ddai.
.
1./0(fice don,t ~a _1'CS}JOn.sabilité cst .dúment établie el qui
r! tnut ri l~botd dcclwc le .vmement. de l'mdcmnité doit }JJ•enrhr!
(f.

I'IU.son

'i'flf

l! Sf' ..~l!mrtn tm~s les {nus aaesiWI1'rs
,iUSflf/1' O)J1WJ'ft• {1/l ]Jf/!ft'mr•nf.

rt's11ltrrnr rfu J•etm·d wm
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CHAPITRE UI.
ENVOIS CONTRE REMDOURSEMENT.

Article 23.

Ta.TCs dt conditions.
Les lettre~ ~l boitcs avee valeur déolarée peuvent êtra

grnvi'•es de remboursemcnt aux conditions admises par l'arficle 58 de la Conv~ntion. Ces ob.iet~ sont soumis aux formalit~s

et attx tnxcs des envois de valem· déclarée de lu eaté-

gOI·ie à laquellc il-~ nptmrfi!•mwnf.

Arficlo 21.
A mmlation ou modifiration rln mrmtant dn 1'embour.çement.:

L'expéditeur d'un envoi uvec valeur déclarée, gruvée da
rPmboursement, pcnt. demander le rtégrevcment total ou partiel
du montant du remboursement.
Le.s demandes de · cette nature sont soumises aux mêmes
rlispositions que les demandes de reli:'ait ou de modification
rl'artresse (àrt. 45 de la Convenf.ion) .
Ar! i ele 25.
11espon,çnfJiliM en rns de JH'I'fe, de spoliation ou d'aval'ie.

La per te, lu spoliaf ion ou \'avarie d'une lettre ou boite
avec valeur déclarée, grevée de remboursement, engagent la
responsabilitP- du service postal dans les conditions déterminéP~ pnr le ehupitre précédent..
Articlc 26.
J.ndemniM en ca., de non-encaissement, d'encaissement insu(fi....
.~ant ou fraudtlleux.

8i l'envoi n éfé livré au destinataire Ran~ encaissement
montant. riu rcmhoursemrnt, l'expédifeur a droit. à une indrmnifé, potirvn qu'unA réc1amation ait ét.é formulée dans la
tfélai prévti h l'nrf iclr lt7, § 2 rJp, la Convention et à moins que
lc non-éncaissonHmt nc soit díl à uhc faute ou u une négligence de. sa 11nrt ou ou o le cont.cnu de l'envoi ne tombe
sous le coup de l'unc des int.erdictions prévues aux articles 9
et. f O. TI en est de m~me si lu somme encaissée du destinataire
rgt inférieure an mont.ant du remboursement indiqué ou si
l'encaiasemenf. a été cffectné frauduleusement.
L'indemnifé no pomTa rlépn~:~c;rr, dnrts nuctm cas, te m{)n~
fhl

f;\nt fln r(lTr~h111ll'sPJ11P0f,

AC1'0R
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Par le fait du puyement de l'indemnité et jusqu'à concurrence de son montant, l'Administration responsable est subrogée dans les droit9 de l'expéditettr pour tout recours éventttel contre I e destinataire ou les tiers.
Article 27.
Garantit~

d•' .'! sommes encaissées. Obliyation de pa.um·.
et t·ecow·s. Pm·taae de taxes.

D(na1".~

Le8 dispositions des adiclPs 61, 63, 64, 65, 66 et 68 de
la Convention s'app1iquent an srrvier de~ valeurs déclarée8
&'rev~es lle rembour~ement.
CHAPITRE IY.
ATTRinlltln~

pgs T.nES.

Fl\.\1~ llE 'l'RANSIT

Arliele 28.
Attribution tles ta:res.

Sauf ce qui nt stipulé à l'article 68 de la Convention ·les
taxes P.l droih po~taux p1·tJvus pa1• l'Arrlthgement, son acquis
en ertier à l'Offiee qui les a perçus.
Artielr 29.
Frrti.~ de tl'ansit et tl'entl'eJJôt.

Le.r;

lPttt·~s

et les boffPs avPc 'lJalewr dfelarh: sont assu-

iefties aux (1'ais de tran.,.il Pt tl'ntfrepiJt jJrhms pm· la Con-

t,~niion.

CHAPlTRE V.
DISPOSITIONS DIVERSEB.

Article 30.
Application des T·eolPs de la Cnnvenfion.
Les dispositions de la Oonvention et. de son Reglement
s'appliquent aux envois avec valeur dér.Iarée pour tout ce
qui n'est pas expressément prévu dans le présent Arrangement. et son Reglement.
Toutefois, Jes disposit.ions qui font l'objet du titra IT de
la Ç~nvention ne sont applicables que sous réserve des disposltiOns suivantes:
a) les envois at1ec 1mlcur r.éclarée peuv~nt transiter en
'dépêchf',~ doses pm· '" te',Tifoire dP.~ pays non (rrihP.t•entR ~

AC!TO~
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l':\n'rtll(lemcnl conN!i'Urml le c11vois de l'f'spi':re, niwd rmc 11n1'
f,., .<:t>i'IJice.!l 'iiWI'ilimcs de! 1WiJS adhérdnls on non JWlll' Tr.squrl.i
[,, l't'SJWHsrtbililti drs vnlt•w·s n'csl pos accf'plt:r; tlans N~ cns,
''' :t't'SJJOIHwbililt: lle ces jUIJIS c'sl limiU~t· t't ('dlc qui csl pdtlt~.
i"'"i' fes envois 1'ecom.m.amlés;
h J Ic droit d'as;;;urance rles lcttrf's

lt·ur

dt'~clnr,íc Cbl

Pt dcs boitrs nsnc \':::tpen.:u nux lnux que les pnys ont fix,~s "" no-

1ifir•'s nu Bm·eau int .. rnafional
IIÍ'ilmlion fl<'s po::;f('q !'lli~sf''-'.

lHlL'

l'inkt·mt'·dinire flp L\dmi-

ArUclo 31.

Les Adminislralions p1·cnnent lcs mesw•es nécessa.i1·es lWW~
wuwre1·, autant que 1)DSsible, lr. s~tvice eles lettrs çt boilcs avcd_

Vt:!lew· déclw·ée dau.y tou.s les bw·eaux de leu1's paus.

1'otttefois, les A(l?ninistrations des paus hm·s d'Ew·opc ct
certain.~ bm·emu h:
sPrvicc t;fe cnvnis nt•rc 'l.'nú•m· drrla1·éc.
-

l'Officc turc sont autorisée à ·pestreindrc à

.Art it'h~ 32.
APJFnbafinn dcs p1'0JJ08itions {ailes drm.-: l.'intf'I'Pf!lle
1'f: 1111 i (I il s

dt',ç

Pou_r den'nir execu! o ires. IPs proposit inns

l'int~'l'V[l.lle

\cnt

fail c::; dans
dei-i rt.'•uHions ~:nd. J S r• I I~) rln 1:1 C:onyrnl ion) doi-

r·~unit•:

a) l'ununimil.t~ d•·s su ffl·agt>s, s· il ; ·ag it. de I::uhlil ion dn
Jwm·ellcs disposi tions ou dr. l:\ mod ificat.ion des dispo::; i f i•,ns
d11 prése.nt arliele"l\1, dcs al'iieles 1 ü 6, S, 11,1:2,1:1, !:'i il :lO
(•f ~t:l ou dn rurt i ele 17 du H.eglcmonl;
b) Jrs d<:ux t icrs des suffragos, s' il s'agit fle In modificai ion
dcs flispositions du 11résenf. Arrangcmrnt uutrt•s quo ppiJpq dr·~
ar:tieles préeités on des ar!iclrs 3, 1,\ G, 7, 8, 0, 11 f'! Jli rltt

Ht'glemenf;
c) la simplo ma.iorilé ah~oiue, s'il s'ag'it ele la modificaf ion des nutres articles du Húglement ou de l'inlerprelaiion

dcs disposHions du prósont Arrang,emrnt ou du lli·::drrnrnf,
sanf le rns de. 1it.ige rn•éyu h l'al'! i ele 10 de la Connml ion.
DJF.lPORl'l'IO:'\S FTNAT..ES

Arficlc 33.

JJo pr•~sn11. Arrnngemenf scra mis h exP.culion lo t"' ncl oh r~ 1925 Pt dPmPlll'Crn Pn Yiguour Jwndnnf. nn t Pmps ind•~
trrminé.
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Eu foi de quoi, les Plénipolentiaires eles Pays ci-dessous
ont signé le lH'éscnL Arrangemcnt en un excmlJiaire qui f'l~ra Lléposé aux ArehiYcs du GounTncment de la
Dttl·tle rt dunl. une copie sera remi:;e tt c baque I•artie.
émmtmér~s

Foit ú Stocltlwlm, le 28 de aoút 19:!1.
Pout• 1' A!lmnic:
David Bjurstrüm.

Pour l'Allemagnc:
1F. Schcnk.

~-

K.. Orth.

Pour la Hépubliquc Argentino:
J1.

Rodrioucz Ocampo.
Pour L\.ulriehe:

Juli11.s .Ttthlin. -- Custa( Kihlma1·lt'. -

rho;·e lrcnnqvist.

Gmímn• Laaé''·- -

Potn• la Belgiquc:
A. l'imnl. -

IlnlJ. Krains. -

O. Sclwclcacrt.

Pour Ia Colonie llu Congo belge:
Jf. llalcwllck. -- G. Tondew·.

Pom· la Bo!ivie:
Mio. GNiclagoit'ia H .

.Pour le Brésil:
.·\. de itlmeida-B1·umlâo. -

.J. Hanl'iqué Aderne •:

Pour la Bulgarie:
1"\". flt)schnacoff. -

St.

Ivan o{(.

Pour Ic Chili:

Ccsa.1• Lcon. --L. Tuglc Salinas. -C. Vernc-uil.
!>our la Chine:
T(~i

l'ch/Rnne· Linne.
Pom· la llf3publique do Colom1Jio:

Luis Sarano-Blanco.
Pour la Ht;puLliLlllO de CuLü:
Jo'i~_: JJ. Jlum!cs Di{t:. -

César Cw·vgllu.
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Pour le Dancmark:
C. MonclrttJL -- llolmlJlad.

Pour la Villc libre de Dantzig:
Dr. Al{red 1Vysocld. - Dr. Marjan Blachier.
Pour l'Egyptc:
11. Mazloum. -- E. Ma(fuiar. -

"\Vltltbé Ibrahim.

Pour l'Espagne:
El Conde df San E:~trlwn de Cafl.onoo. -

ncrla. -

José Moreno Pi-

A. Camaclw.

Pour les Cnlouies espaguolcs:
:Mm·tin Vicente Salto.

Pour l'Esthonie:
Edwm·cl 1Virgo.
Pour l'Ethiopie:
A. Bousson.

B. Marcos. -

Pour la Finlande:
G. B. F. Alb1'ccht.

Pour Ia Francc :
M. Lebon. -- JloulJert Hiuyuet. - A. Bodv. G. Béchel.
l,0ur

Douarché.

l'Aig,~rie:

H. T1·eu illé.

Pour les Colonies et Protectorats français de

l'In.o~

dochin~:

A nd1·é Touzet.

Pour l'ensemble des autres Colonies francaiscs:
G. Pillias. -- Ginestou.
Pour la Grande-Bretagne et divePS Colonies et Pro ..
tectorats britanniques:
F. H. lVilliamson. --E. L. Ashleu Foakes. __. W. G.:

Gilbm·t.

Pour la Grece :
Penthéroudalâs. -

J. Laclmidalr.is.

Pour Ie Guatemala:

ÃCTÓS bõ
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Pour la République d'Hiti:
Carl Schlyter.
Pour la République du Honduras:
Pour la Hongrie :
O. de Fejér. - G. Baron Szalay.
Pour l'Inde britannique:
Geo{rey Clarlr.e. - Hemanta J(umar Raha.
Pour l'État libre l'Irlande:
Pour P. S. O'Héigeartaigh: P. S. Mac Co.thmhaoil. "f. S. Mac Cathmhaoil. - D. O'Hiarlatha
Pour l'Islande:
Holrnblad.

C. Mondrup. -

Pour l'ltalie:
Luigi Picarelli. -

Paolo Riello. -

Giovanni Bartoli.

Pour l'ensemble dcs Colonies italiennes:
Lu ia i Picarelli. - Paulo R,iello. - Giovanni Bar to li.
Pour I e J apon:
S. Kamo'l'i. -

H. Klt'Wai. -

H. Makino.

Pour I e Chosen:
S. Kmnm·i. - R. Talcahashi.
Pour l'enscmble des autt·cs Dépendences ,japonaises:
K. Sugino. - H. Kawai.
Pour la I.ettonie:
Ed. Kadikis. - Louis Rudans.
Pour la République de Libéria :·
Gusta{ W. de Horn de Rantzien.
Pour 11\ Lithuanie:
I. Jurkunas-Scheynius.
Adol{as Struoga.
Pour le Luxembourg :
Jaaques.
Pour le Maroc (à l'e::xclusion de la Zone espagnole):
F_._ !]entil.. - Walte~ •l

M:l 1)8 DO PODER EXEUUTIYO

Puul' le 1\Iaruc (Zune e:spngnole) :
Fl c''illk de San ]'..'.sld)(IH de
f/l'du. ___, il. C'auwclw.

Pour lo

Cuí!OH(JO. -

Jôsé Mtit•enu Pi-

Nit~al'UtjLHl:

Pour la Norvl.·gc:
li.ltws lldsing. - Oslcw· Homm·e.

Pour la

Nuuvelle~z,.Slandc:

A. T. ilfm·Tmwn.

Pour la H.épublique do l)aiimna:
Jusé D. Mo1·ales Diaz. --- Césa1~ Ca1·vallg.

Ponr le ParagUay:
Gunna1• Langborg.

Pour les Pays-Bas:
fkh1·cuâc1'. - J. S. 'V. Ccldcl', -

J. M. Lamc1·s.-

Pour lcs Indes néerlandaises':
Pour M. 1V. F'. Gel'cles Ouslerbco.Jc ::
T• .T. Milburn.
I. J. Milbol'n. -

Pour les Colonics IH~erlandaises cn Amérique:
~ Pmn· M. W. P. Gel'dcs Ouslel'beelc:~
I. J .. Milboi'n.
· · - ·
I. :T. Milbm·n.

l)our lo Pérou:
Emil Ilcctm·.
Pour la Perse:
Fahimc!l Dowlch. -

E. Pire.

Pour la Pologne:
De. AT{l'Cd 1Vysocki. -

Dr. iVal'jtf.n BlachieJ•.

Pour lo Portug·al :·
Hem· i que Mousinho 'fl'A llJHqllcrquc. ' - A.da.lbC1'to da,
Veiga.

Costt~

Pour lcs Colonics pot'lugaisos de l'Afriqnc:

JnecHal Elvas Ploriadâ S'anla Bal'bw·a.

Pour lcs Colonic.s
Jo_aqHim J>i1·es

porLugai~es

F'C1'1'Cil'a

Cha_vcs.

do l'A8ie et de l'Océanie :·
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Jlour la Ronmanie:

George Lecca.
Pour la Rfipublique de St-l\Iarin:

J>etcit.•al Kalling.
l'our I e SalYador:
I)our Ic Territoire de la Sarre:

P. Cow·tilet.
Pmn' Ir Hoyatmle rlcs Serucs, Croates et Slovi•ne5:

Droqu f in Di1n itriievir. 'Vacccic. · -- Stojsa K1·bavac.

Sara Tutundzic. -

Milns l(u-

Ponr le Royaume de Siarn:

Phya Sm11Jallilch l'reecha.
Pnur la Suêde:
.T'IIlius .luhlin. -

r:ustaf J(ihlmark. -

Gunnar Lager.-

Tlwl'e 1Vcnnqvist.
Pour Ia Suisse:

P. JJubois. -

C. Roches.

Pnur Ia Tchécos.lovaquie:
.Tudr. OtolíW' Ru:.icka. -

Joseph Zabrodsky.

Pour la Tunisie:

F. Gentil. -

Bm·barat.

Ponr la Turqnie:
Pour Mchmed Sab1·u: -

Béha Taly. -

Béha Taly.

Ponr_ l'Union des Républiques Soviétistes Socialistes:
l'. Ossin.,·k?l·- V. Dnvaolevski.- E. Hin;r.hfeld.- E.
Sytct'ilch. - Katiss. - V. TchUchinadse.
Pour les EtaLs-Unis de Vénézuela:

Luis Alejand;·o AguilaT.
CPrf i fit>p. ponr copie conforme.
Rf.ocldwlm. au 1\Iinist:erc Roy.al des Affaires Etrangerr.,;, le 30 Scpt I 924. - Pour Le Secrétaire Général: La
Chef eles Archin•s, CandandgJ'en.
Lt>is de 1926- Vol. li
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Protocole final
Au miJment de procédcr à la signature de l'Arrangement.
conccrnant les lettres et les boHes avec valeur déclarée, conclu
~l la date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés sont conYemts de ce qui suit:
Article uni que.
Maximum de la déclaration de valeur.

En dérogation à la disposition de l'article 2 de l"Arranqui fixe à 10,000 francs Ia limite au-dessous de laqudle lc maximum de déclaration ele valeur ne peul, eu aucun
cas être fixé, il est convenu que tout pays pcut réduire cc
maximllm a 5,00P francs, ou au chiffre adopté dans son service intérieur, si ce chiffre est inférieur à 5,000 francs.
En foi de quoi, 1es Plénipotentiaires ci-dessous ont dressé
le présent Protocole final, qui aura la même force et la même
''aleur que si les dispositions qu'il contient étaient insérées
dans l'Arrangement, et ils l'ont signé en un exemplaire qui
restera déposé aux Archives du Gouvernement de la Suede et
dont une copie sera rcmisc à chaque Parti e.
gcn~:•nt

Fait à Stockhlom, le 28 aout 1924.
Pour l'Alhanie:
David Bjnrstrom,.
Pour L\ llcmagne:
ll' . .Schenk. -

J(. 01'lh.

Pnur la fif''publiquc Arg·cntinc:

]/. Jlodi'igue::: Ocampo.
Pour l'Autriche:
Julilu; Jultlin. -- Gnslaf Kihlmark. Tho1·c 1Vennqvist.

Gumtaí' La(Jer. -

Pour la Belgique:
A. Pil'Onl. - Hu..b Kro.ins. -O. Sclwckae·1·t.
i:mr la Colonic du Congo belge:
111. Ilalewyclo..- G. Tondcur.
Pour Ia Bolivie:
Jllo. Url'iolagoitia B.
Pour le Brésil:
A.. de A.lntcida-Brandâo. -

J. Henrique A.de1·ne.
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Pour la Bugarie:
""\'. Boschnaco[f. -

St. Ivano[f.

Pour Ie Chili =
Cesm· Lcon. - L. Taale Salinas. -

C. l' enwuil.

Pour la Chine:
Ta i Te h' Enne Linne ••
Pour la République de Colombie:
Luis Serrand-Blanco.
Pour la République de Cuba:
César Carrallo.

J vré D. },forales Diaz. -

Pour le Danemark:
C. Mondrup. - Holmlad.
Pour la Ville libre de Dantzig:
Dr. Alfred Wysocki. ,_.. Dr. Marjan Blachier.
Pour l'Egypte :
H. Mazloum. - E . Maggiar. -

TVahbé lbrahim.

Pour I'Espagne :
1:l Cc r1de de San Btteban de Cmionao. -

neda. -

./os,J Moreno Pi-

A • Camaclto.

Pour les Colonie~ espagnoles:
.Uartin Vicente Salto.
Pour l'Est.honie:

Edward Wirgo.

Pour l'Ethiopie:
B. llorcos.- A. Bouswn.
Pour la Finlande :
G. E. F. Albrecht.
Pour la France :
Robert Hicguet. -

M. Lebon. G. JJéclwl.

Pour l'Algérie:

A. Body. -

Douarche ..
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H. Tl'CHillrJ.

Jlour les Colonies et Protectorats français de l'Indochine:
A udré Touzet.
Pour l'cnsemble des autres Colonies françaises:
G. Pillias. - Gineslo'tl.
Pour la Grande-Bretagne et divers Colonies et Protcctorats hrilanniques:
.T?. /1. Willinli/SII/1. -- 1•:.

GiCbr1't.

r•.

,\shlf·u fo'oulics.-

\r.

G.

ror la Grece :
Penthéroudalcis. -

J. Lachnidalr.is.

Pour I e Guatemala:
Pour la République d'HaH.i:
Carl Schlyter.
Pour la République du Honduras·:
Pour la Hongrie:
O. de Fejé1·. -

G. Baron Szalay.

Ponr rinde bril anniquc:
llcnwnta Kumar Haha.

Cro[fl'eJJ Clui'li"r. -

Pour l'Etat lilJre d'Irlande:
Pour P. S. ()'f[,qgr,arlaigh: P. S. Mac Cafhmhaoil. n. O'llial'latha.

P. S. Mta.: Cotlunlwioil--

Pour l'Islande:
Holmblad.

C. lllondrup. -

Pour l'IIalie:
Luiai Picarclli. -

Paolo Riello. -

Giovanni Bartoli.

:Pour l'cnsr,mhle -de.s Colonies italiennes:

Luiui Picm·clli. -

Pardo Riello. -

Giovanni Bartoli.

Pour I c Jnpon:
S.

K011W1'i. -

Il. Kawni. -

Pour Ie Choscn:
S. Komori. -

R. Talwhashi.

H. lllaldno.
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Pour l'ensemble des autrcs Dt"pendmJce::; japonaises:

K. Sugino. -

H. J(awai.

Pour la Lcttonie:

Ed. J(adikis. -

Louis llwtans.

Pour Ia fiépubliqun de Liháia:

1

Gnsta{ \V. de llorn de Rantzien.

Pour Ia. Lithuanie;
I. Jnl'l.:unas-Schcynius.

Jldulj'us Sl'!loga.

Pour lc Luxrmhourg:
Jaaques.

Pour le .:\laroc
F. Gentil. -

Ut l't':xl'lusinn dt' la zont'

c~pagnoh~):

"\Valter.

Pour lo :'\Iaroc (zonc cspagnole) :

El Conde de San Esteban
Pineda. - 1l. Camacho.

de

Caiiongo. -

José Mo1't??lo

Pour Ie Nica1·ngua:
\Pom· la 1.\ot·vcgP:

Klaus Helsing, -

Osl.'w· Ilonune.

Pour la l\ouYcll"- Zf;lannc:
A. 1'. Jfa1'killall.
Pom· la fiúpuhl iqw~ de Pa11ama:

José D. Jfo1'alrs Diaz. -

César Carvallo.

Pour I c Paraguay:

Gunnm· LanolJOrg.
'Pour Jcs

Pa;ys-Bu~:

Sch1·euder. -

J. S. v. Gclde1·. -

Pour Ies Indrs

.J. Jf. Lamas.

Tif~crlandaisr!';:

I. J. Jlilborn.

Pour l\I. \V. F. Gerdcs Oosfcrhct'k:
I. J. Jlilbonz.
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Pour les Co1onies nécrlandaises en Amér!que:
1. J. Milborn.

Pour 1\1. \V . .F'. Gcrcles Oo.stcrbeek:
1. J. Milboi'n.

Pour le Pérou:
E mil Hecto1·.

'Pour la Pcrsc:
Fnhirncll Do1Pleh. -

E. fli1·e.

Pour la Pologne:
D1·. Alfred 1Vysoc/;~i.

D1·. Mw·jan Blachier.

Pour le P_orlugal:
Henrique J.llotlsinho de
Costa Veiga.

Albuque1·que. -

Adalberto

da

Pour les Colonies portugaises de l'Af't'ique:
Ju'Venal Elvas Flo1'iado Santa Barbar·a.

IPour les Colonies p-or! ugaises de l'Asie ct de l'Océanie:
.J o((quim l'i1·cs Fci'J'cil·a Chaves.

Pour la nonmnnic:
Geol'ge Lccca.

Pour la

Hr~publique

de St -:\larin:

1'crf'ival l\alliug.

Pour le Salvador:
Pour lo Trrri!oiro de la Sarre:
1'. Cow·tilct.

Pour lo Royaume clc's Serbes, Croates et Slovenes:
Dm,qutin

l(ovaccric. -

Dfmitri,jevic. Stojsa J(rbovac.

Sava

Tutundzic. -

lllilo1

fPour I e Royanme de Siam:
Ph ya Sanpalritch Pl'rcclta.

Pour la

Sw~dr:

.Tulins Juhlin. Thol'e "\Vennql'isf.

Gnsfn{ Kihlmark. -

G!lHila1'

Lo.ger.
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Pour la Suisse:
P. Dubois. -

C. Roclws.

Pour la Tchécoslovaquie:
.Jud1' Otolrm· Ruziclw. -

Joseph Zâb1·ods!.·!l.

Pour la Tunisie:
F. Gentil. -

Barba1·at.

Pour la Turquie:
Pour l\'Iehmed Sabrr:
RNw Talv. Béha Taly.

Pour l'Union dcs

R<~pnbliqncs

Sovirli.::te::; Sorialis!es:

V. Ossinsky. r. Dol'qolevslfi. - E.
Katiss. - V. Tchilchinadsf'.

Jlin~h{eld.

-

E.

Syrcnitrh. -

Pour les Etats-Unis ele Vénézuela:
Luis Jllejandro A ou i lar.

Certifiée pour copie conforme. Slockholm. au l\rinistere
Royal clPs Affaires Etra ngeres, Ie 30 septmnbr;~ t 91'2 4. - Pom·
IP Srrrl'l.airP G!'m'ral, lc clw,fc dcs Archi\rp~;. Condanrlm•r>11.
ll«~!IIP-~ncnt. d'cx{~cntion de I'Arrangmnent concernant
IP~ lettres et les hoiles avec valeur déelarée
CONCLU ENTRE

L'Aibanic. l'Allemagne. la Répnbliquc ArgenLine, l'Autri(' lw. la Bclgique, la Colon1ie du Congo Bclgo, la Bolivie, le Brésil, la Bulgar~ie. le Chili, la Chine, la Républiquc. de
Colomhic, la République de Cuba, le Danemark, la Ville Lihre
de Dant.zig, l'Égypte, l'Espagne, les Colonies Espagnoles, l'Esthonie, l'Éthiopie, la Finlande, la France. l'Algérie, les Colonies et Protectorats Français de l'Indochine, l'ensemble des
anfres Colonies Fran<;:aises, la Grande-Bretagne et divers Golonics et Protectorats Britanniques, la Grêce. le Guatemala, b
République d'HaiU, Ia Répuhlique du Honduras, la Hongrif',
l'Inde Britannique. l'Etat I . ibre d'Irlande, l'Islande,. l'Italie,
l'ensemble des Colonics Italiennes, le Japon, le Chosen, l'enscmhle des autres Dépendances Japonaises, la Lcttonir, la
Répnblique de Libéria, Ia Lithuanic, le Luxembourg. le Maroc (à l'exclusion de la Zone Espagnole), le Maroc (Zone Espagnole), le Nicaragua, la Norvêge, la Nouvelle-Zrlande. Ia
République de Panama, le Paraguay, les Pays-Bas, les Indes
Néerlandaises, les Colonies Néerlandaises en Amérique. le
Pérou, la Perse, la Pologne, le Portugal, les Colonies Por tugaisrs de l'Afrique, les Colonies Portuguaiscs de l'Asie ct de
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I"Uc(;anie, la lloumanie, Ia Hépublique de St-Marin, le Salvador, le Tcrritoi_re de la Bane, le Hoyaume des Serbes, Gruaf •·H rt Slovenc~. Ie Hoyaume de Sian, la Suede, la Suisse, la
TclH~coslovaquie, la 'l'unisie, la 'l'urquie, l'Union des RépuJ,~iquc::; Boviétisles Soeialistes,
ct lcs Etats-Unis de \'•:~né7ltela.

Les soussignés, vu l'article 4 de la Convention po::;tale
nniverselle conclue à Stockholm le 28 aout 1924 ont, au nom
d·~ leurs Administrations respectives, arrêté,
d'un commun
~~~·e.ord, les mPsures sniv:mles pour
assurer l'exécution de
r \rl'angemnJJt ~on~crJJaJlf lt•s lt•l Lrns et Ies lJoilcs avec valem·
i."·clarée.
GHAPITRE I
DJSPOSlTlONS GÉNÉHALES

Article premier
Renseigllemcnts à {ournir aux Administ1'ations
1. - Les Adrninistrations qui entretiennent les services
1naritimes réguliers, utilisés pour le transport des correspondances ordinaires dans le ressort de l'Union, désignent aux
autres Administrations ceux de ces services qui peuvent être
a ffectés au transpor L des lettres et des boites contenant des
\ aleurs déelarées ave c garantie de responsabilité.
2. - Les Administrations dcs pays contractants qui en' rTI ienncnt des échanges directs se
notifient mutuellement,
111 rnoye11 dn f.a!Jir~a11x eon formes au modele A ci-anncxé:
a) la uomenelature des vays par rapport auxquels ollcs
~~~~uvent respcctivement servir d'intermédiaire pour le transpurt des lettres et des boites avec valeur déclarée;
b) Ies voies ou vertes à l'acheminement desdits cnvois,
i1 partir de leur entréc sur leur territoire ou dans leurs
=:t~rviccs;

c) le nwximum jusqu'à concwTence duquel elles adm,ettt-nt les valeurs déclarées;
d) le nombre de déclarations en douane à joindre aux boit•·s avec 'lJalew· déclarée.

Article 2.
YOIES DE

TRA~Sl\IISSION •

.Au moyrn dcs tablcaux A re<;us de ses corresponclants,
Administra f íon délermine les voies à employer pour

r~haque

Ia transmission de

~es

valeurs déclarées.
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Article 3.
l\IODE DE 'f!L\.:'\SI\IISSION.

1. - La transmission dcs cnvois conlenant dcs valeurs
déclar,->cs nctre pays l~imitrophcs, ou reliés entre eux au moyen
l}'un service rnaritime direct. est effectuéc par ccux des bureaux d'échange que les deux Officcs inlércssés désignent
ct·un commun accord à cet cffet.
2. - Dans les rapports entre pays séparés par un ou plusieurs scrvices intermédiaires, les lettres ct boitcs avcc valcur
déclarée doivent. toujours suivre la voie la plus directe et
(>f re livr1~es à d1)couvrrt au premie r
Office intermédia ire.
1-'i cct Office est à rnême d'assurcr la transmission dans lcs
comlitiutls déterminécs par les articlcs 1 e L 2 c i-dessus.
3. - Toutefois, est réservée aux Officcs d'oriaine et de
deslination la faculté de s'cntpndrc entre cux pour 'Sehall~l·t·
dcs valeurs déclarées en dépêcltcs clost.~s nu moycn dPs fWn iccs d'un ou de plusicurs pays inlernH~diaircs participant 011
non à l'Arrangement. Ils peuve111t éaalcment s'entend1·e cntl'e
eux et avec les Of{ices intermédiaires pour as~urcr la transmission à découvert par des voies détourn1Ses, au cas ou cc
mode de transmission ne comporte pas. par la voic dircctc, la.
garantie de responsabilité sur tout lc parcours.

CHAPITRE II.
CONniTIONS D'ACCEPTATION.

Article 4.
Conditionnement des envvis.

Lcs Icttrcs conl cnant dcs val~m·s d1'el:Jn'''S Ilü JWIIêlt·c ac.lmiscs que sons UJW enveloppn ft>t'Jllé•e ~lll mo~-~~u
ele cachets identiques en cire fine, cspacés, reproduisant un
~ügne particulier, et appliqués en nombre suffisant pour retcnir tous les plis de l'enveloppe. Les enveloppes doivent être
~oUdes, con{ectionnées d'un-c seule piece et pcrrnettre la pa1'{aite adhé1·ence des cachets. Il este interdit d'cmploycr dcs enYeloppcs cni.H•rcment tl'ansparentcs ou à hords colori1~s ct de.;;
envclo,ppes à panneau transparent.
2. - Chaque lettre doit être conditionnée de maniere
qn'il ne puisse être porté atteint à son contenu sans endommager extérieurernent ct visiblemcnt l'envcloppe ou lcs
cachets.
3 . - Les úimbres-poste employés à l'affranchissement
ct Ies étiquettes se rapportant au service postal doivent être
Pspacés, afin qu'ils ne puissent servir à cacher des lésions de
renveloppe. Ils ne doivent pas, non plus, être repliés sur les
deux faces de cclle-ci de rnnniere à couvrir la bordure. Il est
interdoit cl'apposer sur les lettres avec valeur déclarée eles M.iqucttcs aut.res que ccllcs se rapporlant au scrvice postal.
f. -

VPilL
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4 . - Les bijoux et objects précieux doivent être rcnferdans des boites quffisamment résistantes, en bois ou en
méf ai; les parois des boitcs en bois doivent avo ir au moins
8 rnrillimôlres d'épaisseur.
G. - Les faces supérieure et inférieure dcs boiles doivcnt êtrc recouvertes de pa{Y.ier blanc pour recevoir l'adresse
du destinataire, la déclaration de la valeur et l'emprcinte des
timbres ele services. Puis ces boUes sont entourées d'un croist~
de ficelle solide sans nreuds, et dont les deux bouts sont réunis sous un cachet en cire fine portant une empre.inte partieulierc. Elles sont enfin scellées sur les quatre faces latérales de ca1~hets identiques.
() . - Lcs lcttros et boiles cont.enant dos valnurs diSelarées adressés sous des ·inútiales ou dont l'adresse est indiqm~e
au crayon, ainsi que celles qui portent des ratures· ou surchat·ges dans leur suscription, ne sont pas admises, Les envois de
l'espàce qui auraient été, à tort, admis à l'expédition sont
obli(Jatoil'enwnt renvoyés au bureau d'origine.
IIH~s

Article 5.
Indication du montant des valeuts. Déclarations en douanc.
1 . - La déclaration des valeurs doit être exprimée dans
la monnaie du pays d'origine et être inscrite par l'expéditeur
sur l'adresse de l'envoi, en caracteres latins, en toutes lettres
et en chiffrcs atabes sans rature, ni surcharge, même approuvées.
2 . - Le montant de la déclaration de valeur doit être
conYcrf i en francs-or par l'expéditeur ou par l'Office d'originc. Le résultat de la conversion doit être indiqué par de
nouYccaux chiffres plne(·s à côt.é ou dessous de ceux qui représent le montant de la déclaration dans la monnnie du pays
d'origine. Cette disposition n'est pas applicable aux rclations
diJ'Pell':-; enlrP pays ayant une monnaie commune.
Lc montant en (ra?liCs-or doií étre sottligné d'un fort tmit
ou c1·auon de couleur.
~. Les boites avec valeur déclarée doivent être accompagnées de déclarations en douane conformes ou analogues au
màdt~le B ci-annexé, dans les relations qui comportent, l'emploi ele sf'mhlables déclarations.
4 . - Les Administrations n'assument aucune 1'esponsabilih; dn chef des déclm·af'i(lns en douane .

.Artlcle 6.
Décla1'ation frmululeuse.

Lol'sque des circonstances quelconques ou les réclamations des int.éssés viennent à révéler l'existence d'une déclaration frauduleuse de valrur supérienre à la valeur r1.'elle insérée dans une lettre ou boite, avis en est donné à l'Office
d'onigine, dans le plus bref délai possible, et le cas échén.nt,
avec lrs pieces de l'enquête à l'appui.
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CHAPITRE III
OPÉRATIONS AU DÉPART ET Á L'ARRIVÉE

Article 7.

lndication du poids des cnvois. Timbre à date. Boitcs (ranches
de droits
1 . - Le poids exaet, en grammes, de chaque lettre ou
boite contenant des valeurs declarées dont être inseri sur l'envoi, par l'Office d'origine, à l'angle gauche superieur de In
suscription.
2. ---- L'envoi doit être trappé par le bureau d'origine, riu
côté de Ia suscription, du timbre •indiquant le lieu et la date
du dépõt. En outre, chaque envoi doit être 1·evêtu, d'ne étiquette indiquant, en caracteres latins, le nont du bul'eau det
dPpôt et le numéro d'ordre sous lequel l'envoi est inscrit dan,s
lc registre de .ce bureau, ainsi que, le cas échéant, d'une étiquette de couleur rouge portant, en gros caracteres, la meJ•tion: "Valeur déclarée."
Toute{ois, il est perrnis aux Adrninistrations dont le 1'i;gime intédeur s'oppose actuellement à l'emploi des étiquettes d'ajourner la mise à exécution de cette mesure et de continuer, le cas échéant, à employer des timbres spéciaux en
usage dans lew· service pour la désignation des lettres ou boitcs ave c valew· déclarée.
Il est cependant de rigueur, pour les O[{ices qui n'ont 1w.s
atlopté l'étiquette, de désigner chaque lettre ou boite avec valeur rhJdm·(:e par un numéro d'ordre. Ce numéro doit être
inscrit à l' anule gauche sttpérieur de la tmscription. Il est
obligatoi1·e pour les O{fices 1·éexpéditew·s de désigner l'envoi
pm· le numéro original.
3. - J..Je bureau destinataire applique, au verso, son timbre it la date de la réception.
4. -- Les dispositions des arLicles 10 et 32 du Heglcmenl
eles colis postaux sont applicables aux boites à remettre franches de dro,its. e cette seule exception que le bulletin d'affranc hissement est attaché solidement à la déclaration cn douanr.
Article 8.

Feuilles 'd'envoi. Con{ection des paquets. Insertion dan:s l''S
dépêches. ·
1 . - Les lettres et les boites contenant. des valeurs déclarécs sont inscrites individuellement par le bureau d'échnnge expéd.iteur sur des feuilles d'envoi spéciales, conformes an
modele C ci-annexé, avec tous Ies détails que ces formules
comportent.
En regard de l'inscription des envois à faire remef.tre par
expres, on doit faire figurcr dans la colonnc "Ohsrrvalions",
la mention «Exprês".
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2 . - Les Iettres et boites avec valeur déclarée formcnt
avec la feuille ou les feuilles d'envoi, un ou plusieurs paquct~
:-;péciaux qui son :t:icelés at enveloppés de papier solide, puis
ficelés cxtérieurement et cachetés à la cire fine sur tous les
plis, au moyen du cachet du bureau d'échange cxpéditcur.
t:cs paquels porteut pour suscription lcs mof.s "valeurs déclarées" ou "lettrcs de valem· déclaréc" ct "boitcs de valeur
~~~~clar(~C".

I .. es lcttrcs avcc valcur déclarée, au Iieu d'être réunies
en un paquet, peu vent êt.re insirées duns une euvcloppe de
rort papier ferméc an moyen de cachcts à la c ire.
Si le nombre ou, le volume des lettres et boites de valeur
tl!Jclaréc le néccssite, elles- peuvent aussi être ren{ermées drtns
un soe, lequel doil tJtre convcnablemcnt elos et cachcté it la
c i r c ou plom úé.
3 . - La préscnse de ces paquets ou sacs est signalée sur
la feuillc d'av,is par l'indication de leur nombre, sous Ia rubrique à c e destinée. Lorsque la dépêche ne contient de paquets
ou sacs avec valem· déclarée, la mention «Néant" est portóe en
rPgard de cette rubrique.
4 • -- Les pãquets ou sacs de valew· déclarée sont 'insérés
d11ns les pa.quets ou sacs contenant les objets 1'ecommand,Js.
5 . - Toutes les fois qu'un des deux Offices correspondants Ie demande, les boites avec valem· déclarée doivent être
décrites sur des formules C distincles et être cmballécs sóparément.

Arltcle 9.
Vel'ificotion dcs ptHJitets.

IITéaularité~_

dive)•scs

1. - .\ Ia récepl ion d'un 11aqud de valcurs déclarées, le
lnn'P<llr tf·,;ciJange rlt·~l inalail'n eommencc par rechcrchcr si ce
p1·~·sent(• aucuno itT(~gulaJ·ité, soit dans son état ou
sa eonfeetion PXI.PJ'ÍPUI'P, soit dans l'accomplissemcnt fies formalitrs auxqueU.cs Ia transmission cst sonmise par l'artick
préeédcnt.
2. - Ce bureau procédc cnsnilo à la vérification partieulierc dos Pnvois conlenant d"s vttll~urs ueclarécs, et, s'il y à
JiPu, à la const.ation drs manquanls ou autres irr_rgularittSs,
ainsi qu'à la rcctification de~ feuillcs d'em·oi, .en se conformant anx regles tracé(·s pnur les ob.iets rccommandés par l'artiele ·51 du Reglem_•nt de la Convention.
3. - La constatation, soit d'un manquú·nt, soit d'une alteJ'ation ou irrégull!rilé de nature à cngager la re.sponsabilité
des Administrations respoctiw's, est opérée au JPoyen d'un
proc~s-Yerhal qui est transmis,
accompagné des rnveloppe.s,
fic('Jirs et cnelwts du paquet ainsi que du sac qui lc contient,
ct sons rccoBmHinthdion d'office, à l'Administration centrale
du pays anquel appartient íe burcau d'échang.} expéditeur, indépendamment do bullet.in rle vérificãtion à transmetlre immédiatement à ce burcau. Un donble du procês-verbal est, en
même temps, adrf'ssé à l'Administration centrale à laquelle
ressorf it Je burcau d'éehang.~ destina ta ire ou à tout autre organe de direction dósigné par cette derniêre.
4. - Sans préjndice de I'application des dispositions du
parngraphc 3, !c bm·t•àu t_l'<~change qui reçoit crun burcau cor-

p;iqnd 1w

ACTOS DO PUDEH EXECUTIVO

301

r·cspondanl un P.nvoi insuffisammnnt P.mballé ou avarie, doit
y cJonner cours apres l'avoir emballé de nouveau. s'il y a licu,

en conservant antanl que possibl.e l'emballage primitif.
Si l'ava1'ie est telle qtte le contenu de l'cnvoi a pu êlrc
soustrait, le bw·cau doit procéder d'abo1·d a l'onveJ•tute d'of{ice de l'envoi ct à la veJ·i{icatioa de son contemt.
Dans les rlr>u;r cas, le poids de l'envoi doit êf1•e constate
m·ant et OlH'(\.<; lc nouvP.l emh11.llaue et. indiqué sttr renveloppe
Cette üulication est: suivie de la mention "Remballé à .. ", d'une
emm·rürte du timbre ii. date ('t de la siaJwtw·e des agents ayant
e{{ectué le rernballaae.
Le J•{snltat de la véti{ication du conte nu fuit l"objct d' lfn
prod:s-veJ·bal dont une copie est jointe it l'envoi.
5. - LPs objels adr.essés sons de.s initiales, on dont l'a-dresse Pst indiquée au crayon, sont renvoyés it l'Office d'originr.
6. - Les envois avec ral''llr déclm·ée non ou insu{fisar~t.
ment a{{rrmc/lis wnt rem.is sans taxe aux destinntairr?:t.
Article 10.

RéP.:rpédition. Reúuts.
1. -

Si des

boH.~s

avec vaicur déciaréc, réexpédiées snr

m1 autre pays parsuite de ch&ngement de résidence du de~ti
nataire, QU tornhé.~::; P.n rebnt. sont grevées de frais accessoirt's
(droits {iscaux {tais d'essayage, de véJ·i{icatiou, etc.) non rem-boursablcs Iors dr Ia ré0xpédition, Ir montant en ,cst porté au
dt~hit d~ I'Offic~A correspoud~nt, dan::; la colonne 6 de la fcnille
C. avrc indication son'maire en regard, dans la colonne 7, de
In natnrr {]es frais df' l'cspéce à. rrconvrer snr le destina ta i t'e
ou nsnr l'Pxpédi!c\tlr (droit dr timbrP, frai'3 d'essayag1~, ntc.).
2. -- Toute leUre ou boite an~c valem· déclarée, dont le
déstinat.airc '"st parti pour un pays non participant au présf'nt
A rrangement, cst rcnvoyéc immédiatement cn rebnt a·n lHl~·s
fl'nrigine, pour êfre renduc á l'cxpcditcur à moins que l'Office
rir la prrmV~re deslinnlion nc s:;oit cn n:.esurc de la fairc pnrvenii·.
3. - LPs cn~;ois avPc YUlt'llr dédaréc qui sont tombt~s
pn rchnt, pour quplqnr canse que ce soit, doivcnt ôtrr rPnvoyés, aussiftlt que possible, et, au plus tard, dans les délais
fixés par Ia Conventwn (article 46).
Ces envois sont inscrits s'Ir la feuille C et compris dana
Ir paqneL in t itulc "Valeurfl déclarées".
CHAPITRE IV.
Col\TP.\TIBILITÊ .· nimLEl\'lENT DES COMP'l'E9.

Article 11.

Fmis de fJ•ansit et d'entrepôt

Lns fra.ü de transit et d'entrepôt dus nu.v Offices intcl'm.r5diaií'cs srmt calculés de la manicre p?•escJ·ite par la Convcn-

tion.
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Artwle 12.
Rl:glc~mtJnt

tles comptl.'·s

t:haque- .Admim8tration partícípant au .service des boitcsaves valem· déclaréc établit, á la fin del'année, sur formule
{·onforme au modele D. ci-annexé, un relevé des sommes porf écs à sont débit dans la colonne 6 des feuiiles d'envoi, pour
J ~~s droits non postaux à rccouvrer sur les destinataires ou les
cxpéditeurs (f_esdites boites.
Ce relevé, aCCQJllpagné des piêces justificatives, est souwis, duns le courimt dn premier mois de l'année suivante celle
ü lnquelle il se rapportP, à la vérificat.ion de I'Officc corrcsl!lllldallt, ijUI doit. lo renvoyer dans I e délai d'un mois.
Sauf aut1~o. ar1·angcment, le mvntant de ce relevé est ensu.ite compris soit dircctement, soit par l'intermédiai1"'e1 d'un
cntlre O{{ice, dans le prochain déco'mpte relati{ aux colis posimf.x. Les O{{ices qui n'assu1·ent pas directC~ment le" Sff,·vice des
colis postaux ont la {aculté de demander que ces comptes
soient régulés dans les condition8 prévues à l'article 66 du Reulement de la Cont~~ntion.
Article 13.

Boftes {1·anches de drolts. Liquidation des cornptes
Lcs dispositions de l'article 46 du Reglement des colis
postaux sont applicables à la liquidation des comptes affét'enU; aux boites à remettre fr&nches de droits.
Toutefois, les Offices qui déclarent n~ pouvoir adhérer
an mode de rêglement prévu par c~t article doivent indiquer
Je;.:: dispositions qn'ils désirPnt. adopter.
CHAPITRE V.
DJSPOSITIONS

DIVERS~~

Artlcle 14.

A vis de réceptton. Rembou1'sements. Expres. Retrait. M odi(ication d'adresse. Réclamations.
Les dispo:;it.ions suivantes du Reglement de la Convention
snnt applicablcs.
a) aux a vis dP réception, articles 23 et 24;
b) aux remboursen'!ents, articles 25 à 35;
cl aux axpri~s. articles :-n et 48;
d) au~ retraits ou rnodifications d'adregse, articles 41
f'f f2:

e) aux

récJamation~.

articlc ,H.
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Article 15.
Formules

En vue de rapplication des díspositions du § 2 de l'article 31 de la Convention est cor1sidérée comme formule à l'u- ·
sage du public, la formule B (Déclaration en douane) .
Article 16.
Communicatlons et noti(ications
f. Les .-\.dmimstrations doivent, trois mois &.U moins
aYant de mcttre l'Arrnngement à exécution, comn""!nniquer ou
notifiu nux autres Adminisf.rations, zmr l'intermédiaire du
Bureau international:
a) le tarif óes droits d'assurance applicable dans Ieur service aux Iettrcs et boites avec valem· déclar(Se, en conformité
{IC l"::trtieiE' ;3 de 1':-'.·~ ..•. ;.:t'men ;
b) le cas échéant, I'empreint.e du timbre spécial en usage
dans leu r service pour les valeurs déclarées;
c) le maximum jusqu'à concurrence duqucl elles admettent Ies valeurs déclarées;
d) le nombre de déclarations en douane à joindre aux
boHes ave c valeur déclarée;
e) Ie cas échéant, la liste de ceux de Ieurs bureaux à destination desquels il peut être admis _des envois avec valeur déclarée (Arrangement, art. 31).
2. - Toute modification apportée ultérieurement à l'égard des points ci dessus mentionnés doit être notifée, sans
retard, de Ia· même maniêre.

DISPOSITIONS FINALES

Articlc 11 .
.Mise à cxécution et dtt1'éc du Rcglemcnt.

Lc présent Heglement sera exéeutoire à partir du jour de
Ia mise en vigueur de I'Arrangement concernant les Iettrcs ot
Ies boites ave c valeur déclarée.
11 aura la mêrr·e durée que cet Arrangement, à mains
qu'il ne soit renouvélé d'un commun arcord entre Jes Parti~s
intére.ssées.
Fait à Stockholm. le 28 aout 192.'J"
Pour I'Albanie:
David Bjurstrom.
Pour l'Allemagne:
lV. Schenk. - K. Orth.
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Pour Ia- République Argentine:
JJ. Rodriguez Ocampc.

Pour l'Autriche:
Julius Juhlin. Thorc \Vcnnqvist.

Gustaf Kihlmm·lc. -

Gunnar Layes. -

Pour Ia Belgique:
A. P·irm·d. -

Ilub. J(;·ains. ·- O. Schockae1•l.

Pour la Colonie du Congo belge:
M. flalr>li'1!Ck. -

G. Tondeur.

Pour la Bolivie:
Mto. Urriolaaoitia H.

Pour le

Bré~il:

A . dr- .4/ml' ida B1'andão. ·- J. Henrique Aderne.

Pour la Bulgarie ~
iY. Boschnacotf. -

St. Ivanoff.

Pour le Chili ·
CPsar Leon. -

L. Taale Salinas. -C. Verneuil.

Pour la Chine:
Ta i Te h' Enne Linne.

Pour la RPpuhl iqur ele Colombie:
l.uis Serrano-Blanco.

Pour la Répnbl iqne de Cuba:
José D. Mm·al"'s Piaz. -César CarvallfJ.
Pnur IP Dancmark:
C. llfondrup. ·- Holmblad.

Pour Ia Ville libre de Dantzig:
Dr. A.l(red lrysocki. - Dr·. Marjan Blachier.
Ponr l'Egypte:
H. Mazloum. -

E:. Marmiar. -

Walibé lbrahim.

Ponr l'Espagnc:
Rl Conde de San Esteban de Cafionqo. •u?do. -

A. Camncho.

.Tosé Moreno Pt·-

soa
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Pour los Colonies espagnoles:
Mal'fin Vicente Salto.

Pour l'Esthonie:
Edn:ard 1YiJ•go.

Pour l'Ethiopic:
JJ. Jlal'cos. -- Ll. JJousson.

Punr la .Finlande:
U. E. P. Jlln·crJht.

Poue la Franco:

M. Lcbon. -

Rubcrt 11 ica ud. -

.~1.

Body. -

Douw·che.

U. Béchel.

Puue L\lgérie:

11. Trcnillé.,
Pour Ics Colonies eL Prufedoral::; ft·atu;ai::; tlc l'lutlu.
chinc:

,1ndré Touzel.
Puur l'cnSQlllLlo des antros

Culon~ies fran~aise:;:

U. Pillias. --- Gincstou.
Pou1· la Ot·ande-Brdagno d divcrs Cololli('ti cl Prü.
trelul'als LritannÍlJLH'S:

P. li. lnlliam.soll. -E. L. Ashlcy Foakes. -

Gilf.lci't.

Pou1· Ia

lV. G.

Grt~·co:

Pc/i llu31'olldollis. -- J. l.achnidal.:is.
l'uu~

le Uualclttala:

J'uur la Ht\pulJlique ll'Ha'ili:
Cal'l Schlyler. ·

Pour Ia Hong-l'ie:

O. dcPcjér. -G. JJaronSzlay ..

Pour l'Indc hritanniquo:
Gco{{J'cy ClOJ·Ioc. J.cis <!f' Hl21i- Vol, JI

Tlrnnrwta l{unzar Rftha.
20

Pour l'Etat Libre d'Irlande:
Pour P. S. O' Jieigcartaigh: P. S. Mac Cathmhabu.
P. S . .Uac Calhmhaoil. - D. O'Hiarlatha.

Pour l'Islanctc:
C

Mmzd1••;,1J. -- llolmúlad.

Pour I'Halie:
l.uigi Picarelli. -

Paolo lliello. -

Giovanni Bartoli.

Pcur l'cnscmhlc de::.' Colonics Haliennes:
Luiyi Picm·elli. --Paulo Riello. - Giovanni Bartoli.
Puur I e Japon:
S. Komori. -

H. Kawai. -

H. Maki.no.

Pour le Choscn :
S. J((imori. - R. 1'akahashi.
Pour l'ensemble des autres Dépendances japonaises:
/(. Sugino. - H. Kawai.
Pour la Lettonie:
Rd. Kadikis. - Louis Rudans.
Pour la République de L ibéria:
Gnstn'( W. de Horn de Rantzicn.
Pour la Lithuanie:
I. Jurlrunas-Scheynius. -

Adolfas Srttoga.

Pour I e Luxembourg:
.Tanques.
Pour le Maroc (à l'exclusion de la Zone espagnole):
F'. Gentil. - lV alter.
}Jour le l\laroc (Zonc cspagnole) :

El conde de Sa.n Esleban de Cafíonuo. -

nrda. -

A. Camacho.

l)our Ie Nicaragua:
lJour la Norvege:
Klatts Helsing. - Oskar Homme.
Pour Ia Nouvelle-Zélande:
A. T. Markman.

José Moreno Pi-
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.Pour Ia Hépubliquc de Panama:
Morales Diaz. - César Carvallo .

h,~· é ]) .

Pour Ie Paraguay:
Gunnar Langborg.

Pour Ic.s Pays-Bas:
Sch1'eu.der. - J. 8. . v. Gelder. -

J. M. Lamers.

l-ou r Ies Indes néerlandaises:
Pour M. \V. F. Gerdes Oosterbeek:

!. . ./. Milborn. -

1. J. Mi!born,
Pm~r

Ies Colonies néerlandaises en Amérique:
Pour M. W. F. Gerdes Oosterbeek:

1. I. Milborn. -

I. J. Milborn.

Pour Ie Pérou:
Rm il B ector.

Pou r la Perse :
Pohimed Dowleh. -E. Pire.

nr.

Pour Ia Pologne :
Al{rcd lVysocki. -

Dr. Marjan Blachier.

l)our Ie PorLug3!l :
JJ enru1ue M ousinho d' Albuquerque. - Adalberto da Costa
Vt !ga.
Pour les Colonies portugaises de l'Afriquc:
hwenal Elvas Floriado Santa Barbara.
Pour Ies Colonies portugaises de l'Asie et de l'Océanie:
Jorrqwm Pires Perrcira Chaves.
Pnur la Roumanie:
UeD1'gf' Lecca.
Pour la République de St-Marin:
Percival Kalling.
Pour le Salvador:
Pour Ie Territoire de Ia Sarre :
P. Courtilet.

soa
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l,om· lo Royaumc

Serbcs, Groalcs ct f:\lovimes:

do~_;

nrouutin Dimitdjcvic. vaec ~i c. - Stojsa J(rbavac.

l'our lc Hoynumo

Sm:a 1'ulundzic.

li~

~-

M ilus Ko-

Sium:

,, !, !Jtt So.npal.:ilch l'rccclw.

Pour la Suedc:
.lulins .Juhlin. 1'/tt"·t· H"•'IWqvist.

Gusto{ lühluwl'lt. -

Gtuuiar Lu.ycr . .-

I)our Ia Suissc:
P lJnlwis. -

C. Uuches.

l'Ol!r la Tchéeoslovaquie:
Jttdi' Utokar Ruzicl<a. -

Joseph Zdbrods!l:y.

J>our Ia Tunisic:

U. Ucntil. -

Bm·barat.

Puur Ia Turquie:
l'cur l\fchmed Sabry: Béha. Taly. -

Béha Talu.

Pour •l'Union des Républiqucs Soviétislcs Socialistes:
V. Oss!nsky.- V. Dovgolet'ski. -E. Hh>schfeld. -E.
~yrcvitcft. J(atiss ~ - V. Tchitchinadse.

Pour lcs Etats-Unics de Yénézucla:
Luis All'jand1·o Aguillar.

Cf'l'f if!éc pour copie conforme.
Slorldwlm, au l\linistero Royal des Affaircs Etrangcres,
te :w ~epr, 1U2-í. - Pour Ie sccrétairc général: lo chcf des
are li i n·s; ('anda lld!fl'en.

ANNEXES
OHice expédite~r
du présent tableau

A

ECHANGE DE LETTRES ET BOITES
A VEC V ALEUR DÉCLARÉE
ENTRE PAYS NON LIMITROPHES.
Tableaux indiquant les pays pour lcsqucls l'Office des postes d ...........•.......•..••.••.....•••.....•.•.••.•••••••.•••••••
est à même de servir d' intermédiaire.
~

Pays
de
destination

l trans~~ssion I
Voies

.

Designation
des pays
in termédiaircs
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services

maritimes
à employer

Limite
supérieure
de la
declaration
de

valeu r
4

1

I

2

i

'

3

j

Nombre de
déclarations en
douane
à joindre
aux
boltes

n
'-1
o

t»

'o='
"j

Observations

oe;,
t:1

~

t=:l

X

5

6

t'2

n

C!
+oi

~

o

CJ)

g
(Dimensio~s:

210x297 mm.)
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-
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Q

DÉCLARATION EN DOUANE

Polds
Déclaration du contenu

.Observations

Valeur du contenu

brut de ~a bolte,net du :ontenul

~

5

2

~

g

Orammes

Orammes

.;g·
tJ

I

~

I
A •••••••

o o o o,

L'expéditeur,

leo.o o••• ooooo 192 ••••••

(Dimensions: 105x 148 mm.)

FIUILLE D'BNVOI
DES LETTRES ET BOiTBSAVEC VALBUR 02CLAR1tE

ADMINISTRA TIO~

CORRESPONDANCE

DES POSTES

AVEC L'OFFICE

c

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

~
f\)

FEUILLE D'ENVOI
7imbre du bureaux
expéditeur

o

Timbre du bureaux
destinataire

. DES LETTRES ET BOiTES AVEC VALEUR DÉCLARÉR

expédiées par le bureaux d'échange d .••.•.....•.......•...•.••...•.•..•...•..••.••.......•

au bureaux d'échange d •••••••.••••••.•••.•.•......•..•...........•...•••••

o

>

~

aJ

J-:!part ( ••••••••••••••.••....•...... ~ envoi) du ••••••••.•.••...••...................•.•..•. 192 ••. , à .•..•.•..... h •........•... m.
Arrivée le ••••••••••••••••••.. 192 ... , à ......••••• h ..•..••.•.. m.

Numéros
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Bureaux
d'origine

1

2

I
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au bureaux
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::s
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l
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I
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3
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I
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5
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I

I

j Totaux. ••·

····1
tJ.;

:..es cmployés du burcaux expeditcur,

Lcs emploJés du bureaux destinataire,
(Dimensions: 148X210 ou 210x297 mm.)

c:

,.DMINISTRATION
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ÉTAT
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sommes portées au débit de .•..........•..••............•.....•..•..•...•••••••...••••••••.. ·••.•••••••••••••••.•••••••••••••

1s la colonne 6 des feuilles d'envoi pour les droits non postaux des bottes avec valeur déclarée livrées par les bureaux

::cbange dépendant de ..••........•.••.••• ·--· •••••.••....•.....••••.••••••••••••••••••••••••••••.••..••••••••••••••••••••••••••••
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Bureaux d'échange
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o
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~
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<
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D
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I

I

t::1

iO

't1

g

,

tzj
tzj

~

t"..

a

~

<

~o.

Total ..••..•

E, te12dc sido os mesmos Actos, cujo teOr acima fica
:anscriptn, approvados pelo Congresso ·Nacional, os confirmo
rat1fi0o e, pela presente, os dou por firmes e valiosos para
rodnzirem os seus devidos effeitos, promettendo que elles
:-rão cumpridos inviolavelmente.
Em firmeza do que mandei pas§ar esta Carta, que assigno

e é se!lada com o sello das Armas da Republica e subscripta
pelo Ministro de Estado das Relações Exteriores.
Dada no Palacio da Presidencia, no Rio de Janeiro, aos
vinte de maio de mil novecentos e vinte e cinco, 104° da Indepenrlencin e 37° da Republica.

w

c;.
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N. 17. 220 -

DECHETO N. 17 .?21

-DE

N :\o FOI PUIIT. TCADO

10 DE PEVEnEmo DE 1020

Pu.blica as a(l/tcsi)rs da Somalia e de Honduras á Convcnçtid
Jnte1·nacional d~ Racliotclca1'aphia, assianada e1n Londres

O Presidente da Republiea dos Estados Unidos do Brasil.
fnz publicas as adhesõcs ela Somalilandia

(Franceza) c da
HPpuhliea do Ilondm·as ú Conveneão Internacional RacliotPII'gTavhiea assignut.la L'lll Londres a 5 fln .Tulho do 1912, confomw communicou ao l\linisterio das Hclaçõcs Exteriores a
Embaixada Brilannica. nesta Uapital, em Nota n. 134, datada
de 1G de Dczemhro elo amw vroximo findo, cuja traduc~fto
nfricial acompunha o presente Decreto.

ni o de Janeiro, 1o de ff'V('J'Ciro de 192G, 105° da Inrlep<'n(l('J1í'Ía e 38'' da Hcpublica.
AnTilUit DA SIL\'A BERNARDER.

José Fcli.v

i\fl!PS

Paclwcn.

TH \DUCÇ.lO OFFICL\I,

N. 13-i.

EMBAIXADA DfilTANNIC.\,
1 O do Dezembro de 1025.
Sonho r l\linislro,

Com roforcncin á minhn Nota n. 90, do 27 do Agosto ul1imo, relnlivu ít Conven<:fio Jnlornucionul Hudio-tolegruphicn,
n::.;~ignada rm Londres n 5 elo Julho <lo 1912, tenho a honra rio
informar a Vo:=;sn Bxerllrncia. de orflrm flo mru Oovrrno, f(lHJ
foJI'am no! i ficadas as seguintes arlhcsões :í mesma Cnm·enrno,
nas datas abaixo mencionadas:

Somnlílandia- Franccza, 23 de Outubro de 1925.
Hepublica dt' Honduras, 27 de Onluhro de 1925.

I

Tenho a honra de renovar a Vossa Exccllcncia as seguanéas da minha mais alia consid<'racão. - Patl·ich Ramsnv.
A Sua Exccllrneia o Senhor Fclix Pacheco,

1\lini:::tro rlc Esl aflo rlas Rclac_:Õ<'s Exteriores.

Sl7
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D.EUHETO N. 17.222 -

IJ.EGHKl'O N. 17. :!:2J -

Cràt um

Const~lado

DE

NÃO FOI PUllLJU.\UO

10

DE FEYEHEIIlU

m; 1U.:2ü

honm ai'io em Ilull, na Orâ-llrctanlw

rO Pre:-;idente da Republica dos Estados Unidos do Bra::dl,
usando da aulol'izac;ão concedida pelo artig·o -1", lctlra a do deereto n. 14.058, de 11 de fevereiro do 1920, decreta:
..:\rUg·o unico. Fica creado um Consulado honorario em
lfull, na Grã-Bretanha, l'cvogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 10 do Fevereiro de 1D2ü, 10G" da Indepcndcncia c :38" ·da ltep_ubliea.
AitTllUil D.\ SILVA llEH.NAllDES.

José PeliJJ J.lvcs ]Jacfu.:cu.

DEGlU~TO

N. 17. 22·Í -

DE

18

DE FE\'El\EinO ])E

102ô

Aúrc ao .Ministerio da Fazenda o C1'edito especial de mil contos
de 1'éis (1.000:000$000), JWI'a as despesas com a Ol'!Janizaçilo do se1·viço do in~posto sob1·e a 1'enda ,
O Presidente da nepublica dos Estados Cnidus do Bl'a:-:i!,
usando da autorização contida no art. J8, § ü" da lei n. lt J)S-í,
de 31 de dezembro ullimo, e tenilo ouvido o Tribunal de Gonta~.;,
11a fúrma do reg·ulamento aJlprovaclo pelo decreto n. J;:;. TiO,
de 1 de novcn1bro de 1022:
llesolve abrir ao 1\Iinisterio da Fazenda o c reli ilo e:::vccial
de mil contos de réis (1.000:000$000) que, nos termos tlu finnl
tio referido disposith·o, será distribui.Uo ao 'flwsom·o, vara at ...
tcndcl' ás despesas com a organização do serviço de Ia nçamento e arrecadaç.ão do imposto sobre a renda; revogada~ as
disposil;ões em contrario.
Hio de Janeiro, 18 de fevereiro de 1fl2ü, 10t:i da IndeJlimàcncia c 38° da Hepublica1•
0

..:\n.TJIUn.

DI

SILVA BEHNÃHDES •

.:lnnibal Fl'eirc da Fonseca.
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N. 17.225- DE 18 DE FEVEREIRO DE 1926

A ln·r• ao Minislerio da Fazenda o credito especial de réis
16:968$680, destinado ao pagmnento de dif(erença de pensúes a DD. Ernestina da Rocha Dias e Isabel Maria da
llocho Dias, em virtude de sentença judiciaria

O Presidente da llepublica. dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida na resolução legislativa numero 1 . 962, de 22 de setembro do anuo findo, e tendo ouvido
o rrribunal de Contas, n.a fórma do regulamento, approvado
vl'lo decreto n. 15.770, de 1 de novembro de 1922:
ncsolve abrir, ao Ministerio da Fazenda, o credito especial de 16:968$680, destinado ao pagamento de differen9a de
pensões a DD. Erncstina da Rocha Dias e Isabel Maria da
Rocha Dias, em virtude de sentença judiciaria.
Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 1926, 1.05° da Independencia e 38° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Annibal. Freire da Fonseca.

DECRETO N. 17.226-

DE

18 DE FEVEREIRO DE 1926

Concede á International Machinerv Companv autorização para
continuar a funccionar na Republiea
O Presidente rla Republica dos Estados Unidos do Brasil,
ali f'nrlcndo ao que requereu a sociedade anonyma International Machinery Company, autorizada a funccionar na Republica,
pelo decreto n. 12.467, de 16 de maio de 1917, e devidamente
rerpesentada, decreta:
Artigo unico. E' concedida á sociedade anonyma Internaf ional Machinery Company autorização para continuar a funcciohar na Republica, com as alterações feitas em seus estatutos
em virtude das resoluções adoptadas pela respectiva directoria
a 2 de agosto de 1919 e pelas assembléas geraes dos accionistas
a 15 rte junho de 1922 e 27 de dezembro de 1924, e sob as
mesmas clausulas que acompanham o decreto n. 12.467, de 16
de maio de 1917, ficando, porém, a mesma sociedade obrigada
a cumprir as formalidades exigidas pela legislação em vigor.
Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 1926, 105° da Indepen.:.
dencia e 38° da Republica.
.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Miguel Calmon du Pin

~Almeida.
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DECRETO N. 17.227-

DE

18

DE FEVEREIRO DE

1926

Concede. a "Buxton, Guilayn y Compmiia Limitada, Sociedad
Anóni'ma Comercial Impm·tadora" autorização para {unccionar na Republica
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendcndo ao que requereu "Buxton, Guilayn y Compafiia
Limitada, ~ocicdad Anónima Comercial Importadora", com
séde em Buenos Aires, Republica Argentina, c devidamente
l'eprcsentada, decreta:
Artigo unico. E' concedida a BuxLon, Guilayn y Compafiia Limitada, Sociedad Anónima Comercial Importadora"
autorização para funccionar na Republica com os estatutos
que apresentou e mediante as clausulas que este acompanham, assignadas l·Jelo ministro de Estado dos Negocias da
Agricultura, Indus ria e Commeroio, ficando a mesma sociedade obrigada a cumprir as formalidades exigidas pela
legislação em vigor.
Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 1926, ·105° da Independencia e 38° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Miguel Calmon du Pin e Almeida.

Clausulas que acompanham o decreto n. i7 .22'7; desta data
I

Buxton, Guilayn y Compafiia L\rnitada, Sociedad Anónima Comercial Importadora, é obrigada a ter um representante geral no Brasil, com plenos e iHimitados poderes para
tratar e definit.ivàmente resolver as queBtões que se suscitarem, quer com o Governo, quer com particulares, ·podendo
ser demandado e receber citação inicial '>ela sociedade.
li

Todos os actos que praticar no Brasn ficarão sujeitos
unicamente ás respectivas leis c regulamentos e á jurisdicção
dP seus tribunaes judiciarios ou administrativos, sem que,
em tempo algum, possa a referida sociedade reclamar qualquer excepção, fundada em seus estatutos, cujas disposiçlSes
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
alteração que a sociedade tenha de f31Zer nos respectivos estatutos.
Ser-lhe-ha caasada a autorização para funccionar na
Republica si infringir esta clausula.
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IV
Fie a f~ntt•ml ido que a a ui ol'iza«;ão é dada sem prejuizo
dn fll'ineipio de achar-se a sociedade sujeita ás d1sposic.:ões
Jc\ direito oue n•g:.cm as soeieuades anonymns.

v.
A infl'aC(;ão de qualquer das clausulas para a qual niio
eomminada pena especial será vuúitla com a multa
d(' um conto do réis ( 1 :000$) a cinco contos do réis (5 :000$)
e, no caso do rcinduencia, com a cassacão da aulorizar;.ãu
rPJH'('dida pelo decreto em Yirlude do qual baixam as vresc nl es clausulas.
.
e~lcja

llio de Janeiro, 18 d9 fcYereiro de 1926 .-.Llliauel Calmou,

du l)in c Almeida
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lJECilETO N. 17.228- DE 18

DE FEVEfiEIHO DE

HJ26

o

l'I''Hnua até 30 de junho de 1926
p1•azo fixado no at•t.
decreto n. 16.60f, de 17 de seteinb1·o de 19.U

:r

do

O Presidente da Rcvuhlicn dns Eslados Unidos do Brasil,
aUPtHiemlo n-o quo rcqw•t·cu á "Companhia Estrada de Ferro
~ão Paulo Rio Grande" c de accôrdo com as informações preE1adas pela Inspcctoria Federal das E::;tradas, em officio numt•ro 30/S, de 12 de janeiro ultimo, decreta:
Artigo uni co. Fica prorog:.wlo até 30 tlc junho do 1026
o vraw fixado no art. 3° do decreto n. 16.601, do 17 dn
:-;c Iembro. de 192·~, para exccu.;:ão das obras de consLhtc~ão
do uma variante entre os kilomctros 247,6ü8 e 2l8. 687,~2,
Nol'l(', da linha Hnrar«~-Ut•uguny, de qno é cunccssionaria• a
l'OifUCl'CllfC.

IUo de Janciro,.18 tlc fcycrciro do 1ü20, 105° da
dcndn c 38" da Ilcpublica.

.

Imk~pcu

An·ruun. o=\ SIL\;A' llEnN.\HDES.
F1'ancisco Sá.
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DECRETO N. 17.229 -DE 25

DE FEVEREIRO

DE 1926

Suspende o estado de sitio, ~m, todo o territorio dQ E~tadQ de
São Pa·ulo, no dia 28 do corrente, data em que allt se realizam as eleições para senadores e deputados estaduaes
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil
resolve suspender, no dia 28 do corrente mez~ ~m todo o territorio do Estado de São Paulo, o estado de s1bo de que trata
o decreto n. 17 .179, de 7 de janeiro deste a'llno, data em que
alli se realizam as eleições para senadores e deputados estaduaes.
Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 1926, 105° da Indepen...
dencia 38° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BBRNARDBB.

Affonso Penno, Junior.

DECRETO N. 17.230- DE 25

DE FEVEREIRO DE

1926

Approva o o1·çam'ento para acquisição e impo'rtação de 496.
toneladas de trilhos e accessorios destinados ao ramal de.
Paranapanema, da Estrada de Ferro São Paulo-Rio Graflrde, na impo'rtancia de 144:184$984, á qual serão accrescidas as despezas compBem[!ntares de importação, transporte e assentamento, at,alia.dn,s em 179$0~, ouro, e réis
52 :720$580, papel
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo, em parte, ao que requereu a Compa'llhia Estrada
de Ferro São Paulo-Rio Grande, e tendo em vista as· informações prestadas pela Inspectoria Federal das Estradas, em
officio n. 78/S, de 30 de janeiro findo, decreta:
Art. 1o. Fica approvado,, de conformidade com o documento que com este baixa, rubricado pelo director geral
de Expediente da Secretaria de Estado do Ministerio da Viação e• Obras Publicas, o orçamento na1 importancia de cento
e quarenta e quatro contos cento e oitenta e quatro mil novecentos e oitenta e quatro réis (144 :184$984), para a acquisicão e importaçãó de quatrocentas e noventa~ e seis ( 496)
toneladas de trilhos de 24.800 por metro corrente, quatro mil
quatrocentas e cincoenta e duas (4. 452) talas de junccão
para trilhos_ e oito mil novecentos e quatro (8. 904) para.fusos paTa talas de juncção, destinadoE á substitui cão dos
trilhos existentes entre os kilometros 96 e 134 do Ramal de
Parapanema.
Art.. 2°. Serão accrcscidas ás despezas de que trata o
art. 1o as relativas aos direito~: aduaneiros, taxas do porto
de Paranaguá, armazenagem inicial, descarga, transporte e
assentamento, as quaes dependem de comprovação posterio~
Leis de 1936 - VoL 11

~
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e são calculadas em cento e setenta e tres mil e vinte e dois
réis (173$022), ouro, e cincoenta e dois contoe setecentos e
vinte mil quinhentos e sessenta réis (52 :720$560), papel, de
nccOrdo com a tlValiacão que, om substituição á apresentada.
peln cotnpanhia, organizou a Inspectoria Federal das Estrauas, l'Onforma documento que com este baixa, tambem rubrieado pelo director geral de Expediente da Secretaria ele Estado dos Negocio~ da Viação e Obras Publicas.
Art. 3". As despezas offectuada•s com a acquisição e importação do material discriminado no art. 1o, até o maximo
do Ol'Çamento approvado, bem como as de que trata o art.. 2°,
depois de regularmente comprovadas, correrão por conta d:\
construcção do ramal de Parapanema, custeada pela nova taxa
nddicional do 1O % a quo se refere a clausula V do termo rte
rnvl~!in dn enntracto Javrado de accOrdo com o decreto nn...:..
mero 16.259, de 12 do dezembro de 1923.
Rio de'- Janeiro, 25 de fevereiro de 1926, 105° da Indcpendencia e 38° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.
~rancisco_

bECR:itTO N. 17.231

-DE

25

Sá.;

DE FRVEREIRO DE

f926

Appl"ová a1 alterações 'introdtt.ddas nos estatutos do Banco
dt~

Credito lleal de Minas G~raes, na assembléa geral extraOJ•dinaria realizada a 4 de dezemb1·o de 192/j

O Presidelite da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
aUendendo ao que requereu o Banco de Credito Real de Minas
Geraes, com séde em Jujz de Fóra. naquelle Estado, resolve
approvar as alterações introduzidas nos seus estatutos, na assembléà getal extraordinaria dos accionistas, realizada a 4 do
rlezembro do ánrto passado, conforme consta da acta publicad3
no Diar'io O(ficlal de t2 do mesmo tnez, para ficarem de aceõrdo com o contractô celebrado com o Estado de Minas
·
Geraes.

Rio dê Janéito, 25 de fevereiro de 1916, 105° da. lndeas• da· Republica.

penrle~a é

'ARTHUR DA SILVA B~RNARDES.

Annibal Ji'reire da Ponseca.

DEúRJ!:TO N. 17.231 A- DE 26

Manda

ob~ervar O

DE FEVE:REIRO DE

·

f926

CodigO da Justiça- Militar

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil
de aooôttJo com o disVosto n. art. 6° da lei n. 4. 907, de 7 de
J~tneito de i9%5, rêsolve mandar que se obse~ve, desde já, ilq:

ldtos Do PODER ExíêbTivd
Exeroito ~e na Marinha, o Codigo da Justiça Militar, que com
este hai::ra e que será, opportunamente, éubtnettido d. appro"·ação rlo Congresso Nacional.
·
RiQ de Janeiro, 26 de fevereiro de 1926, 104° da Independencia e 37 11 da iRepublica.
AR1'HUR DA SILVA BERNARDES.

Pernando Setembrino de Carvalho.
41exand1·ino Faria de Alenca1•.,

Codlgo da Justiça Militar a que se refere o decreto n. 17.Z31 A,
de 26 de fevereiro de 19Z6
TITULO I

Da Administração da ,Justiça Militar
CAPITULO I
DA DIVISÃO TERRITORIAL

Art. i". O territorio da Republica, para admmistração da
justiça militar em tempo de paz, divide-se em f 1 circumscripções, constitui das : a i •, pelo Districto Federal, Estados
do Rio de Janeiro o Espirito Santo; a 2•, pelos Estados de
S. Paulo e Ooyaz; a 3•, pelo Estado do Rio Grande do Sul;
a 4", pelo Estado de Minas Geraes; a 5•, pelos Estados do Paraná e Santa Cathal'\i.na; a a•, pelos Estados da Bahia e Sergipe; a 7•, pelos Estados de Pernambuco, Alagôas e Parahyba;
a s•, pelos Estados do Ceará e Rio Grande do Norte; a 9•, pelos
Estados do Maranhão e Piauhy; a 10•, pelos Estados do Pará
e Amazonas e Territorio do Acre, e a i 1a, pelo Estado de
Matto Grosso.
Paragrapho unico. A séde da cireumseripção judiciaria,
salvo o disposto no art. 3°, coincidirá sempre com a tla região
ou eircumscripção militar.
CAPITULO li
DAS

AUTOHIDADES

.TUDIGIARIAS

E

SEUS

AUXILIÃRES

Art.. 2°. A justiça militar é exercida:
a) por auditores e Conselhos de Justiça nas respectivM
circumscripções ou awli torias;
b) pelo Supremo Tribunal Militar em todo o paiz.
Art. 3". Cada circumsc·ripção terá uma auditoria com ju..a
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risdicção no Exercito c na, Armada, ·excepto a 1u, que terá
cinco sendo tres com ,iurisdicção naquelle e duas nesta, e
a 3•, que terá tambem trcs com jurisdiccão mixta, e que funccionarão uma na séde da Região, c cada uma das duas outras
nos logares designados pelo Governo de accôrdo com os limites que fixar.
§ ·1 o. ~a primeira circumscripcão haverá tambem um
·:auditor de 1• ·entrancia com as funcções de corregedor dos
processos findos.
.
§ 2° As auditorias, quando mais de uma em cada cu·cumscripção, serão designadas pm:: ordem numerica
Art 4°. As auditorias são de duas entrancias: primeira
e segunda. Do segunda são as auditorias da ta circumsc.ripcão,
e de primeira todas as outras.
Art. 5°. Cada auditoria se ·compõe de um a~ditor, um
promotor, um advogado, um esc,rivão e um official de juso

o

o

tiça.

Art. 6°. Erri cada circumscripção haverá dois supplentes
de auditor e dois adjuntos de promotor, designados por ordep1
numerica, excepto na 1•, onde haverá quatro, sendo dois para
o Exercito e dois para a Armada, e na 3•, onde os supplentes
e os adjuntos serão dois para cada auditoria.
Art. 7o. Além das autoridades de que tratam os artigos
anteriores, haverá mais os seguintes funccionarios:
a) um p.rocurador geral junto ao Supremo Tri'bunal Militar;
b) um sub-procurador, com exercício Q.o Ministel,'io da
Guerra;
c) escreventes de cartorio.
CAPITULO III
COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAES MILITARES

SECÇÃO I
Do Conselho de Justiça
~rt. 8°. O Conselho de Justiça compôr-se-á dQ auditor e
funccwnará, conforme o caso, na séde da auditoria ou na parada da unidade a que o mesmo pertencerr, sob a presidencia
~o official supe.rior ou general mais graduado ou, no caso de
Igualdade de posto, do mais antigo.
I~ ~o. Qua:n~o não fôr possível a organização do Conselho
por JUizes mihtaTes de patente superior á do accusado poderá ser constituído por officiaes de igual posto.
'
. § 2°. Quando o accusado fôr praça de pret, qualquer que
s~·!a o crime . que lhe fô~ !mputa~o, o Conselho se compora.
ale1~1 _do auditor, de offwtaes ate a patente de capitão ou
cap1t~o-tenente, sob a presidencia tambem de . um official
superiQr.
Art. 9o. Os juizes militares sel'ão ~orteados, respecti-
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vam-ente dentre os officiaes do Exercito e da Armada em
serviço ~ctivo e na jurisdicção em que estiverem servindo.
§ 1o. Os Conselhos para o julgamento de official ou praça
de p.ret. que tenham de funccion~r na séde da audito~ia, .se
constituirão de officiaes que servirem na séde dQ. auditoria;
só se recorrerá aos dos estabelecimentos ou unidades de parada fóra da mesma séde, quando o numero daquclles fôr insufficiente.
§ 2°. ·Para julgamento de officiaes pertencentes a estabelecimentos ou unidades que tenham sua parada fóra da
Rédo da auditoria, os Conselhos se constituirão com officiacs
desse estabelecimento ou unidade. Se desse Ir.() do, não für
possível a formação do Conselho, será o accusado julgado na
sédo da auditoria.
§ 3°. Os Conselhos para o julgamento de praças de pret
funccionarão, em regra, na séde da auditoria, e a elles irão
sendo submettidos os processos occorrentes; só funccionarão
fóra da s·éde quando real necessidade da justiça o reclamar,
mediante requerimento do promotor. Neste caso, os Conselhos se constituirão com officiaes do estabelecimento ou
unidade a que a praça pertencer .
.§ 4°. Se o accumulo de serviço na séde fôr tal que i!llpeça o auditor c o promotor de se transportarem para fora
della. o auditor convocará o respectivo supplente c o adjunto
do promotor .para funccionaren-:.· nesses Conselhos, os quaes se
dissolverão uma vez· concluídos os proces·sos submettidos ao
seu julgamento e cuja relação constará da portaria de convocação.
I§ 5°. Havendo accumulo de serviço, on outro motivo
relevante, o auditor poderá convocar Conselhos extraordinarios, que funccionarão, com a intervenção dos snpplentes de
auditor c adjuntos de promotor, na propria séde, ou nos logares onde fôr mais conveniente aos interesses da justiça.
Esses Conselhos se dissolverão logo que estejam concluídos
os processos submettidos no seu julgamento.
Art. 10. De tres em tres mezes o Chefe do departnn:·ento do Pessoal da Guer.ra c da Armada, na 1a circumscripção judiciaria, e nas outras, os commandant.es de Região,
ou Circumscripção Militar, e o comrnandante mais graduado
de for.ças de marinha, se as houver, organizarfio uma relação
de todos os Qffieiaes em serviço activo, com a graduação c
antiguidade de cada um, e designação do lagar onde estiverem
servindo. Esta relação será publicada em ordem do dia ou
boletim, e .remettida ao auditor competente.
'
§ 1o. Dessa relação serão cxcluidos os officiaes do Estado-Maior do Presidente da Republica, ministros de Estado
chefes c sub-chefes do Estado-Maior, chefes do departament~
do Pessoal da Guerra e da Armada. eommandantes de divisão
Região e Circumscripção Militar e· os officiaes que cstivere~
servindo ·em seus gabinetes ou estados-maiores; alumnos das
escolas ou ,cursos de applicação profissional c os lentes, professores e instructores.
§ 2o. No primeiro dia util de cada trimestre o auditor
na séd~ ~a audit~ria, a portas abertas, presentes o 'prom()tor ~
o esertvaQ. depo1~ ele lançar c!L· cedulas, tendo em vista 0
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Conselho a organizar, os norries dos officiaes relacionados, e
de os recolher a uma urna, sorteará os juizos militares.
§ ao. Concluído o sorteio, será- o resultado communicado
immediatamente pelo auditor á autoridade militar competente
para que esta, fazendo-o publicar em ordem do dia, ou boletim, ordene o comparecimento dos juizes ás doze horas do
terceiro dia util na séde da auditoria ou no logar onde tiver
de funccionar o Conselho. Do sorteio lavrar-se-á uma acta,
certificando o escrivão em cada p-rocesso o resultado do mesmo.
Art. f f • No concurso de mais de um indiciado no mesmo
processo servirá de base á constituição do Conselho a patente
do mais. graduado.
Art. f2. Existindo na relação a que se ;refere o art. fO
apenas o numero precisamente exacto de officiaes a sortear,
serão estee dados como sorteados.
Em caso de falta absoluta ou insufficiencia, serão sorteados offfciaes pertencentes á unidade mais proxima da circumscripcão, os quaes ficarão,· durante o tempo de Conselho, á
disposição da auditoria para que foram convocados.
Art. f3. Quando o accusado responder por crime funccional serão sorteados, sempre que fôr possível, dois officiaes dos
respectivos quartros.
Art. f4. Em hypothese alguma poderão ser sorteados
pnra o mesmo Conselho mais de dois officiaes membros das
classes annexas.
Art. f5. O official sorteado para um Conselho não o poderá ser para outTo, antes de findos os trabalhos do primeiro.
Art. 16. O official preso disciplinarmente, sujeito a proces~o ou respondendo a inquerito, não poderá fazer parte de
Conselho.
·
Art. f7. Se a relação de officiaes n}i9 fôr remettida em
tempo, servirá de base para o sorteio a"1-elação anterior. A
nova relação, quando enviada, servirá para os sorteios subsequentes.
Art. f8. Não sendo possível a constituição do Conselho
por não haver na relacão officiaes de patente igual ou superior á do accusado em numero sufficiente, recorrer-se-á aos
officiaes da reserva da f• claEse da f• linha. Se nem assim
puder constituir-se o Conselho, será o accusado julgado na
circumscripção mais p;roxima em que isto fOr possível. A
relação dos officiaes da reserva acima referidos será tambem
remettida trimestralmente ao auditor pelas autoridades rto
que trata o art. f O.
·
·
Art. f 9. Se fôr sorteado algum official que, pela distancia a que se achar, não possa comparecer á sessão de installacão do Cqnselho, será sorteado outro que o su'bstitua até
que compareça.
Art. 20. No dia em que o official faltar á sessão sem
_,ausa justificada, perderá a sua gratificação descontada á
vista da relação enviada pelo auditor á repàrtição pagadora
e,_ em caso de reipcidencia, . soffrerá, além desta pena, medmnte representaçao do auditor, a de reprehensão em boletim, ou de prisão até oito dias, imposta pela autoridade ín·iJitar sob cujas ordens estiver servindo1 provendo-se neste
caso, á sua substituição por novo sorteiO.
'
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Se taltir o auditor, será o desconto feito á vista de eommunicaçtio !dirigida pelo presidente do Conselho.
§ 1o. Será tambem substituído o offieial que fôr preso. ou
. •
. . .
faltar com causa justificada. .
§ 2°. São causas justificadas: suspeH;ao comprovada, d_e ...
missão do Exercito ou da Armada, deserção, processos, noJO,
gala, licença com inspeccão de saude, ou. ~e_fo.:rn:a.
§ 3°. O official sorteado em substituicao de outro servirá pelo tempo que faltaz· ao substituído; no caso d~ ~us
peicão, funccionará só no processo em que esta se verifiCar,
e no de nojo gala ou licença pelo tempo de sua duração.
§ 4°. O 'sorteio para substituição do official ausente será.
feito na fórma do art. 10, § 2°; quando a cedula sorteada fôr
de official que não possa comparecer á sessão designada, proceder-se-á de accôrdo com o art.· 19.
Art. 21. Se o accusado fôr official, será o Conselho constituído para cada processo, e se dissolverá. uma vez concluídos
os trabalhos, reunindo-se novamente, caso sobrevenha nullidade do processo ou do julgamento, ou diligencia ordenada
,
pelo Supremo Tribunal.
Art. 22. O official sorteado ficará, nos dias destinados á:;;
sessões do Conselho, dispensado dos serviços militares. Emquanto não estiver terminada a sua missão, não pod8Irá., salvo
caso urgente de disciplina ou necessidade imperiosa do serviço, a prudente juizo do Governo, ser transferido ou nomeado para serviço incompativel com o do Conselho.
Art. 23. Quando sorteado o official que ainda não houver preenchido as condições da lei de promoção, não deixará.
po.r isso de ser promovido, desde que a promoção lhe toque.
ficando, porém, obrigado a fazer como condição essencial para
nova promoção, não só o tempo de embarque ou arregin:-entacão do novo posto, como o que lhe ficou faltando do posto
anterior.
Art. 24. Ao .conselho de pracas de pret, uma vez constf~
tiudo, irão sendo sujeitos os processos occorrcntes para a formação da culpa e julgamento. O Conselho funccionará. consecutivamente durante tres mezes.

SECÇÃO H
DO SUPREMO TRIBUNAL MILITAR

~rt. 25. O Supremo Tribunal Militar compor-se-á de
dez juizes vita_licios, com a denominação de ministros, nomeados pelo. Presidente da Republica, dos quaes tres escolhidos
dentre os officiaes generaes effectivos do Exercito, dois dentre· os da Armada e cinco dent:re magistrados e cidadãos diplomados em direito.
§ f o. A nomeação dos ministros militares será de livre
escolha do Governo.
_§ 2o: Os ministros civis serão nomeados denfJre os cidad~os dtploma<;fo~ e~ direit~ com seis annos de pratica na
mag1st~atura, m1msterw pubhco ou advocacia, ou ainda dentre
os auditores de 2• entrancia em effectivo e:xercicio.
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Art. 26. o presidente e o vice-presidente do Supremo
Tribunal serão eleitos por dois annos dentre os ministros
militares por :maioria absoluta dos membros do Tribunal e
não poderão ser reeleitos para o biennio seguinte.
Art. 27. Os ministros que se invalidarem no exercicio
do cargo, serão reformados segundo as leis militares, e postos
em disponibilidade.
Art. 28. Não se applica aos ministros militares a legislação da reforma compulsoria.
Art. 29. A aposentadoria dos ministros civis será regida pelas leis que Tegulam, ou venham a regular, a dos juizes
federaes, computando-se, para os effeitos de aposentadoria, o
tempo de serviço m•ilitar.
CAPITULO IV
DA NOMEAÇÃO DOS AUDITORES, MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO

E OUTROS FUNCCIONARIOS

Art. 30. Os auditores, procurador geral, sub-procmrador,
promotores e advogados serão nomeados pelo Presidente da
Republica.
Art. 31 • Os auditores de primeira entrancia serão nom-eados, mediante proposta do Supremo Tribunal Militar, metade dentre o sub-procurador, os promotores e seus adjuntos,
supplentes de auditores e advogados com dois annos, no minimo, de effectivo exercicio do cargo, e metade dentre os mesmos ou quaesquer cidadãos diplomados em direito, com pratica
de quatro annos, pelo menos, de magistratura, ministerio publico ou advocacia.
§ 1o. Communicada pelo Governo a vaga, fará o presidente dQ Supremo Tribunal Militar annunciar pelo Diario Official e por despachos telegraphicos aos governadores e presidentes dos Estados, ter sido marcado o prazo de 45 dias
para se apresentarem na Secretaria do Tribunal as pett'~ões
dos candidatos, devidamente instruidas com documentos-que
provem os seus serviços, habilitações e condições de idoneidade.
.
. § . 2°. A' propo~~ão que for~m sendo recebidas, a secretaria Irá preparando um relatoriO de cada petição, com uma
noticia .. circumstanciada dos documentos que a instJruirem e,
até a sessão que seguir á expiração do prazo, apresentará
esse trabalho ao presidente, que o fará publicar no Diario da

Justiça.
§ 3o. Nessa sessão procedeT-se-á ao sorteio de uma com-

missão de tres ministros, dos quaes pelo menos um civil, para
em parecer fundamentado, fazer a classificação dos candidatos
por ordem de merecimento.
§ 4°. Este parecer serrá apresentado na sessão immediata ·
salv~ se o Tribunal resolver adiar a materia para outr~
sessao.
§ 5o. A proposta a ser enviada ao Poder Executivo conterá no caso de uma vaga tres nomes, sem ordem numerica e
se forem duas, conterá quatro nomes guardando-se a mes~a
progressão dahi por diante.
'
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§ 6°. A escolha far-se-á por escrutínio secreto em .sessão
tambem secreta, votando cada m·inishro, inclusive o prmndente,
em tres nomes. Os candidatos que obtiverem ·maioria absoluta
de votos, comporão a lista que, 11os termos d~> paragrapho ::mf.erior. devnrú srr enviada ad Pndrr Executivo.
§ 7o. Proceder-se-·á a novo escrutinio entre os candidatos
que não tiverem alcançado maiori-a de votos.
.
§ so. O Tribunal ao proceder á eleição concederá preferencia:
a) ao mais antigo no serviço da magistratura;
b) ao diplomado em direito que á pratica de advocacia
reunir melhores titulos de habilitação e houver prestado ao
paiz melhores serviços;
c) ao que fôr ou tiver sido militar •l
§ 9°. Não sendo classificado nenhum dos cand·idatos, ·será
immediatamente aberto novo concurso.
o§ 10. A proposta ao Poder Executivo será acompanhada
dos documentos offerecidos pelos candidatos contemplados na
lista.
§ 11 . O parecer de que trata o § 3° será publicado no
l)iario da Justiça juntamente com o resultado da eleição •.
Art. 32. Os ·auditores de 2a entrancia serão nomeados
dentre os de fa, mediante lista tríplice, organizada pelo Supremo Tribunal, na fórma estabelecida no artigo anterio~.
Art. 33. .Os supplentes de auditor serão graduados em
direito e nomeados :pelo Ministro, por prazo de dois annos.
Art. 34 . O Procurador Geral, será nomeado dentre os
bachareis ou doutores em direito que tenham, pelQ menos,
seis annos de pratica forense. E' o chefe do ministerio publico
e o seu orgão perante o Supremo Tribunal Militar.
Art. 35. 081 promotores serão nomeados dentre os cidadãos diplomados em direito, sendo preferidos os que forem
ou tiverem sido militares.
Art. 36. O sub-procuradõr será nomeado dentre os promotores de 2a entrancia.
Art. 37. Os adjuntos de prom·otor serão nomeados por
tempo indeterminado, pelos · ministros da Guerra ou da
Mari,nha, dentre quaesquer oidadãos diplomados em direito.
:A.rt. 38. Os escrivães serão nomoodos pelos ministros
lfla Guerra ou da Marinha.
Art. 39. Os officiaes de justiça, que servirão ao mesmo
tempo de porteiro das auditorias e dos Conselhos de Justiça
serão de livre nomeação dos auditores perante quem ser~
Yirem.
, Art.. 40. Cada escrivão poderá ter um eS:crevente, que
sera um sargento, ou praça de graduação correspondente na
Armnda. requisitado pelo auditor.

CAPITULO V
DO COMPROMISSO, POSSE E EXERCICIO

. _Art ..4!. Nenhuma autoridade judic-iaria, ou aux::iliar da
.JUstiça m1htar, poderá tomar posse e entrar em exercício sem
exhibir o titulo de nomeação, remoção ou promoção e prestar
o compromisso de bem servir.
'
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Art., 42 . O compromisso será prestado:'
a) pelo presidente e ministros do Supremo Tribunal
Militar, perante o Tribunal;
·
b) pelo procurador ger,al, auditores, supplentes, advoga~
do~ o sc•cretario, pprante o presidente do Tribunal;
c) pelos promotores adjuntos e o sub-procurador, perante
o procurador geral;
d) pelos escrivães e officiaes de justiça, , pe:r:ante o~
respectivos auditores.
Paragrapho uni co. O compromisso póde ser prestado poli
procurador, mas o acto da posse só se considera completo, par~
Ps effeitos legaes, depois que o nomeado entrar em exercício.!
Art. 43. O prnzo para o nomeado entrar em exercicio
~erá de trinta dias, contados da publicação da nomeação no
lHario Off'icial, sob pena de ficar esta de nenhum effeito ..
Havendo legitimo impedimento, o prazo poderá ser prorogado
at1:. mais quinze dias.
Art. 44. Em caso de remoçAo, permuta ou promoção, nãO.
ha mi~tér novo compromisso; basta que o funccionario communi que ao presidente do Supremo Tribunal Militar, ad
procurador ou ao auditor, conforme o caso, que entrou em:
exercicio.
Art. 45. A posse conta-se do effectivo exercicio do
cargo, que o funccionario empossado communicará ao presfrtente do Supremo Tribunal dentro _de oito dias.
CAPITULO YI
DAS. INCOMPATIBILIDADES E ·sUSPEIClSES

Art. 46. Não" podem· servir conjuntamente juizes, membros do ministerio publico, escrivães e advogados que tenbami
entre si, ou uns com os outros, parentesco consanguineo ou
affim n:1 linha ascendente ou descendente, e na collateral até
ao segundo grão.
'' ''' :..., '· ··' n ..t91., .• .;.,
§ 1°. Quando a incompatibilidade se de~ cóml advogado",
ó este que deve ser substituído.
§ 2°. No caso de nomeação, a incompatibilidade :resolve-se,
antes da posse, contra o ultimo nomeado, ou contra o menos
idoFo se a nomeacão fôr da mesma data; depois da pogse,
contra o que lhe deu causa; e se a incompatibilidade fôr
impntavel a ambos contra o mais moderno.
'
Art. 47. Os cargos judiciarios e os, 1o minic:;ter.io publico
são incompatíveis entre si e com quaesquor outros cargos ou
funccões publicas, salvo tratando-se de fnnl:CÕ·)~ clectivas, ou
commissões tem.porarias conferidas pelo go,~e::-no. Em quanto
durar esse impedimento, far-se-ão as substituições pela
16rma prescripta no capitulo VII deste titulo.
A acceitacão de cargo incompatível imp'Jrt::i a perda do
cargo judiciario ou do ministerio publico.
~rt. 48. Aos ministros, auditores e orgãos do mini&terin
P~J?hco, em effe~tivo ~x~rcicio, ou licenciados, é defe~'J o exorCICI~ ~~ advocacia cr1mmal em qualquer juizo, e nos Pm r.nspontbihdade, no fôro militar·;
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~rt. 49. São nullos os netos prat!cado~ pelos. auditores,
membros do minist.erio publico e funccwnariOs da .lUSbta depois que se tornarem incompati~eis. . .
Art. 50. Considera-se suspeito o JUIZ que:
a) fôr amigo intimo, inimigo cap~tal, asqenden[~, ~cs
cetidente, sogro, genro, irmão, cunha?o, tw, sobrmho ou prtmo
co-irmão do accusado ou do offend1do;
b) fôr directamente interessado na decisão da cau8a:
c) tiver aconselhado alguma das partes ou se houver manifestado sobre o objecto da causa;
d) conhecer dos factos, por ter feito o inquerito ou serviço de perito;
.
,.
e) tiver dado parte official do crime, houver dep03110 ou
'dever de pôr como testemunha.
Art. 51. Em qualquer dos casos acima deverá o juiz dec;arar-se suspeito, embora o accusado não allegue a suspeh:ão.
§ 1". A su~J)eicão, sob pena de nullidade do proces;;o, Eerá
motivada e restricta aos casos enumerados no artigo anter.~c
dl:'nte.
§ 2°. A suspeição póde ser declaJ"ada ex-õf(iri.'> pela in~t.ancia superior, desde que esteja patente dos autoc;.
Art. 52. Quando algum juiz fôr arguido de suspeito, a
decisão de ser ou não procedente a suspeicão 3JI;á tomada
peolos outros juizes do Conselho ou do Supremo Tribunal, conforme a hypothese, e só póde ser arguida nos casos taxativamente enumeraàbSI no art. 50 ..

CAPITULO VII
DAS SUBST_ITUIÇÕES

Art. 53. Os ministros, ·auditores, membros do miniaterio
publico e funccionarios auxiliares são snbstit.uidoF~ nas snns
faltas e impedimentos:
a) os ministros militares, mediante convocação do presidente do Tribunal, por officiaes generaes do Exercito P ria
Armada, respectivamente, escolhidos numa lista enviada pelo~
Moinisterios. de tres em tres; mezes, e os ministros civis por
auditores de 2• entrancia, por ordem de antiguidade; a convocação só se fará se os membros effectivos restantes do
Tribunal não constituírem numero legal para 'deliberar;
b) os auditores pelos supplentes, na ordem numerica:
c) os juizes do· Conselho de Justiça, mediante sorteio,
servindo o substituto durante a falta ou impedimento do substituído, na conformidade dos arts. i9 e 20;
d) o procurador g~ral pelo sub-procurador;
e) o S·uh-procurador por um promotor designado pelo
procurador geral;
f) . os promotore~ pelos respectivos adjuntos, n~ ordem
numerwa;
. • g) . os advogados por pessôa nomeada ad hoc pelo auditor,
e mtermamente pelo presidente do Tribunal·
h) os. escr_ivães pelos escreventes ou por pessôà estranha,
nomeada mtermamente, ou ad hor:, pelo auditor;
. ..
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i) os officiaes de ,justiça, por pessôa nomeada interina~
mente, ou ad hoc, pelo auditor;
Paragrapho unico. Na 1• circumscripção, os auditores,
promotores, advogados, escrivães e officiaes de justiça se
substituirão reciprocamente nas faltas ou impedimentos occa~
sionaes.
Art. 54. Na falta absoluta de supplent~, será o auditõ~
substituído por tml ad hoc. nomeado pelo cnmmandnnte da
Região ou Circumscripção Militar.
Na falta de promotor ou adjunto, o commandante da
Região ou Gircumscl'ipção Militar nomeará um ad .hoc.

CAPITULO VTII
JlAA

LJr:ENÇAS

Fi

JNTERRUPÇÕRR

OE

EXERr:Tf:TO

Art. 55. Os auditores, membros do· ministerio publico,
sNventuarios e empregados da justiça devem residir dentro
do~ J.imites da respectiva circumscripção, não podendo au!'Pnfar-se sem licença, salvo por motivo de serviço.
§ 1.
Os auditores e promotores devem comparecer diariamente á séde de suas auditorias, e ahi permanecer das 12
:í~ 15 horas, ou emquanto fôr necessario ao .serviço publico,
.
snlvo quando occupados em diligencias júdiciarias.
§ 2°. Os escrivães e officiaes de justiça são obrigados a
permanecer, diariamente, das H ás 16 horas, em seus cartorios., excepto quando occupados em diligencias judiciarias.
Art. 56. As licenças ao presidente e demais membros do
Supremo Tribunal e ao procurador geral serão reguladas no
rPg-imento ,interno.
Art. 57. São competentes para conceder licença :
a) o presidente do Supremo Tribunal ao prpcurador geral,
aurlitores, advogados e funccionarios da secretaria;
b) o procurador geral ao sub-procurador,· promotores o
nd.hmtos;
c) os auditores aos escrivães e officiaes de justiça.
.. A~t.:. 58. Na .concess~o das I icenças serão o)?servadas as
ws,posJçoes das leis espemaes que a regulam.
\..:
Art. 59. As interrupções de exercício, sem licença regularmente concedida, não serão compu.tadas na contagem do·
tempo para a antiguidade.
Art. 6_0. Os ministros do Supremo Tribunal Militar e o
procurador geral terão dois mezes de férias, que gosarão, colled.ivamente, nos mezes de fevereiro e março.
Paragrapho uni co. Os demais funccionarios terão, duran t~ ? ann_o, dire.ito ~s seguintes férias, sem, interrupção da
artmimstracao da JUStiça: o sub-procurador, auditores e promotores, 45 dias; os tadvogados e escrivães, 30 dias. e os offic,iaes de justiça, 15 dias.
·
Esses funccionarios serão substit.uidos pelos respecHvos
snhst.itutos durante ns férias.
0

•
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CAPITUW IX
DOS DIREITOS E GARANTIAS DOS JUIZES, MEMBROS DQ MINISTBRIO
PUBLICO E MAIS FUN_CCION~IOS

Art. 61. Os auditores são vitalicios; não podem ser removidos senão no caso de permuta, ou remoção a pedido, ou
quando o exigir a convenieneia da justiça, demonstrada em
processo administrativo feito pelo Governo e deliberada pelo
Supremo Tribunal M·ilitar: •.
Paragrapho unico. A irremovibilidade não obsta, porém,
á mudança da séde da circumscripção ou da auditoria, para
qualquer outro logar situado dentro dos respectivos l·imites,
nem exime o auditor de acompanhar as forças, ou parte
dellas, se assim o entender o GDverno, sempre que sahirem as
mesmas da sédc, ou do territorio da circumscripção, ou auditoria.
Art. 62. O procurador geral, sub-procurador e os promotores serão conserv~dos emquanto bem servirem.
Art. 63. Os magistrados e funccionarios da justiça militar terão os vencimentos da tabella annexa.
Art. 64. I~' facultado aos auditores de primeira entrancia renunciar a promoção á segunda, e aos desta a promoção. a
ministro do Supremo Tribunal.
Art. 65. Os auditores e os funecionarios da ,justiça militar ficarão suspensos do exercício de suas funcções:
a) quando pronunciados ou condemnados, se a condemnação não importar a perda do oargo;
b) quando, sem causa justificada, deixarem o exercício
do eargo ou não o reassumirem depois de finda a licença.
Art. 66. Os auditores e advogados de officio, promotores
e escrivães são passíveis dias seguintes penas disciplinares,
impostas, re~pectivamente, pelo Supremo TribunaJ. Militar,
por intermedio do seu presidente, e pelo procurador geral;
a) advertencia particular;
b) censura publica ou reservada;
c) suspensão do exercício até 60 dias.
Essas peDias serão applicadas, não só quando a indiciplina
ou acto de desrespeito for praticado contra o Supremo Tribunal ou contra qualquer dos seus membros, como tambem
qu_ando commettido pelo :promotor contra o procurador geral,
seJam quaes forem os mews usados.
Art. 67. O secretario do Supremo Tribunal 1\lilHal' ficará sujeito ás penas prescriptas no Regimento Interno.
:A.rt. 68. Os escrivães e officiaes de justiç-a são passivois
das seguintes penas disciplinares, impostas pelos auditores,
perante quem servirem :
a) ·advertencia particular ou em portaria;
b) suspensão até 60 dias.
A.rl.- 69. As pen~lidta9es csfa_bel~cidas I!,CSte Codigo para
os auditores e funccwnarws da JUStiça, serao, quando applicadas, transcriplas IliJS respectivos assentamentos.
.
Art. 70. O auditor, ou funccionario, a quem tiver sido
imposta pena por falta disciplinar, poderá pedir sua reconsideração, ou rcleYação, á propria autoridade que a tiver applicado.
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Art. 71. Qualquer advogado que em petições, arrazoados
ou escriptos, cóbas ou quaesquer papeis forenses,
deixar de guardar o respeito devido aos juizes soffrerá a
1•ena do susponsfio da advocacia no fOro militar por um a
t res mezes, a qual será imposta pelo Supremo Tribunal Militar ao tomar conhecimento do processo .ou mediante repre::-;entação documentada do offendido. ·
Art. 72. Os juizes o funocionarios da Justi<:a Militar
tnrão as seguintes graduações militares, que são mé_r:amente
honorificas :
Os minist:tos civis do Supremo Tribunal Militar e o procurador gera], a de general de divisão;
O sub-procurador e os auditores de 2• entrancia, a de co-.
tonel;
Os auditores de 1 n cntrancia a de tenente-coronel;
Os promotores de 2• entrancia, a de major;
Os promotores de P entrancia, a de capitão;
Os escrivães, a de 2° tenente.
Art. 73. Os auditores são obrigados a matricular-se· no
Supremo Tribunal Militar, dentro de 60 dias, contados da
posse, devendo a matricula conter o nome e a idade do requerente, data da primeira nomeação, posse e exercicio, as
interrupções e seus motivos, sob pena de s.usponsão imposta
pelo presidente do Tribunal.
Art. 7 4. Por antiguidade no cargo entende-se o tempo
de servicQ. no mesmo, deduzidas quaesquer. interrupçõeg, excepto:
a) o tempo de liceni}a para tratamento de saude até f2
mczes em cada periodo dé seis annos;
:
b) o tempo marcado ao auditor removido para Be transpol'far á nova ·circutnscripcão;
c) o tempo de suspensão do exercício em virtude de proce~so-crjme de que Eleja absolvido.
Ar·t. 75. A antiguidade, em cada .-:mtrancia, ~erá regulada
Jlrla data àa vosso, e se acontece!' que essa data seja a me8mà.
J.·at·a dOIS ou mais aud!tOi'êS. ser:í ma~~ antigo o que maiortempo de effectivo exercício tiver na,. entrancia. Verificada
ainda a igualdade de condições, a prehjrencia caberá ao quo
1naior tempo tiver de effectivo exercício de supplente de auditor,. de serviço militar, de outro serviço publicc federal, ou'
de idade.
Na apuracão da antiguiddae na entrancia só se tomará em
consideração o tempo de serviço ahi realmente prestndo, descontado todo e qualquer período em que os auditores tenham
deixado o exercicio· da mesma, sejam quaes forem os motivos,
salvo para o desempenho de commissões propriM do cargo,
autorizadas por lei ou regulamento, e gozo de férias.
Art. 76. O Supremo Tribunal organizará annualmente,. e·
fará publicar no Diario da Jttstiça, até 15 de janeiro, a list~
de antiguidade dos auditores.
Art .. 77. As reclamações contra a lista de antiguidad~
~erão processadas e julgadas pelo Supremo Tribunal Militar,
obsnrvadas as seguintes disposições:
·
a) a reclamação será apresentada na secretaria, ou posta'
no eorreio, dentro de 15 dias, contados da data da publicação
da lista no Diario da Justiça, ou chegada desde á séde da circumcripcão. Examinada pelo relator e discutida pelo Tribunal poderá est.e julgai-a, desde logo, improcedente, por falta:
de fundame!!to, ou, ~m caso contrario, mandará ouyir o~ jnv~rbaes

· Saras

b~ PODER BXECUTÍVó

335

!leressados; marcando a cada um prazo· ;raza,avel, que não
éxoederá de f5 dias.
·
b) findos os prazos marcados, com as ~espostas ou sem
ellas proferirá o 'Tribunal a sua decisão.
· Ãrt. 78. Os ministros militares e os juizes militares dos
Conselhos de Justiça, sempre que se reunirem, deverão estar
fardados.
.
·
Art. 79. Os ministros civis, auditores, membros do ministerio publico, o secretario, os escrivães, officiaes de justiça e contínuos usarão, nas sessões e audiencias, o vestuario
estabelecido no regimento interno do Tribunal, sendo-lhes
facultado vestir a farda dos postos correspondentes com as
insignias determinadas pelo Supremo Tribunal.
Art. 80. A acceiiação de cargo na justiça militar por
um official importa solicitação de reforma nos termos da legislação militar.
.
Art. 81. No exercicio das funccões ha reciproca independencia entre os orgãos do ministerio pu:9lico e ~s ~e ordem
~udiciaria.,

,-ITULO 11

Da jurisdicção e competencia
CAPITULO ·1
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 82. A competencia é determinada·:· 1°, pelo lagar do
crime; 2°, pelo lagar da unidade, flotilha ou estabelecimento
em que ·estiver servindo o delinquente na occasião do crime;
3°, pelo- logar onde estava servindo ou fôôr servir o accusado.
Art. 83. Os civis, co-réos em crime militar, em tempo de
paz respondem no foro commutn.
Art. 84. Quando t:.i mililar rommeUer crime militar c
crime commutn, responderá por aquelle no furo militar, e por
este no fôro commum.
Art. 85. Quando o delinquente fôr accusaclo de dois ou
mai~ delictos da mesma ou diversa natureza, commettidos em
lagares differentes, mas com uma só intenção, será competente para o processo o fêro da circumscripção do crime mais
grave.
Art. 86. Para os orjmes praticados em paizes estrangeiros ou a bordo de navio .em viagem ou commissãn, o fôro competente será o da Capital Federal.
§ 1o. No ca8o de .., navio ser obrigado a demorar por
tempo sufficiente para fazer-se. o processo num porto intermecHo, séde de circumscripção uo de Conselho ahi será julgado o accusado.
§ 2°. Se o navio tiver de estacionar no estrangeiro, após
a pratica do crime, o accusado serájulgado por um Conselho
sorteado entre os offieiaes da guarnição, os em serviço do
paiz no lagar e os reformados, se os houver, sendo o auditor
e o promotor nomeados ad hoc pelo commandante, de prefei'encia entre péssôas diplomadas em direito.
Art. 87. Os militares do Exercito e da Ar.rpada que juh..
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tamenLe commetterem cr·.ime serão julg·ados por um conselho
constituído por officiaes pertencentes á classe da autoriaade
militar que primeiro conheceu do facto.
Art. 88. A reforma, exclusão, demissão ou disciplina do
serviço militar não extinguem a competencia do fôro militar
para o processo e julg·amento dos crimes commettidos ao tempo
daquelle serviço.
Art. 89. O fôro tr:.il:itar é competente para processar c
julgar nos crimes dessa natureza:
a) os milital'es do Exercito activo e da Armada, dos differentes quadros e servi~os;
b) os officiaes reformados do Exercito e da Armada,
quando em serviço ou em commissão de, natureza militar;
c) os officiaes da reserva de 2a classe do Exercito de
11\ linha, nos termos do art. 17 do decreto legislativo n. 3.352,
uc 3 de outubro de 1917;
d) os officiaes da reserva da Armada, nas mesmas condições dos da 2a classe Jo Exercito de 1• linha;
·
e) os officiaes e praças do Exercito de 2a linha, nos termos do art. 6° do decreto n. 13.040, de 29 de maio de 1918;
f) os resérvistas do Exermto de 1a linha e os da Armada,
quando mobilizados, em manobras ou em des·empenho de
funcções militares;
fi) os .sorteados insubmissos;
h) os assemelhados do R"'<ercif.o e da Armada.
Art. 90. São assemelhados os indivíduos que, não pertencendo á classe Uiilitar dos combatentes, exercem funcções de
caracter civil ou militar ·especificadas em leis ou regulamentos
a bordo de navios de guerra ou embarcações a estes equiparadas, nos arsenaes, fo-rtalezas, quarteis, acampamentos, repartições, logares e estabelecimentos de natureza e jurisdicção militar e sujeito_s J)Ol' isso a preceito de subordinação e disciplina. (Decreto n. 4. 998, de 8 de janeiro de 1926, art. 2°) •.
Art. 91. Na 1a circumscripção o auditor mais antigo distribuirá o serviço entre si e os demais auditores.
CAPITULO II
DOS AUDITORES

Art. 92. Ao auditor, além do que lhe é attribuido neste
Codigo, compete:
a) decidir sobre a acceitação. ou rejeição da denuncia, nos
termos estabelecidos no art. 1S9, e sobre o pedido de archivamento de inquerito, representação, queixa ou documentos;
1J) proceder a exame de corpo de delicto, se não houver
sido feito no inquerito, bem como aos demais exames e diligent~ias que se tiverem de re~lizar por deliberação do Conselho, nomeando os peritos;
c) requisitar das autoridades civis e militares as _providencias n:ecessarias para o andamento do processo e esclarecimento do facto;
d) proceder, com asBistencia do promotor e do escrivão,
ao sorteio dos officiaes que tiverem de servir no Conselho;
e) communicar á autoridade, sob cujo commando se ache
o accusado; todas as decisões definitivas do Conselho;
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f) qualificar o interrogar o accusado, inquerh' o acarear
as testemunhas;
n) conceder menagúm, se o crime já estiver devidamente
·classificado, ouvindo préviamentc o promotor;
h) servir de relator no Conselho de Justiça, redigindo,
não só as sentenç~s, com,) todas e quaesquer decisões tomadas
pelo Conselho, dentro do ·prazo de 48 horas;
i) processar e julgal' as justificações que lhe forem requeridas, para percepção de montepio, e isenção do serviço
militar;
i) suspender, até 60 dias, ou propor a demissão, mediante
processo administrativo, do escrivão, independentemente do
outras penas em que possa ter incorrido;
k) suspender, até 60 dias, ou dcmittir livremente os officiacs de justiça;
l) expedir quaesquer alvarás, mandados de prisãQ, citação, intimação, busca e apprehensão, em cumprimento de
decisões do Conselho ou no exercício de suas proprias· attribuições;
rn) receber a appellacão, ou os recursos de decisões do
Conselho quando este já houver encerrado a~ suas sessões;
n) nomear escrivão, interinamente, ou ad hoc;
·
o) rcmetter á secretaria do Supremo Tribunal, para
sercn1 archivados, os autos dos processos findos;
p J apresentar ao presidente do Supremo Tribunal, no
mez de janeiro de cada anno, um relatorio da administração
da justiça, na auditoria o anno anterior •.

CAPITULO III
DO CONSELHO DEl JUSTIÇA

Art. 93. Ao Conselho de Justiça compete:
procesaar e julgar os crimes previstos na legislação
penal militar, com excepção dos attribuidos á competencia
privativa do Supremo Tribunal;
b) converter em pris.ão preventiva a detenção ou prisão
do indiciado, ordenada pela autoridade militar na phase do
inquerito, se occorrerem as condições do art. 149, ou ordenar
a soltura do indiciado, se essas condições não occorrerem,
communicando a sua decisão, num ou noutro caso, á autoridade -administrativa;
c) decretar a prisão preventiva do denunciado e con"
ceder menagem;
d) decidir as questões de direHo que se suscitarem no
processo, ou julgamento;
e) receber as appellações c recursos, salvo o di.sposto no
nrt. 02, Iettra m.
Art. !H. Ao presidente do Con~elho compete:
a) presidir as sessões, propôr afinal as questões, apurar
c proclamar o vencido;
b) nomear advogado ao accusado que o não tiver, e
curador ao ausente, ou do menor idade;
c) requisitar o compareeimento do accusado quanao
preso e das testemunhas quando militares ou funccionarios
~ublicos, ou expedir mandado de intimação, no caso contrario;
a)

~~~-~u
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d) fazer a policia das ·Séssões, chamar á drdem os que
uell_a se desvinJem,_ .ip:po~~o. s.il. e.n.cio aq~ .a.ssis. ~entes~.
endo.
.salur os que nao se conformarem, j;)r~t1tletitld dê dMane ientes
e mandando .\avr.ar aüio de tlagNttil.e êdntra d~ f:Iue fa tareitt
com o respeito devido ao Conseíhô, a cjüahiuér dê seüs membros ou ao promotor;
.
e) prender os que assistirem ás sessões com armas :Prohi~
bidas e mandai-os. aprese~tnr á autorídàd~ coilipeléiltê,
.
§ 11 .o O presidente, além do voto deliberativo, terá b de
qualidade quando .a e verificar empate.
§ 2. No caso de orr.issão .do presidente do Consellio, o desacatado, na hypothese .da lettra. d, poderá r~clam.â:r do pNisi~
derite do Supremo Tribunal Militar que ordene a iiistaüráÇãô
do processo.
. ..
Art. 95. Qual(JUCr membro do C:onselho poderá. f.epergtintrtr áS testemunhas e reclamar as diligencias que julgarem necessatias á elucidação dos factos.
.
.
Art. 96. O Conselho poderá installar-se ou funêCióiiai~
desda que esteja presente a maioria de seus merr.b~os, inclusiv~ tJ auditor. Nas sessões do julgamento final 1 porém·; exigese o comparecimento de. todos. O presidente (lo Conselho,
quando faltar, será substituído pelo juiz que se 1he seguir em
antiguidade ou posto, se fôr official superior.
.
Art. 97. As se.ssõeg do Conselho far-se-ão em dias successivêS1 uteis, salvo o caso de adiarr:ento facultado por este Codigo ou forca maior comprovada e e~pressa. na. acta., e só poderão ser adiadas depois de qu~tro horas de trabalho consecutivo. A de jtll~amento, 1porém1 $erá permam~nte.
Art. 98. Nenhuma 1tlS:~~nêià fld Conselho é permittida
ás autoridades militares, qualquer que seja a sua categoria ou
o motivo invocado.

fnz.
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CAPiTULO

lV

DO StrPREl\!0 TRIBUN.At MILITAR

Art.

vtimente:

99. Ao Supremo Tribunal Militar corr.pele; :Privati-

a) processar é juigar os offioiries g(mcraes do ExerCito e

dá Armada, os seus membros militares nos crirr..es rriilitarà$ e

de responsabilidade, os orgãos do ministetio publico, os minis ...
tros civis, os auditores e os juizes Íl1ilitares do Conselho de
Justi~a; nestes ultimas crimes;
·
b) processar e julgar petições de habeas-corpus, quatido a
co&ccão, ou ameaça, emanar de autoridade militar, admiilistra:tiva ou ju<Íiciaria, ou das juntas de alistamento e sorteio milHar;
.
c) conhecer dos recursos interpostos dos despàchos do auditor e .<Jas decisões e sentenças do Conselho de Justic·a;
d) julgar os conflictos entre os Conselhos de Justica;
é) mandar que se enviem, por cópia, ao auditor ou á autoridade civil, conforme a hypothese·, as pecas necessarias á
formaéão da culpa, sempre que no julgamento da um processo
êíiédhtrar indícios de novo crHnc, ou tlé novo criminoso não
proceS'Sâdo;

ACTO~

DO PODER EXECUTIVO

f) julgar os embargos oppostos ás suas sentencas:
!JJ .retnotter ild procurador gerál, para proceder na fórma
da .Jeiz btlj?.i~ 1dos precisos ddétimentbs; quando, em .àutos ou papéis stibriiêtd.doS. ao. seu eiame jurisdiecional, descobrir crimes fespônsabilidade;
h) advertir, censurar ou suspender do exercício, até sess~nUi tiiás, nos accórdãos; a juizes inferiores e mais funcéiotíiirios, por t1rnissão; ou fàltas, no cumprimento do dever;
i) resolver sobre a' antiguidade dos auditores organizando,
àÍ:intiahhérite; a respêetiva lista e 1 enviar ao Governo a lista
tríplice dos auditores, para os effeltos declarados nos arts. 31
(j 32;
.. , . j) ..qrgaili~~r .~ sec.~etaria de aecôrdo com a: dotação orcarn,çnt~rHi e r~~~~t: .o ~rov1m~nt~ tft1s cargas e ~ccessos dos
d~sbecHvos tun6cUJnartos; que serão todos; inclustve Q . secrf)tatld; .o Qt1al sêrá pes!Jôa diplomada em direito, nomeados pelo
presidente do Tribunal;
, ,
, . .
lt) julgar os recursos de alist:imento niilitar, tta fórma da
legislacão em. vigor:
.
lJ consultar, cóm ,Seu. par{\éer,. as quP.~Ü'Ses que lhe forem
affectri9 peJo PreSidente da R~pnblica, sobre econorr.ia,. disciplina, direito~ e deveres das forcas de terra e mar, e classes
annexas;
.
. .
m) ttrgatíizar o seu regimP.nto interno.
Art. 1dd.. Nbs é~fsos eni que possa vir a ser imposta ao
réo a pena de 30 annos de prisão, o Supremo TJ'ibnnal s6 funccionará com a pre~.enrn de, pt>lo n~cnos, tres juizes civis e tres
militarrs, nfóra o py·p;;:irfr.nt~.
·
Art. 101 . O nrf'~irl(lnff\ nfín nnciPd f ornar nnrl~ na rfiscússão e votação das questões submettidas á decisão do Tribunal, salvo quando Re tratar de materia de Caracter ádmioiªfratiVO, em Que. além t:Ie sP.u yoto, terá o de qualidade.
O empate importa decisão favorável ao. réo.
.
Art. 102. Compete a'l preRidenfe do Supremo Tribunal
riomrrir o~ c::uppl~ntr~ rle .atirlifor infrrinRljl1Pilfe. _
.
Art. 103. As penas de que tratá à 1édrà h do art. 99 po•
derão ser imposta!~ pelo Tribunal, em officio reservado, assignado pelo presidente.
.

de

I

CAPITULO
no

1\USISTERIO

AH. l o.t. Aó

PUBLicd E

••

Y

AUXILIARES

DA

JÜSTICÀ
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promotor incumbe:·
requerer, á autoridade militar competente, inquerito
policial para o descobrimneto do crime e seus autores;
b) denunciar os crimes, assistir ao processo e julgamento,
promovendo todos os termos da accusacão;
. . c) arrolar testemunhas além das que não tiverem sido OU•
vfdas no inqueritot e substituil-as;
cl) accusar os criminosos, promovér á. sua prisão e a exe ..
cucão das sentenças;
e) interpôr os recursos legaes;
f) recorrer obrigatoriamente para o Supremo Tribunal
dos despachos de não recebimento da rlennncia, dos que julgarem prescripbt â acção -penal. ~ das sentencas de absolvicão,
quando fundad~S em .dirimentes, ou justificativas;
a)
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a) requisitar das repartições e autoridades competentes,
àrchivos c carLorios as certidões, exames, diligencias c eselarecimentos necessarios ao exercício de suas funccões;
h) funccionar .obrigat~riamentc ~as ~ustifioaçõ~s pa~a
percepção do montepiO e meiO soldo, e 1sençao do serviço m tlitar;
i) organizar e remetter ao procurador geral a eslatisL!ca
criminal de sua promotoria, durante o anno, 'até 31 de Janeiro;
.i) visitar as prisões, pelo menos uma vez no anno, c vigiar o cumprimento das -.:Penas;
k) requerer, em qualquer phase do processo, a prisão preventiva do~ indiciados, observado o disposto no art. 149.
Art. 105. Ao procurador geral, além do que se acha estatu ido no artigo anterior, no ·Que lhe fôr applicavel, incumbe:
a) superintender todo o serviço do ministerio publico,
expedir ordens e instrucções aos promotores para o desempenho
regular e uniforme do ~suas attribuições, fazer effectiva a responsabilidade dos mesmos c do~ demais empregados da justiça;
b) officiar nos recursos interpostos pelos promotores ü
submettidos ao conhecimento do Supremo Tribunal Militar, o
naquelles em que, depois de examinados os autos pelos relatores, verificarem estes a ne.cessidade de sua audiencia;
c) requerer tudo quanto entender necessario para o julgamento das causas e interpôr os recursos legaes;
d) dénunciar e accusar os réos nos crimes da competencia
originaria do Supremo Tribunal;
e) designar qualquer promotor, ou adjunto, para, mesmo
fóra de sua circumscripção, ou auditoria, proceder a diligencias
e promover inqueritos confor_me aconselharem os interesses da
justiça;
f) nomear interinamente os adjuntos de promotor.
Paragrapho uni co. O procurador geral terá assento no
'l,ribunaJ, podendo tomar parte, Jllas sem direito de voto, na
discussão.dos assumptos da compefencia do Tribunal, em qualquer momento.
·
ArL 106. Ao sub-procurador compete:
a) substituir o procurador geral nas suas faltas e impedimentos, assim como nos processos em que elle lhe delegar as
:mas attribuições por affluencia de serviço;
b) exercer a funcção de consultor juridico do Ministerio
da Guerra, conforme se dispõe no titulo XV.
Art. 107. Aos supplentes e aos adjuntos compete substituir, resp.ectiva~ente, os ·audito~es e os promotores nas suas
faltas e Impedunenl.os, e funccwnar nos casos previstos no
art. 9°.
Art . 108. Ao advogado incumbe :
a) patrocinar. ~s causas em que forem accusadas pracas
uo prct no fôro militar;
·
b) servir de advogado ou curado I' nos casos previstos
110s arts. 94, !cUra b. 209 o 220;
. c) defen?er no fôrç criminal cop1mum as praças de prol,
quando ~ceusndas do cnmo commettido em serviço militar ou
'
por motivo deste;
d) promover a revisão dos processos e o perdão dos condemnados nos casos em ·que a lei o permitte;
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e) requerer, por intermedio do auditor, as diligencias o
informações necessarias á defesa do accusado.
Art. 109. Ao escrivão incumbe:
a) escrever em fórma legal os proces~os, mandado~, _precatarias cartas de guia e mais actos proprws do seu offiCIO;
b) passar procuração apud acta;
- c) dar, mediante despacho do auditor, certidões vet·bo ad
ve1•bum, ou em relatorio, quo lhe forem pedidas c não versarem
so:Ure objecto de segredo;
cl) ler o ·expediente e os autos nas sessões do Conselho,
tomando nota de tudo quanto nellas occorrer, para lavrar a acta
respectiva que tem de ser junta aos autos, na qual mencionará
a hora em que começaram e terminaram os trabalhos;
e) fazer em cartorio as notificações de despachos ordenadas pelo auditor e das decisões do Conselho;
f) acompanhar o auditor nas diligencias do seu officio;
g) archivar os livros c papeis, para delles dar conta a todo
tempo·
·
h) tem em dia a relação de todos os moveis c utensiliQs da
auditoria, os quaes ficarão a seu cargo;
i) reunir os dados necessarios ao relatorio annual do auditor e fazer a correspondencia administrativa da auditoria;
.i) ter· sob sua guarda e responsabilidade os autos dos
processos submettidos ao Conselho;
Te) rubricar os termos, actos e folhas de autos;
l) organizar o livro de tombo do cartorio com indicação
do nome do réo por ordem alpha:óetica, especie c numero do
proce~so, e datas da entrada c remessa.
Art. 110. Ao escrevente incumhe auxiliar o escrivão, podendo, quando juramentado, ser cnearregado de todo o serviço
do cartorio, inclusive inquirição de testemunhas e termos nos
autos, sob a responsabilidade exclusiva do escrivão, que os subscreverá.
Art. 111 . Ao secretario do Supremo Tribunal incumbe,
além das attribuições administrativas que lhe forem dadas no
Regimento Interno:
a) assistir ás sessões para lavrar as actas e assignal-as
com o presidente, depois de lidas e approvadas ·
b) lavrar portariaa e ordens;
'
c) receber e ter sob sua guarda e responsabilidade os
nut.os e papcig apresentados no Tribunal, e submettel-os ã
distribuição;
d) passar, mediante despacho, certidões que lhe forem
pedidas de livros, autos e documentos sob sua guarda, e não
versarem sobre objecto de segredo;
e) procedfw á leitura do processo na sessão de ,julgamento
dos crimes da competencia originaria do Supremo Tribm al;
f) remettcr no auditor respectivo cóoia do acc6rdão logo
que tenha passado em julgado;
~
o) n.rchivnr os autos de todo~ os processos findos livroB
e papeis para delles dar conta a todo o tempo.
'
Art. 1 J.?. Ao~ officiar:; d0. jn~l.ir:a inenmhe fazer as citações e intimações e executar as ordens do auditor e do prP..sidente do Conselho de Justiça, n, corno porteiros. ap,regoar a
abertura e 8ncP.rramenfo das sessõPs do ConsP.lho. 'fazer a chama~a das partes e testemunhas e prover ao serviço dos auditorws.
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CAPITULO VI
DbS CONFLICTOS DE JURISDICÇÃO

Art. H3. Tanto os Conselhos, por meio de representacã.o,
como o· ministerip publico 01.1 o accusa~o, rpediante requerimento, podem suscitar conflicto de jurisdiccão ~
Art. 114. O conflicto será resolvido pelo Supremo Tribunal, observadas as disposições seguintes:
~ t.o O suscit~nte :remetterá. á secretaria do Tribunal uma
exposição fundamentada do caso, acompanhada dos documentos
que lhe parecerem' necessarios.
·
§ 2.• Dtstribuido o feitq. o relator immediatamente requisitará informacões nos Conselhos em conflicto, remettendo-lhes
copia da petição 011 representação, c ordenará a suspensão
dos processos até a decísão do conflicto pelo Tribunal.
§ 3.0 Os Conselhos em conflict() prestarão as informaçõe~
no prazo maximo de cincà dias, contados. daquelle em que .tiverem recebfdo a ordem.
§ ·4•:o· Q reJatqr ou o Tribunal poderá ordenar, se .Julgar
CQJlVPnifmte, que os autos dos processos que determinaram o
conflicto sejam presrntes á sessão do julgamento.
§ 5.0 Rec.ebidas as jnformacões, o· Tri~unal, ouvido o procurp.dor geral e a exposição verbal ~o relator, decidirá o confliclQ até a sessão Reguinte,. salvo se a instrucção do feito depender de diligencias.
· ·
·
§ 6.0 LavradQ o a~cordam, que conterá explicitamente os
fugpam(:mfQ$ da decis~ó. remetterá o secretario cópia delle a
C;lda' um dos COnSelhos em ·conflicto .'
,
. § 7 .o S~ poi~ pp ma i~ pq-q~e~ho~ fqre~. t~qo~ competentes,
correrá o processo perante aquelle qtie primeiro deU~ conheC~J.J: ~e jncpmp~tentes •. fará o Tribnnal remetter o processo ao
fôró que cpmpetente fôr.
'~TfU~()

III

Dos aotos preliJPtJH~res do PrQ~a~!O
CAPITULO I
DO INQUERITO POLICIAL MILITAR

'.,\:rt. HS. () ipquerito policial militar eonsiste num pro-

ce~so ~UfTlYpqriq, em que se ouvirão o indi~iado, o
testPTJ1~Jlhas. é se farão o auto de corpo de delicto

offendido e
e quaesquer
exames e di1i~encias nf'C8:.'lsarias ao esclarecimento do facto e
suas citCl.lP,lSfanci~s. inclpsive a· determinação do ·valor do
damno qmmdo ae tratar de ·crime contra a prpprieda,de pupljca,
on privad~.
·
·
,
·
Art. 1 ~ 6. O inqp erjto pqde ser insta:urado :
a) ex-of(icio, on em virtude de àeterminacão superior:
b) a requerimento da parte offendida ou de quem legalmente a represente;
r) r.m virhtclf' rir! rrqni.c:;it.:fio do minisferio pnhl!co.
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§ t.o O procedimento e:JJ-of(icio compete á autoridade
)nilitar sob sujas ordens estiver o accusado, logo que ao conhecimento della chegue a noticia do crime que a ·este se
aHribue.
§ 2. A determinação para instauração do inquerito compete, observada a ordem hierarchica ou administrativa, ao superior ou chefe da autoridade a que se refere o paragrapho
anterior.
§ 3. O requerimento e a requisição de que tratam as
Iettras b e c serão dirigidos á autoridade militar sob CUJas
ordens servir o accusado.
§ 4. Os Ministros da Guerra o da Marinha poderão avocar qualquer inquerito, e designar a autoridade que do mesmo
~Q Qncarregue.
Art. 117. A policia militar é exercida pelos ministros
da Guerra e da Marinha, inspectores, commandantes de região
ou de unidades, chefes ou directores de estabelecimentos ou
n-·partições militares, por si ou por delegação.
§ t,o No -caso de indícios contrtl- um official, será essa delegl\c&o exer~ida por outro de patente superior.
§ 2. Em casos excepcionaes, poderá o Governo designar
para fazer inqneríto qualquer auclitor, ou membro do ministcrio pl!ÍJlico.
Art. 118. A &uf.oridade que fizer o inquerito, ou o encarregaçlo deste, será auxiliaçla por p~ssôa idonea, de sua confiança
e de~gnacão, a qual escreverá os termos nccessarios e não
poderá excusar-se nem ser recusada pela autoridade sob eujas
orrJcus esUvf'r servipdo.
Art. 119. Terminadas as diligencias policiaes, serão autoadas todas as pecas, seguidas de um relatorio e observadas
as disposições seguintes:
§ 1. Seo os factos constantes das averiguações constituirem contravenções da disciplina militar, proceder-se-á de conformidade com o disposto nos regulamentos disciplmares do
Exercito e da Armada.
§ 2.• Se os factos constituírem orim~ ou contrl).ve11cões d;l
competencia dos tribunaes civis, serão os autos remettidos á
autoridade competente1 por int.ermedio da autoridade mais
graduada da circumscripção.
§ 3. Se os factos constituírem crime da competencia dos
tribunaes militares, serão os au'tos remettidos, por intermedto
da autoridade mais gr~duada da circumscripcao, ao auditor,
que os mandará com vista &o promotor.
Na ill circumscripção, a remessa se fará ao auditor mais
antigo, respectivamente com jurisdicção no Exercito e na Armada.
§ 4.0 No caso de delegação, ·serão os anfo,s remet.tidos á
autoridade que determinou o inquerito, a qual proced.~rá na
fórma dos paragraphos anteriores.
§ 5. Se no inquerito nada f<lr apurado, mesmo assim a
autoridade delle encarregada fará remessa dos autos ás autoridades de que tratam os paragraphos anf.rricres.
Arf.. 120·. O relatorio conterá uma succinfn. f'.Xposiçfio dos
faotos ~com indicação summaria das provas colhidas e das
pessôas que tenham razão de saber do faclo criminoso. além
d:l's já ouvidas.
A autoridarle incumbida do inqucrilo pron11neinr-~e-á.,
0
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motivadamente, no final do relatorio, sobre a nec.essidadi~ ou
eonveniencia da prisão ptreventiva do indiciado.
Art. 121. O {Jromotor poderá assistir, por iniciativa propria. ou p.or solicitação de quem fizer o inquerito, aos 'tf::\rmos
deste.
Art. 122. Poderá ~s.~r dispensado o inquerit~o policial em
c11so de flagrante delicto, ou quando o facto já estiver esclarecido. po1• documentos, ou outras provas.
·
Ar L 1.23. O procurador geral poderá designar qualquer
promoto:.' para assistir aos t.9rmos do inquerito. dentro ou fóra
da circumscripção ou auditoria em que o me.smo thr.or cxercicio.
.CAPITULO li
D.\ BUSCA E APPHEHENSÃO

Art. 124. A autoridade competente, quando fôr necessario, procederá on mandará proceder a exame e busca, onde julgar convenient~. fazendo lavrar auto circum~tanciado de tudo
qnanto observar, com des,cripção da localidade e indicação de
quaesquer objectos suspeitos. O auto será authenticado pela
nutm.•idade e assignado por dua,s testemunhas. pelo IDI'~nos.
Art. 125. Para que a autoridade possa fazer exame-s domiciliares ,e buscas, é preciso que haja no loga;r ind:icios vehementes ou fund,ada p,robabiUdade da I'-3Xistencia de ve::,tig-ios.
instrumentos ou obje.ctos do crime, ou da ahi se ac:har o criminoso ou seus cumplices.
Art. 126. G's mandados de busca devem:··
a) indicar a casa pelo seu numero,. !Situação' c nome do
propri,~:fa,rio ou morador;
b) descrever a causa ou nomear a pessôa procurada;
c) ser e2cripfJOs pelo escrivão e assignados pela autoridad:e. com ot·dem de prisão ou sem ella.
Art. 127. A execução dos mandados compete aos officia1cs de justiça, ou militares nomeado'S ad hoc pela autoridado
qno houver ordenado a bus-ca e apprehensão.
Art. 128. Os ,encarregadüs da diligencia ,s;Cirão aeompanhado-s di~ dua:s testemunhas que os .possam abonar, e depôcr, se
fôr preciso, em justificação dos motivos- que determinaram ou
f.ornaram legal a cnt.rada,. ou fizeram nccessario o emprcg·o da
força no caso de opposição on r,esistJencia.
Art. 129. A' noite em nenhuma oarsa se podorá proce'der a
exame's ou buscas.
Art. 130. Antes de entrar na c3Jsa, deve o cnca,rregado da
diligJencia lêr ao morador o mandado de busca, intimando-o a
ohcclecer á sua ~xe-cução.
§ 1. Não 'Sendo obedecido, poderá arrombar a porta da
ca1sa e nella ~ntrar, forçar qualquer port.a inte·rior. armario ou
outro movcl ou consa, onde ;Se possa com fundamento suppôr
escondido o que se procura.
§ 2.° Findn. a dilig,'3ncia, lavt'arão os ·executores um auto
do tudo quanto ocrorrer. no qual tambem nomearão as possua~
e dl:'scrcvorão as cousas e Jogares onde "foram encontrad~'l. assignando-o rom flS rhHIS teHh~mtmhns presenciae~.
0
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Art. 131. Os mandados de busoo tamrem podem s.er concedidos a requerimento da parte, com declavação das r~zões
por que presume ·Se acharem os obje.ctos no logar indicado.
Quando taes razões não forem logo justificadas por documento, ou apoiadas Pi9la fama da vizin.hanca ou notori.edadle publica, .ou por circumstancias taes que constituam VJehementes
indicios exigir-se-á o de,poimento de dua,s testemunhas. que
deVIerão' dar a razão da sciencia ou pre'Sumpção que têm <i)'3
que ,a oousa está no logar designado.
Art. 132. As busoa:s poderão ser decretadaa ex-o/ficio,
pm· meio de portruria ou mandado, que sevá dispensado quando
!Se trata·r d;9 caso urgente, lavr·ando-so~ porém, 6empro auto
especial com descripção do occorrido.
Art. 133. As armas, illiStrumentos e obj ectos do crime
s·erão authenticados pela mttoridade apprehe.nsora o conservados em juizo. nara serem pmsen~es aos termos da formação
da culpa e do Julgamento.
Art. 134. O auditor providenciará no sentido de se res'tituirem a seus donos os objectos ou valores apprehendido.s aos
criminosos, e os que tenham vindo a juizo par.a prova do crill11~ uma v•ez qu·e não haja impugnação fundada de tercekas
pessóa,s, ou, por lei, não tenham sido perdidos para o Estado.
CAPITULO III
DO CORPO DE DELICTO E OU'rROS EXAMES

.Art. 135. Quando o crim·e fór dds qu:e d:eixam vestígios,
a autoridade nomeará dois p·eritos prdfis•sionaes. e, em fialta
destes, duas pes,sôas die idoneidadJ9 e capacidade rewnhecidas,
que, sob oomprO'mi:sso de bem e fielmente desempenhar os
dever.es do cargo, se eooarregarão de des·crew3r com todas as
circumstancias tudo o que observarem em relação ao crime.
Parn.grapho uniw. No caso de divergencia dos peri·fOIS, a
autoridaJde nomeará um terceilro para de~mpatar.
Art. f36. O e~ame do corpo de delicto será feito exof(icio, ou a requerimento da parte, que terá direito a uma
côpia. auth.~ntica do auto.
.
ATf.. f37. Os quesHos a que os pcrif.o's tenha·m de responder serão offel"ecid:os pela autoridade que presidir a diligencia.
Ao ministero publico e á parte inter.'3Ssada é HcHo oHerecer
os ISCUIS.
A·rt. 138. Concluídos as observacões e 19Xames, o .escrivão
reduzirá tudo .a auto. que será assignado pela autoridadr, perU.os e duas t.est9munhas.
_ Paragraphó unlco. P:odem os peritos, se as cricumshmci~
o exigirem, requerer prazo razoaVJel para aprcs,entarem as .S11f1S
respostas.
Ar.f,. 139. Toda vez •que baixar o hospital ou eni1ermaria
milibar alguem com signaes que autorizem a "Suspeita de crime,
o dirccf.or, ou quem sua:s v:ezes fizer, providenciará de modo
a ser feito o exame de norpo de delicto. observada,s as foii'malidades prescript.as nos artigos anteriores. Quando não existirem vestígios ou estes tiverem desapparecido, a autoridade
milHar e-ncarregada do inquerito indagará quaes as testemunhas do crim'3. e as fará vir á sua presença, inquirindo-afl, sob
compromii:!so, n respeito 'flo far.to e suas circnmstuncias.
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:Art. 140. O corpo de delicto teni por complemento ouLrol

~x.arrjes,

taes como:
a) exame. d·e sanidade;
b) au tôpsia ·

c) exames do J~porjltorio e outros fiU113 forerp. necessarios.
Art. iH. As regr~s· conc~rnentes ao corpo qe deljr,to são

(lpplicavei-s aos outros exames. de aooôrdo com o ·estabelecido
no decreto n. 6. 440, de 30 de marco qe 1907.
Art. 142. Proceder-se-á :a exame qe saniqade qu;.mdo ·O
offendido tiver alta do hospital ou cnrfermarifL, ou, qpando
passados ao dias do .ferimento, lesão ou offensa physfca, não
estiver r.gstabelecido. Os :peritos, nes~~ c~so, P.eclar.arão a
causa da prolongação do mal, <S!3 esta resulta d~ offensa physica ou de circumstancia,s especiaes e extraordip.arias, e se o
o-rtendido ap:r:esenta perigo de vida.
Art. 143 ..Fangcendo o offendido, os peritos declararão a
causa determinante rta morte e tópa,c:; as circurnstancias que
observarem, verificadas por me~o d~ aut-op·SJa.
Art. 144. O corpo de <felictq poderá s·er feito eJll qualquer dia ~e hora, mesmo ~m domingo ou feria~o, de modó que
medeie o menor espaço possivel enlrfl elle e a perpetrllcão do
crime.
Art. 1.45. Nas dilige.nciq.s e f3Xam'3s que a bem da justica
se tenham de faz,er nos navios, quarteis, estabelecimentos ou
repartições ~ublicas, civis ou militares, as autoridades competentez dir1gir-se-ão aos respectivos corr:mandantes ou dilt'ectores, avisando-os do dia e hora em que se t.erão de c1'1'ectqa.r.
· Art. 14.6. Os peritos qne sem just{l. causa oo rec!)s~rem a
f~~r õ ·exame de eorpó de deljcto, óu qualquer exame comple!ll6~t'ªr1 ·sér~«? multadós ~m 50$ oú 100$ pela autoridade qno
presJ(hr ao acto.
TIT{lLO

IV

J)a prfs§o e da menaaem
CAPITULO I
DA {JRfEIÃO EM f'I..AORANTE DEL1C1'0

·

Art. 147. Qualquer pessôa p6de, ·e os militares doyem:,
prender quem fOI' deserto.r ou estiver p.ron~p_ciado ou con~emnadp, ou fr,r encontraqo commettendQ crime ~i!H~, ou,
após a

pratic~

deste,

te~tar

fugir :rersegQíqo pelo elamol' pu-

blico. Só mente nestes dous ultimos c.&sos a prisão se consi:lera
feita em flagrante delicto.
·
§ f.o Apres~ntaclo q preso :\ autoridade militar, ouvirá
{!Sta o COI\ductor e as testemunhas que o acompanh~.rem, interrogará o ncçusado sobre as nrg~içõcs quo lhe sãf) faita!J, indag~ndo o lqgar e a hora em que se commetteu o m·ime, fa1.enrto
de tudp l~vrar ~uto, ppr todos nssignndo.
§ 2.', Resultando das rrsposfns ~u~peita contz·~ o conduZido, Q· a~toridad~ mandar~, 'l'PC(l}hel-0 á vriSãO, procedendo, em
~rg11irln, e'x:nmc rle eorpo Õf' rlrlirfo, :'i. hnsr-a para apprehcndo
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iD8trJI~entos do crime ~ .~ p~tras diligencias que íoreni nece8$arias para o esclarecime~tp deste; feito o que remetterá o
J."roces~.Jo, dentro em cinco dias, ao auditor respectivo, é. cuja
4i~PQS~çijp p~ssará o preso, corprp.unicando o facto, por officio,
á autorida[fe militar à que estiver subordnado.
. '4-rt. 1\8. A autóridaq~ mliitar. darâ ao preso, dentro de
~4 ifloFas, ~o~~ qe cq.Jp;t, pQf ~lla ass1gnada, contendo o motivo
ila prtsão e os nop1es do accus~dor e das testemunhas •.

dps

CAPITULO 11
DÃ PRISÃO POR MANDADO

Art. U9. F6ra dq nagrante 4f3Hct.q, ~ ijri~~P, a~tes ({a
culpa formada, poder• ser orde~"' em qq.alque~· p,q~se dq procósso, quando n or<tem, a diseiphpa ou o interessi' P.a j~s~Jc~ o
exigirem, occorrendo em conjunto, ou i~o taj.1mente, as se-·
guintes condições!
a' p,e.claraçãc de dua;o; testemunhas, que deponham sob
compronHsso e de tS.éleneia :v-ropria, ou prova dpcumental, cto
que resultem vehemcntes · indicios ·de cnlpabilidacte;
b) confi~sãq do crime.
Art. 150. A prisão preventiva será decretada !por ordem
escripta, pottendo, no"! casos urgpnf.es, 8er dP,tema:na·1a pOI via
telegrap·hica, ou por qualquer modo que torne certa a sua decretacão.
Art. 151. A ordem do prisão será expedida ex-o((icio ou
a requerimento do mini~te~io publico.
·
Paragrapho uni co. A cÓpia do mandado de prisão equivalerá á nota de culp·a.
Art. 152. A ordem de prisão requer, para a sua legitimidade~· Q concurso das formalidades seguintes :
a) que emane de autoridade competente:
b) que seja esc.ripta pelo escrivão e assignnda pela autoridade;
c} que nomeie a pessóa que deve ser pre"a, ou 8 designe
por signaes que a. façam conh~cida do executor;
·
·
d) que declare ·o motivo da prisão;
e) que seja dirigida a ,quem fôr competente para executai-a.
.
4rt.. i 53. Quando o a,ccusado estiver fóra da. jurisdicção
4a nJJ~ortdado que dr.cretar a prisão, será esta requtsitarla ã
autoridade competente da circumscripcão em quo o mesmo se
achar.
· ·. _Art. 154. ~e ~ acclJS!ldo estiver em paiz estrangeiro, 8
prtsao s~rá xeql..listtada de accôrdo com as regras do Direito
Internaetonal.
·
· ., Ar.t. !55. Na exP.cnção da ordem de prisão. observar-se-á
o segumte:
a) o executor dnr-se-·á a conhecer e, 1Pndo o mandado ao
accmH\rlo, o intimará a acompa.nhal-o;
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IJ) sómentr. quando o accusado resistir ou procurar evadir-se, poderá o executor empregar força para effecluar a
prisão;
c) se o accusado resistir com armas, de modo a pôr em
risco a vida do executor, poderá este lançar mão dos meios necessarios á sua defesa. e, em tal conjuncturn, o ferimento ou
morte do mesmo é ,justifica.vel. Est.a disposição comprehende as
pessôas que auxiliarem a execução do manda1o e as quo prenderem alguem em flagrante, bem como, de outro lado, o~ que
ajudarem a resistem~.ia do B.ccusado ou o quizerem tirar do
porJer· do r-xccnt.or.
cl) so o accusado se introduzir em alguma casa, o executor intimará o respectivo morador a entreg.nl-o, mostrando a
r•rdem dH prisão o fazendo-sP. conhecer. Se nã~> fôr immediata..
mente obedecido, chamará duns testemunhas, e, sendo de din,
cmtrnrá á fm·çn, arrombando as portas. se preci-so fôr; sendo de
noite, f omn:rá todas as sahidas, proclamará o predio incommunicavel e, logo qu~ am::mhcecr, penetrará na ca·sa~ do tudo lavrando auto.
e) a entrada da casa é permittida, mesmo á noite, se
tendo nnlta P.nh·ndo o pree.o. de dentru pPdirnm SO'!l!.orro.
f) toda pessôa que se oppuzer por qualquer ·forma á execucão do mandado, será presa e remeHida á :vxtoridade competente, para os fins de direito.
Art. 156. Qualquer das autoridndes refetiflas no art. 117
node:rá orrlenar a detenção ou prisão do indiotndo durante as
investigações policiaes.

CAPITULO III
DA 1\IENAGEl\I

Art.. f57. A menagem porh~rá ser concr;dina; nos crimes
c11jo ma-ximo de p~na f6r inferiol' a quatro nnnos rJe prisão.
A:rt.. HlR. A mnnagP-m será r.oncedida: "l\1 officinl. no
a~:l.,..Pn:lmPnfn. r.irladP nn lnrmr nm onr ~(\ fl('.h~r· on qne lhe fc)r
designado; á praça de prct c aos assemelhados, no interior do
ouarfel. navio ou estabelecimento a que pertencer ou lhe fôr
clesignndo.
§ i. 0 Para a concessão de menagem ter-se-ão em consld&.
ração a gravidado e eircum8ta.ncias do Cl"ime, a graduação do
accusado e seus precedentes militares.
~ 2. 0 O mini·~f.erio pubJico será previamente ouvido sobre
a menngem, emittindo, no prazo de 48 ho-ras, parecer, não só
sobre a conveniencia da sua concessão, como sobre o Jogar em
qne deve ser gosada, informando-se a resp13ito com a autorf ..
•rlade militar competente. qua.ndo .inlgaJ' neces'l~n·ioo
Art. t 59. Se aquelle a quem fôr concedida a menagem def ..
xar rl: cr:v~pnrecer sem nausa .iusf.ifionda a. algum acto judicial
para :rue trnha sido ojtado. ou não puder ser citado por se furtar
á cita.cüo. on se retirar do Jogar que lhe fôr designado, será
J>reso B. c;erl prejuízo das ncnn.s de orrkm criminal em que incorrer, não se podm•á mnjs liv1·ar ~oito.
§ 1.° Ce~sa n mena~rm com a scmtenca condemnatoria
profp,rjrJn nelo Cnn~Pl hn rlfl .Tw;f ien nn nnlo RmwPmo Trihtm•ll.
§ 2.6 Ac· reincidente n5o se conccd(lr~í menagem.
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TITULO V
Da prova em aeral
CAPITUJL\0 I
DOS ,"!\fEIOS DE PnOVÁ

Art. i60. Constituem prova
a) as tostemunhas;
b) 03 documentos;
c) n confissão;
d) o.~ indicios;
c) o exame por 110ri tus.

no

pr(jcessQ criminal:

CAPITULO 11
DAS TEST&M'UNIIAS

Art. f61. Na formação; da culpa não poderão ser inquiridas meno~ dl3 tres nem mais de seis testemunhas, além das reteridas e in~ormantes. Havendo mais de um indiciado, poderãc.i
ser ouvidas mais duas acêrca da responsabilidade daquelle a
respeito do qual não houverem deposto as testemunhas inquiridas.
Art. 162. O accusado poderá apresentar na formação da
culpa até tres testemunhas de de·fesa. Se estas faltarem á ses~
~ão designada, não serão mais admittidas, salvo motivo de força
maior, a jnizo do Conselho.
Art. 1~:3. As testemunhas que, salvo o caso de molestiá
comprovada, deixarem de comparecer no logar, dia e hora marcados, serão conduzidas presas, e, na reincidencia, punidas com
cinco a quinze dias de prisão imposta pelo Conselho.
Parar,rnphc nnico. Se a testemunha fôr militar de patente
~upcrior á da autoridade notificante, será compellida a comparecer, sob ns penas da lei, por intermedio da autoridade militar
a que estiver immediatamente subordinada.
.
Art. 16-í. A testemunha deve declarar seu nome, idarle,
residcncia c condição, se é parente, e em que gráo, amigo, inimigo ou dependente de alguma das partes, e dizer, sob compromisso, o que souber e lhe fôr perguntado sobre o facto·.
Nenhuma pcrgp.nta que não tenha relncão directa com este lhe
poderá ser feita, devendo, porém, ficar consignadas no termo da
mquirição as perguntas formuladas e a recusa do Conselho.
Art. 165 Não podem ser testemunhas de accusação ou de
defesa o n,;;cendcnte, descendente, marido ou mulher, sogro ou
genro, irmão ou cunhado, tio ou sobrinho, primo co-irmão, ini ..
m1go ca;;>iLal ou amigo intimo do accusado, os absolutamente in-capazes n0 tempo do facto ou do depoimento e os que sobre o
facto por CE'Larlo ou profissão devam guardar segredo. Poderão,
entretanto, ser ouvidas esta~ pessôas, independentemente d13
éompromis~ü, sendo reduzidas a termo as informações que

350

ACTOS DO PODER EXEOUTlVO

prestarem. Taes pessOas não serão computadas no numero in..
dicado no art. i 61.
Art. 166. Além das testemunhas numerarias, serão inquiridas, sempre que fOr possivel, as pessoas a que ellas so referirem em seus depoimentos sobre pontos essenciaes do processo.
Art. 167. As testemunhas serão inquiridas cada uma da
per si, do modo que umas nãd possam ouvir os depoimentos
das outras.
Art. 168. Podem as partes, logo após a qualificação, oppôr
contradicta ás testemunhas que lhes pareçam suspeitas de parcialidade ou indignas de fé, declarando e provando immediatamente as éit·cnmstancias ou defeitos que justifiquem a coutradicta. I>odem ainda contestar afinal,· produzindo summaris--i
simamente as razões que tiverem contra a verdade· do depoimento.
Art. 169. O depoimento da testemunha será reduzido a
termo, rubricado no inquerito pela autoridade que o presidji"
e em juizo pelo presidente do ConsMho e Pelo àliditor. Este
termo será as~ignado pela testemunha, pelo réo e seu advogado ou ce rador e pelo promotor. Quando a testemunha não
puder ou não quizer assighar, Iioméár-se-á pessôa que por ella
assigne, e o seu depoimento ser·á então lido na presenca de
ambos.
Art. 170. As testemunhas de accusacão, residentes fóra da
circumscripcão em QtH~ se proceder á formacão da culpa, poderão depôr por rr.eio de precator~a. com citação da-; partes, as
cttiaês será licito offerecer quesitos e represeiitar-se por prq~
curàtlar;
.
.
..
.
.
. ..
.
. Páragrapho unico. o auditor â ,quem fOr dirigida a prscatoria, em a recebendo, designará dia para a inquiriÇão. 'fUé
~~rá feita perante elle; presente, o respectivo, prpmotor. Com..
ptida a precataria, será devolvida á autoridade deprecante com
:t màior presteza_.
Art. 171. A precatoria será acompanhada de cópia autfitmtiêa; ~a denuncia e dos quesitos sobre que a testemunha
detã. cj~f. inquiri dá; propostds PeltJ Conselho e pelas partes.
Pára~rkpho uiiicd. Quando as partes forem representada~
po·r procurndor, no aéto tia iiiquirftão pbderão offerecer quesitos. supplerlientàres, se por ellêS houverem protestado perante
o Coijselfi'o antes da exprdicão dá precato ria.
·
· ·
Art. t 72. Se àlgumá tJà~ testemunhas f iver de ausentar-se,
ou pela idatie ou molestià estiver em risco de morrer antes da
prestar b seu depoim~nto, o Conselho ou o auditor providenciãrá f>aNi que seja inquiridâ em qualquer dia e no lagar em
que ~e áchiit, pet:arlte o accusado e o promotor.
Art. l73. Mtlilár ou funcciortário publico; que houver da
s~r itJthriaôo tJ~ra qualquer processo, ser·á requisitado ao resp3 ....
ctivo êhefe. f.ela ào'tortds.de que ordenar a intimacão.
·Àrt. f 1 . As têstemurllias qt.I~ divergirem em pontos e~ ..
~enciáes seHlo acareadas, para explicar a divergencia ou con..
f.radicção •
.Art. t 7::.. Quando a _testemunha não souber falar a lingna
portugueza. nomear-s.e-á um interprete que, sob compromisso,
~e Pncarregllc de traduzir as perguntas e respostas.
Paru..tl"ri\fJ~IO unico. O depoimento da testemunha, sempre
que p,ossivel, será t!).mbem escript6 no original pelo interprete
p ju!!1Q aQs autg~. Np_ cªso qa te-stemtitih~ ~àber Iêr e escreiVer,_
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esse depoimento ser-Ihe-ã apresentado para que ella
se o

Q

assigne

;jul~ar

conforme.
Art. 17 6. As testemunhas civis da formação da culpa
são obrigadas. emquanto não findar o processo, a communicar ao Conselho qualquer mudança de residencia1 . sob, pena
de um a cinco dias de prisão, applicada pelo Conselno. As. m~
litares ficarão á disposição deste e não poderão ser afástadas da séde si não com o seu assentimento •.
CAPITULO III
DOS DOCUMENTOS

Art. 177. ·Até o neto do interrogatorio do accusado podem
as partes juntar aos autos os documentos que entenderem,
uma vez que:
a) venham acompanhadoR da truducr,ão authentica, se 03
originaes forem escri;ptos em lingua estrangeira;
b) sendo particulares, tragam a firma do signatario reconhecida por tabellião;
.
.
c) não tenham ~ido obtidos por meios criminosos •
. . .Art. 178 •. f:.s pt1~i1icas fórmas b~ _e_x~ractos d~ documento
original s~. fa:rao prova 9~·ta.n~o confep9~s com: este I~a -presença do auditor pelo respectivo escr1vaQ, bu por outro para
esse fim. nome.ado, .vH.ad~s as. partes, .q lavrando-se termo da
conform1dnde ou d1fferençus encontradas.
Paragrapho uni co. As cópias de documentos officiaes e as
certidões extrah_id.as das n~tas.v';ll>}!cas, de n;u~os e de livrl?s ou
documentos offteiaes pelos talJelhaes, escr1vaes e funcciOnarios publicas competentes fazem prova independentemente
de conferencia.
Art. 179. Arguido de falso um documento, se a falsidade fôr, por seus caracteres .extrínsecos, certa e indubitavel
á primeira inspeccão, mandará d Conselho desentranhai-o dos
autos; e, se depender de exame, observará o processo seguinte:
a) mandará que o arguente offereça prova da falsidad6
no termo de tres dias;
b) finqo_~s~e, terá a ~arte contraria termo igual para contestar a argt11çao e provar sua contestação;
c) conclusos os autos, com ou sem allegacões finaes, que
as partes poderão produzir em cartm;io no prazo de 48 hora:-J
para cada uma. o Conselho decidirá ,definitivamente;
d) se decidir pela procedencia da argt.iicão, desentranhará
o, .documento e mandará remettel-o, com o procesgd de falsidade. ao iriinisterio publico. ~ssa reméssa sé fará tambem
quando o Conselho der logo por fàlso b dôcumento;
e) se a decisão fôr pela improcedcncia, proseguirá o processo os s~US. termos regulares.
. .
.
AH. fS(J. Seja qual fôr á decisj\d. n&o fará esta casd ,julgado contra processo pb'sterior de falsidade, civil ou cr·iminal, que as partes possam promover..
.
CAPITUI.O IV
DA CONFISSÃO

Art. 181. Faz prova a êonfi~são dq ttcc.ustü.lo cni juizo, se
~ccorde com a§ ciréümstánéias d.Q 1âcto •J

livre e
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.Art. 18,2. Nos casos em que possa _ser applicada a pena
de 30 armos de prisão, ou de morte, a confissão, nos termos do
artigo nntel'ior, sujeita o réo á pena immcdintarncntc menor,
ru IJão houvct· outra vrova do crime.
Art. 183. Jt3' e:..::pressamcnf.e vedado nos Juizes c áH parte:;
procurar por qualquer meio obter do nccusado a confis:::ão do
crime.
Art. 184. A confissão toma-se por termo nos autos, assignada pelo confidente, ou por duas testemunhas quando elle
n&o possa ou núo saiba faz el-o.
Art. 185. A confissão é rclrnctavel e divisível.
CAPI'rULO V
DOS INDIOIOS

Art. 186. Para que os indicias provem a responsabilidade,
uma vez que o facto e as ciroumstancias constitutivas do crime estejam plenamente provados, é indispensavel o concurso
das condições seguintes:
a) que sejam inequívocos e concludentes;
b) que da sua combinação com as circumstancias e peças
do processo resulte tão clara e directa connexão entre o aoousado e o crime que, segundo o curso ordinario das cousas,
não seja possível imputar a outrem a autoria deste •.

TITULO VI
Do processo commum
CAPITULO I
DA

ACÇÃO PENAL E DA DENUNCIA'

Art. 187. A acção penal só póde ser promovida por de ...
nuncia do ministerio publico.
Art. 188. A denuncia deve conter:·
a) a narração do facto criminoso, com todas as suas circumstancias;
b) a qualfficação do delinquente, ou os seus signaes caracteristicos, se fôr desconhecido;
c) as razões de convicção ou presumpção da delinquencia·
' d) nomeação das testemunhas, com indicação da profissão e residencia, em numero nunca menor de tres nen1
maior de seis, e dos informantes;
e) o tempo e o logar em que foi praticado o crime;
f) a classificação do crime.
Art. 189. A denuncia não será acccita pelo auditor:
a) se não tiver os requisitos e formalidades legaes, espe ...
cificadas no artigo antecedente;
b) se o facto narrado não constituir, evidentemente, crime militar, ou este estiver prescripto o;
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Art. 1_UO. O prazo para offerecimento da denuncia, em
se tratando de réo preso, é de cinco dias, contado do em que
tiver o promotor conhecimento do crime, ou receber os autos
do inqucrito, e de 10 dias se o réo estiver solto.
§ 1. Se o repre§entante do minisLerio publico não offerecer a denuncia dentro do prazo legal ficará sujeito á pena disciplinar que no caso couber, sem prejuízo da responsabilidade penal em que incorrer, competindo ao auditor providenciar no sentido de ser a denuncia offerecida pelo adjunto.
§ 2. Se o ministerio publico julgar necessarias, para offerecer a denuncia, quáesquer investigações preliminares, ou
documentos complementares, ou novos elementos de convicção,
poder:i rerplisital-os, mesmo por simples officio, de qualquer
autoridade ou funccionario.
§ 3. o Em casos excepcionaes, o auditor poderá prorogat•
aLé o triplo o prazo de que trata este artigo.
Art. HH . Qualquer pessôa póde representar ao ministerio
publico para officiar nos casos em que lhe caiba, mas para
isso lhe fornecerá todas as informações relativas ao facto e
suas circumstancias, com especificação do tempo, logar e testemunhas, fazendo-as acompanhar, quando possível, de documentos comprobatorios.
§ 1. Se o representante do ministerio publico não achar
sufficientes essas informações ou entender necessaria uma investigação mais ampla, poderá, para esse fim, requerer á autoridade militar competente abertura de inquerito policial.
'§ 2. A representação, por si só, não obriga o ministerio
publico a promover a acção penal.
§ 3. Se, desde logo, ou depois das averiguações policiaes,
não encontrar base para procedimento criminal, mas lhe parecer que haJa, no caso, falta disciplinar, ou necessidade de
providencia administrativa, remetterá os papeis á autoridade
milii ar competente, para que esta proceda na conformidade
dos regulamentos militares.
Art. 192. A parte offendida poderá intervir, para auxiliar o ministerio publico~ mas não lhe é licito produzir testemunhas, além das arroladas, nem interpor qualquer dos recursos legaes.
§ 1." A' parte offendida é permittido propor ao ministerio
publico meios de prova, suggerir-lhe diligencias e a pratica
de todos os actos tendentes ao esclarecimento dos factos, requerer perguntas ás testemunhas, por intermedio do representante do ministerio publico, e intervir no debate oral em
seguida a este.
§ 2. Pódem ser admittidos como auxiliares da accusação,
na falta da pessôa ·offendida, seus descendentes, ascendentes,
irmãos e conjuges.
§ 3. Não póde ser ad.mittido como auxiliar da accusacão
o co-réo do mesmo processo.
§ 4. o Sobre a admissão do auxiliar da accusa:ção ser~í.
sempre, e préviamcnte, ouvido o ministerio publico, que dará
as razões de sua impugnação, quando a fizer.
§ 5. o Do despacho quo não admittir o auxiliar da accusação, não cabe recurso algum, dever.'do, em todo o caso,
constar dos autos o pedido c a decisão.
§ 6. o São competentes para decidir sobre a admissão do
auxiliar da acc~saç.ão, nos Conselhos de Justiç-a, o auditor, e
no Supremo Tribunal, o relator do feito.
0

0

0

0

0

0

0
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QAPiiTULO li
DA CITACÃO

Art. 193. Apresentada a denuncia, com o auto de corpo
do delicto, ou sem elle não sendo necessar~o, ~ auditor: ~~n...
dará autuai-a e decidirá sobre a sua acceitacao ou roJeicao.
§ i. o sen'do recebida, o auditor d~signará dia e hora para
o processo, fará () sortei-o e _convocacao do Co~se~ho, !3 mandará que se facam as citaçoes das partes e 1nt1maçoes das
.
. .
testemunhas, sob as penas da lei.
§ 2. o Se o réo -estiver preso, será conduzido a JUizo, r!o
dia e hora designadQs; e será citado, se estiver solto.
§ 3. o Não sendo o réo encontrado, a citacão será feita
:por editaes, com o prazo <:Je dez dias, para se ver pro-cessar e
julgar, sob pena do revelia.
Art. 1Q4. A citação poderá ser feita:
a) por mandado, quando se tiver de effectuar em Ioga~
da jurisdicção da aut or·idade que a mandou fazer;
b) por precatoria, quando houve-r de ser feita f6ra do
Iogar da jurisdicção da autoridade a quem fôr requerida;
c) por editacs, quando o citando estiver auser:te em to ....
gar ignorado.
Art. 195. O mandado, precataria ou edital, escripto pelo
escrivão e assignado pelo auditor, deverá conter;
a) a indicação da autoridade que manda citar;
b) o nome do citando, seu posto ou emprego, ou os seus
signaes caracterist icos, se o nome fôr. igr}orado;
c) o objecto da citacão;
d) o logar, dia: e hora ·em que o citando deve comparecer.
§ i. o A precaf.oria conterá ainda a designacão da autoridade n quem é dirigida.
§ 2. o Para cumprimento da citação por precataria: será
concedido prazo razoavel, segundo as distancias e facilidades
de communicacão.
§ 3. o As citacões Berão sempre feitas de dia e com anteceder.'cia de 24 horas, pelo menos, do acto para que se é
citado, com prévio pedido de venia do official de justiça á
autoridade militar sob cujas ordens estiver o citando.
§ 4. o O mandado de citação poderá ser impresso ou dactylographado e conterá, além do uma cópia da denuncia, o
rol das testemun1has.
Art. i 96. A citação feita no inicio da causa é pessoal.
:para os demais termos do processo basta a citação do procurador constituído em juizo.
~rt:. i 97. Q citado decla~ará por escripto que está sciente
da Citacao c, r.'ao sabendo, nao podendo ou não querendo escrever, fará outrem por elle a declaracão a convite do official
da diligencia e na: presença de duas testemunhas, que assignarão com este.
Art. 198. O ré o revel, que comparecer depois de iniciado
o processo, rocebcl-o-á no estado em que o mesmo se achar. 1
Art. 199. O accusado preso assistirá a todos os termos
do processo ,

CAPITULO

m

DA FORMAÇÃO DA CULPA

Art.. 200. Na primeira reunião do Conselho, o presidente,
tendo á sua direita o auditor e ~os demais legares os outros
juizes, segundo as suas graduações e antiguidade, o escrivão
em mesa proxima ao auditor, o promotor á esquerda, em
mesa separada, prestará em voz alta, de pé e descoberto, o
compromisso que se segue, o qual será repetido pelos demais
.membros m1litares ôo conselho, sob a fórmula: "Assim o prometto".
"Prometto apreciar oom escrupulosa attencão os factos
que me forem submettidos ·e julgados de accôrdo com a lei e
as provas dos autos. "
Paragrapho unico. Desse acto lavrará o escrivão nos autos a devida certidão.
Art. 201. Se não houver auto de corpo de delicto e este
puder ser feito, mandará o Conselho, preliminarmente, que so
preer.~eha a. falta.
Art. 202. O accusado ao comparecer pela primeira vez
perante () Conselho, occupando, em frente deste, logar de pé,
será perguntado sobre o seu nome, filiação, idade., estado,
profissão, posto ou graduação, nacionalidade, Jogar do nascimento} se sabe ler e escrever, e se tem advogado. As perguntas e respostas serão reduzidas a escripto sob o titulo de attto
de qualificação .

Art. 203. Declarando o accusado ter mer:os de 21 annos
de idade e não havendo prova em contrario, ser-lhe-á dado
curador, que será o advogado militar, e na falta deste outro
qualquer, o qual se obrigará sob compromisso a assistir ao
accusado em t()dos os termos do processo.
Art. 204. Lavrado o auto de qualificação, serão inquiri ...
das as testemunhas e informantes notificadas, ás quaes o escrivão lerá antes a denur.'Cia.
Art. 205. Finda a inquirição das testemunhas de accusação, :r·roceder-s·e-á á das d~ defesa, se forem ap1 esentadas n~
- acto.
§ 1. o As testemunhas de defesa serão inquiridas sobre
quesitos apresentados pelo accusado, podendo o promotor depois delle e qualquer dos juizes fazer sobre a materia desses
quesitos as perguntas que julgarem rlecessarias.
§ 2. o Se as testemunhas de defesa forem militares e re8idirem no districto da culpa, poderão ser requisitadas pelo
Conselho, a requerimento do ré o .
. Art. 206. Terminada a irlquiricão das testemunhas, e não
dehber~ndo o Cons~lho sobre quaesq~er diligencias que julgar.
cor.'vementes, o auditor procederá ao mterrogatorio do are'·
do, que, de pé, responderá ás seguintes perguntas:
~) qu!ll o seu nome, naturalidade, idade, fi! ia~:ão, estr.d~.~
e residenCJa;
b) qual o seu posto, emprego ou profissão;
c) qual a causa de sua prisão;
d) onde estava ao tempo em que se diz ter sido commctJido o crime;
1
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c J se conhece as pessôas que depuzcram no processo,
desde l{]unndo. c se tem al.g'Uma cousa a oppOr contra ellas;
f) se tem algum motivo particular a que attribua a
aecusação;
g) .se tem fac los n allcgar ou provas que justifiquem ou
mostrem a sua innocencia.
Art. 207. Se no interrogatorio o acc.usado allegar fac-tos e
drcumstancias londentes a justificar a sua innocencia. ou· que
ntlcnuem a sun TesponsabilidarJe, poderão os juizes do Conselho lembrar as perguntas que a respeito desses factos e circumstancias lhes pareceram convenientes para esclarecimento da verdade, as quaes, porém, o accusado, a bem de sua
defesa, poderá deixar de responder.
Ar L 208. Escriptas as respostas, serão lidas ao accusado,
que as poderá rectificar. O auto· será assignado por todos os
membros presentes do Conselho, nccusado e advogado ou curador.
Paragrapho u11ico. Se o accusado não puder ou não quizer
assignar, far-s'~-á disso declaração no auto, e por elle assignarão duas testemunhas, ás quaes o auto será lido.
Art. 209. Nenhum accusado, salvo quando revel, será processado sem a~sistcncia de .advngarto ou n,nrador. O presidente
do Conselho nomeará advogado ou curador ao accusado que
o não tiver.
Art. 210. A design.ação do advogado não inhibe o accusado
de fazer posteriormente escolha sua, desde que recaia em pessOa qualificada. Se o escolhido acoeitar, cessar,á a intervenção do advogado designado.
Art. 2U. O accus.ado póde ter mais de um advogado; mas
se •forem tantos 1que a intervenção de todo~ alongue demasiado
o julgamento ou a instrucção, poderá o pres·idente do Conse~ho limitar o numero dos que tenham de falar em cada termo
do processo
Art. 212. Toda vez que o curador ou advogado nomeado
recusar o patrocínio da causa, ou deixar de comparecer sem
justa excusa, ou abandonar o processo intempestivamente, o
presidente do ConseP1o o multará em 50$ a 101)$, e nomeará
immediatan1ent.e outro.
Art. 213. O accusado preso poderá sempre corresponderse, verbalmente ou por escripto, com o sea advogado ou curador.
Art. 2H. As allegações cscriptas ou oraes dos accusados
deverão ser feitas em termos convenientes ao deooro dos tribunaes e sem offens.a ás regras da disciplina. sob pena de
serem riscadas as phrases em que isto não se observe, ou de
cassação da palavra.
Art. 215. Feitp o interrogat.orio, suspender-se-á a sessão
do Conselho c o escrivão abrirá vista dos autos successivamentc, por tres di.as:
a) .ao .promotor para fazer ·allegações em que, depois de
apreciar a prova produzida, concluirá com o pedido de condemnação ou desclassificação do crime para outro da mesma
especic, indicando o gráo da pena e a lei que a impõe. com
especificarão das circumstancias aggravantes que houverem
occorrido;
b) ao ré o, ou ré os conjuntamente, para apreciar .a prova
produzida e allegar o que convier á sua defesa ..
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§ 1.• Findo esse prazo, o esc,rivão fará os autos conclusos
ao auditor, o qual se encontrar no processo irregularidades.
mandará preencher as formalidades omH i idas, e, achando o
processo devidamente preparado, designará dia para o julgamento, com intimação das parLes c notificação aos juizes.
§ 2.• O réo que, tendo assistido .aos termos da form'lção
da culpa, não fôr encontrado para ser intimado pe3soalmcnte,
sel-o-á por edital, com o prazo de dez dias, sendo tambem
int.imado o seu advogado ou curador.
§ 3. 0 o réo rque não tiver assistido .aos termo3 da formação da culpa considera-se revel, e será iPtimado para julgamento, por edital, com o prazo de vinte dias.
Art. 21ü. A formação da culpa será sBmpre publica. excepto quando o contrario resolver o Conselho no interesse da
ordem publica, da disciplina, ou da justiça.
Art. 217. Salvo difficuldade insuperavcl, que se justificará nos autos, r.om especificação dos motivo;;, o processo ela
formacão da culpa não excederá o termo de t 5 dias.
Art. 218. Se em :processo submettido ::10 seu exame, o
Conselho verificar a existencia de outro crime, fará remessa
das respectivas pecas, ·por certidão, ao orgam do ministerio
~ublico para os fins de direito.
Art. 219. O aceusado ficará á disposição exclusiva do Conselho, não sendo permiftido á autoridade militat" transferil-o ou
remover, para outro corpo ou presidi o, duraute o proce.sc;o;
c, quando o faça por moLiYo relevante, deverá dHr iMmediata
communi:~nção no auditor.

CAPITULO IV
DO JULGAMENTO

Art. 220. No dia designado .pa~a o julgamento, reunido
o Conselho e presente o promotor, o pr.·E!&iderite declarará
aberta a sessão. e mandarú aprcgonr o réo que tem de ser
suhmettido a julgamento.
§ 1.• Se o réo compareecr, o r.uditO!.' fHá o seu interro~
g:atorio, se ainda o não tiver feito, ou, no caso contrario, lhe
perguntarít o nome e n idade e se tem advogado; se declarar
que o não tem, o preRidente lh'o clarn; e. se fOr menor, nomear-lhe-á um curador.
§ 2. 0 Se o réo. estando preso não comparecer, o presidente providenciará para o seu comparecimento na sessão immcdiat.a, ou em outra quo ao Conselho rarecer mais conveniente.
§ 3.u Se o réo, cstnndo solto, c, tendo sido citado, não
comparecer, com c:xcusa legitima, o julg·ament.o será adiado
para outra flessão, a juizo do Conselho; e f:e ainda nessa sessão
não comparecer. o julg,amento proseguh·;í. á sua revelia.
§ 4.• Se o réo fôr revel (art. 215, § 3°j, ó presidente lhe
nomeará um curador, que se incumbirá de fazer a defesa até
!final julgamento na superior instancia ou fl.fé qne o réo eompareça, c::~bendo-lhc praticar todos os actos de defesa, inclusive a in!rt·posic:ãn, scg11imrnto r Sllstrmtnc:lo rlos recursos
lc~?ars.
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§ 5.• Em seguida o escrivão procederá ·á. leitura das se ..
gulntes pecas do processo:
a) denuncia;
b) o auto de exame de corpo de dehcto, oU: de qualquer;
outro exame pericial:
c) o interrogatorio do réo;
d) .as conclusõ·es do promotor e do r•)o;
e) qualquer outra peça cuja leitura fôr ordenada pelo
presidente do Conselho, a requerimento de qualquer dos
membros deste ou das partes.
Art. 221. Terminada a leitura das peças do processo!
dará o presidente a palavra ao promotor, e, depoi~ deste, ao
defensor para sustentarem oralmente as suas conclu~ões.
~ t.• O prazo, tanto para a. accusação como para a defesa ~e r á de tres horas, no max1mo.
§ 2.• O promotor e o defensor poderão replicar e trnplicar em prazo não excedente de uma hora.
§ 3.0 Re forem dois ou mais réos, cada um terá., por sua
y~z. "os prazos acima estabelecidos, se diversos forem os defr-nsores.
s 4. 0 Tanto o promotor como o defensor deverão absterse ..~ r• palavras injuriosas, e evitar divagações que não tenham
rciJção com o processo.
Art. 222. Findos o~ debates o presidente indagará ::Jos
juizes se se acham habilitados a .iulgar a causa ou se precisam de mais algum esclarecimento.
Se qualquer dos juizes declarar que precisa de novos m:;~
clarecimentos. o presidente mandará que o ·escrivão ou a~
partes lh'os fornecam.
Art. 223. O Conselho passará em seguida a deliberar P.m
sessão secr~f a
E' permittido a qualqner juiz do Conselho examinar o~
autos e pedir ao auditor esclarecimentos sobre qualquer
qnesfão de direito. que se relacione com o facto sujeito ao
julgamento, sPm de qualquer fórma ficar o juiz obrigado ás
opiniões manifestadas pelo anditor.
Art. 224. Em seguida, o presidente convidará os juize1
a se pronunciarem sobre a causa, e a darem os seus votos.
§ 1.0 O primeiro a votar será o ,auditor, ao qnal se seguirão os outros juizes, a começar do mais moderno, e por
ultimo o presidente.
§ 2.• Thdas as decisl'ies serão tomadas por maioria de
votos, entend1mdo-se qn e o .in iz que tiver votado por pena
mafor terá virtualmente votado pela immediatamente inferior.
~ 3.• Proferida a decisão pelo Conselho. será, incontinenti. expf\dido mandado de prisão contra o réo, se tiver sido
condemnado.
Ar f. 225. As sentenças e despachos definitivos serlio
!lempre fnndamPnfnrJo~. esr,rintos na conformidade do art 9?
Jptfra. h. ~ ag~ignados por todos os .fuf1es. O juiz yetwido. po...:
derá .1Ust1firnr o srn voto por f\sr,rinto.
Art. 226. A snntcnça Sf'r·á lida- em publfca nudienria
pelo nndifor. Delln. ~c entfmrterá rlf"Sdfl Jogo intimndo o r~o.
~~ se ar-hnr nresenfe: no caso contrario, será a sentrnrn intnnarln ao ~rn !Hlvn'?'nnn. on rnrador.
.
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O escr1vao dará sciencia da sentenca ao promotor, latvrando nos autos as respectivas certidões.
Art. 227. Encetados os trabalhos do julgamento, não
poderão, sob pena de nullidade deste, ser interrompidos por
nenhum motivo estranho uo processo. Ao presidente, todavia, é permittido suspender a sessão para repouso dos juizes,
partes e advogados.
Art. 228. O escrivão lavrará acta circúmstanciada de
tudo o que se passar na sessão para juntar aos antas logo
depois da sentença.
Art. 229. Sendo o réo absolvido, o presidente mandará
passar alvará de soltura, afim de ser posto em liberdade immediatamente, se por outro motivo não estiver pres().
Art. 230. São effeitos immediatos rln sent.em;a de condrmnacão:
a) ser o nome do réo lançaflo no rol dos culp:J.dos, em
livro par·a esse fim destinado, o rtual será rnbri:;ado pelo
auditor;
b) ser- preso ou conservado na prisão;
.
c) ficar o réo suspenso do exercício de tonos as func.ç:'\rz
pllblicas;
d) interromper a prescrinc§o;
e i privar o r!'ío da grat.Hicnçi'ío a qne tiver direito. que
perderá definif.ivamPnt.e. ~e nfío fôr afinal nhElolvitio.
Art. 231. Terfio prcfcrf'ncia pnra o ,julgamento:
a) os réos presos;
b) dentre os réos presos, os de prisão mais antisra;
c) dentre os réos soltos, os de prioridade de processo.
Art. 232. Se o réo não comparecer com excusa legitima,
a juizo do Conselho. ser:'i o jnlgamento adinrJo para qnnndo
o GonscHro determinar.
TITULO VII

Da8

que~tões

inoidentel

CAPITULO 1
DA ~XC~PÇXO

DE

RTTRPEJÇÁO

Art. 233. O juiz deve dar-se por suspPito nos rasos
prescriptos no art. 50 c, se o não fizer, poderá ser recusado
por qualquer das partes.
Art.. 234. A suspeição por affinidade cessa pela dissoIn cão do casamento que lhe deu cansa, salvo sobrevindo
descondente~. 1\Ta~. ainda que clissolvido o cnsam~nfo
sRm
descendc,ües. " sogro. o padrasto. ou o cunhndo nfío poderão
fler .fuizf'r:; nns ransns em q:w forem in tcres~ndns o g1'nro o
f'nfeado ou o cnnhncio.
Art. 235. A suspeiçfío não poderá ser argu irJa nem
acceit.a, quando n parte in.inrin o jniz. on procnr~ de propo~ito motiYo para olla.
·
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Art. 236. A nllegacão de suspeição deve preceder a outra qualquer, sob pena de ficar prejudicada, salvo se o seu
motivo fôr superveniente.
CAPITULO II
llA EXCJEPÇi\n HE INGOMPETENCTA

Art. 237. A incompetencia do juizo deve ser allegada,
verbalmente. ou por cscripto, antes da inqUirição das testemunhas ou logo que o róu comparecer em juizo por si, ou
por procurador.
§ 1.0 Ouvido o promotor, o Conselho decidirá na mesma
sessão, ou na immediata; se se reconhecer incompetente,
mandará que o proce~so Eeja remettido á autoridade competente. Essa remessa, porém, não se fará antes de decorrido
o prazo para o recurso.
§ 2.0 Se o Conselho não reconhecer a incompetencia ailegada, proseguirá no processo, como se a excepção não fôra
po::::ta, fazendo constar do p1·ocesso a excepção e a decisão.
Art. 238. Quaesquer outr·as oxr.ep_ções serão consideradas
mnferia de defesa.

TITULO VIII
Dos prazos ou termos

Art. 239. Todos os termos estabelecidos por este Cõdigo
são contínuos, improrogaveis e peremptorios.
Art. 240. Quando o termo 6 fixado em certo numero do
dir,·s, não se conta o dia cn: que começa, mas conta-se aquelle
rm que finda.
Art. 241. O termo findará no dia ~mmcdiato, se o ultin:.o
dia fôr ferindo ou domingo.
Art. 242. O termo fixado em numero de horas correrá.
rlr momento a momento, desde a sciencia da parte interessada,
ou ele seu procurador ou advogado.
.
Art. 243. A parte em cujo favor a lei prefixa: um termo
porlcrá rcnuncial-o, mr.a vez fJtlü dahi não resulte prejuiz~
para a outra parte.
Art. 24-1. O Conselho não concederá restituição de termo
senão quando a parte não o tiver podido observar pelas se.'
guintes causns:
n) faltn.. ou difficulda:de invencivel de transporte;
b) falta de notificação do tern~o nos casos em que a lei o
exige .
. Art. 245. Não se concederá restituição de termo, se .i á
estiver cnn~ummnclo o neto rujo~ cffeitos se pretendem pre··
vrnir.
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TITULO IX
Das nullidades

Art. 246. Ha nullidadc sempre que se dá inobservanoia
de uma formalidade que a lei expressamente exige como substancial.
Art. 2-17. São formalidades ou termos substanciaos rlo
processo:
a) a denuncia;
b) o corpo de delicto dirccto ou indirccto nos crimes que
deixam vestígios;
c) a citaoão do accusado para .~e vêr processar e assistir
á inquirição das testerr.unhas do processo;
d) a inquirição de testcmul).hns em numero legal;
c) o extracto da fé de officio ou dos assentamentos do
accu:3ado contendo n.:; datas de praça, engajamento, nascimento,
promoções, ausencia, deserção, captura ou apresentação, notas
de alcance, comportamento, elogios c penas;
f) o interrogatorio do accusado;
g) a defesa nos termos permittidos por este ~codigo;
h) a assistencia de curador ao réo menor ou revel;
i) a: audiencia do ministerio publico, nos termos estabe~
tecidos neste Codigo;
j) a intimação do accusado para sciencia da sessão em que
deva ser julgado;
k) o sorteio dos juizes, e seu compromisso~
l) a accusação;
m) a sentenç,a.
Art. 248. São tambem nlJ.llos os processos em que se verificar illegitimidade de parte, incompetencia de juizo, suspeicão, peita ou suborno do juiz. .
· Pttragrapho uni co. A decisão tomada pelo Conselho com
.Juiz suspeito ou impedido, cuja suspeição ou impedimento tenha sido conhecido de.pois, não annulla o processo, salvo Re a
maioria se constituiu com o seu voto.
Art. 249. O silencio das partes, se se tratar de formalidades de seu exclusivo interesse, sana os netos nullos.
Art. 250. O miniRterio publico não póde transigir sobro
nullidades.
Art. 251. A nullidade provenienté da incompetencin; de
juizo p6de ser pronunciada ex-officio, crr. qualquer termo rlo
processo.
Art. 2!)2. Nenhum acto será declarado nullo senão quando
sua repetição ou rectificação não fôr possível. Cumpre ao auditor, em no Conselho mandar proceder ex-of(icio. ou a requerimento do ministerio publico, a todas as diligencias necessarias para sanar a nullidade.
Art.. 2'53. A nullidade de um neto acarreta a dos act.os
successivns deJJ e dependentes.
Art. 254. Os a·ctos da formação da culpa, processados perante autoridade incompetente, poderão ser revalidados por
termo de ratificação no juizo competente.
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TITULO X
Dm~

processos especiae1
CAPITULO I
DA DESERÇÃO

Art. 255. Vinte e quatro horas depois de verificada a au!encia de um official, o comn:andante ou autoridade correspondente sob cujas ordens elle servir ou autoridade superior,
chamai-o-á, por editaes publicados no Diario Official da União
ou dos Estados, .ou na sua falta, por qualquer meio de publicidl\de, para que se apresente dentro dos prazos rr.arcados no
m·t. ·H 7 do Codigo Penal Militar.
§ 1.• Consummado o crime de deser(}'ão, lavrar-se-á um
termo com todas as clrcnmstancias, que será assignado por
trPs testemunhas.
~ 2. E' lambem de oito dias o prazo para apresentação
do officlal nos casos previstos nos ns. 3 e 6 do citado art. 117.
§ 3. A deserção considerar-se-á consummada no caso
previsto· nos ns. 4 e 8 do citado art. 117, independentemente
de publicação de editaes, incumbindo á autoridade competente
fazer lavrar fmrr.ediatamente o termo na f6rma acima prescripta.
~ 4.0 O termo de deserção, junt&.mente com a cópia do
edital, equivalerá em taes crimes á formação da culpa e ao
dPspacho de pronuncia, do qual não caberá recurso.
Art. 256. Vinte e quatro horas depois de se verificar a
ansencia de alguma praoa de pret, o corr.mandante da respect.iva bateria, esquadrão ou companhia mandará inventariar os
obj;ectos deixados. ~ enviará a relacão dns mesmos ao fiscal
da unidade, depois de asslgnal-a conjuntamente com duas testemunhas, officiaes de patent~.
§ 1.0 Os officiaes que tiverem de assistir ao invenf.ario
~erão indicados pelo commandante do corpo, mediant~ requisição do da companhia, bateria ou esquadrão.
§ 2. 0 Quando a praca que se ausentar pertencer á Armaria,
·o inventario s•erá mandado fazer pelo respectivo commandante
qu19 assistirá ao acto. ou designará pessôa que o substitua.
presentes duas tesfemunhas, officiaes de patente, e, na sua
falta, pes·sôas idnn~s.
§ 3.0 Quando a ausencia se verificar em destacamento
commandado por ··Oifficial de pat~nf.e ou por inferior. o inventario .s.CJrá f.efto pelo proprio commandanto. que o assignar:1
oom quatro testemunhas fdoneas, sendo opportunamente remettido ao commandante do corpo.
§ .t.o Decorridos os diag marcados em lei para constituirse a d9sercão na fórma estahelecida no artigo ant.erior, o commandante da bateria, esquadrão 011 companhia. no Exercito. ou
autoridade correspondenf.e na Armada. Pnviará a.o command'8nte uma parte circumsfaneiadn, ncompnnhnth do invPnlarin.
0

0
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§ '5.• Reoebida ·esta parte, o comm.anda.nte fará lawar o
,.ermo de Deserção, onde se mencionarão todas as circumstancias do facto. Este Termo será esoripto pelo secretario do
oorpo ou por quem o substitua, ou pelo ,~screve.nte da Armada
que no acto fOr indicado, e será assignado pelo commandante
e tres testemunhas.
· § 6.• Assim comprovada a desercão da praça, será ella immediatamente excluída do serviço effectivo, fazendo-se nos
livros respectivos os competentes assentamentos, e publicando-se em ordem do dia, boletim ou detalhe de .s~rvico, o
~.r ermo de Deserção.
Art. 257. O commandante ou a autoridade que tiver lavrado c Termo de DPsercão de official ou praca n'9mettei-o-á
em seguida, acompanhado da cópia do edital, Jnventario, ordem do dia, boletim ou detalhe de serviço ao auditor competf',nte.
§ t.o O auditor. recebendo os pap.~is, mandará autuai-os
pelo escrivão, ·e abrir vista ao promotor por cinco dias.
§ 2. O promotor verificará s~e foram cumpridas p~~Ia autoridade militar a.s exigencias legnes; se alguma formalidade tiver sido omittida, requer.~rá ao auditor que a me8ma seja sa·tisfeita. No caso contrario. requererá a citação do réo, de
accôrdo com os arts. i 93 e seguintes, para s-er processado e
julgado, transcrevendo-se no mandado do citação, ou no edital,
o Termo de Deserção.
Art. 258. Reunido o Conselho, presente ou não o réo, seu
advogado ou curador, o escrivão fará. a leitura do proces,so.
Finda a leitura, proceder-se-á ao interrogu.Lorio do réo que
poderá offerecer n9sse momento os documentos que tiver em
bem de sua defesa, e requerer inquirição de testemunhas até
o maximo de tres.
§ i
O promotor poderá tambem off19reo.er documentos
e requerer inquiricão de te,stemunhas até aquelle maximo.
§ 2°. As testemunhas de accusacâo aerão intimadas para
:comparecer no dia designado para nova reunião do Con&9lho, ·e
as testemunhas de defesa deverão ser apresentadas pelo réo nn
mesma reunião, independ~ntemente de intimacãc. resalvado o
disposto no § 2o do art. 205.
Art. 259. Tl'rminada a inquirição das testemunhas a começar pelas de aocus·acão. o promotor e, depois delle, o réo deduzirão oralmente as razões ,que tiverem, em prazo que não
oxoederá nunca de uma hora., seguindo-se o julgamento pelo
Conselho com ·as formalidades prescriptas no titulo :VI, r-a})ttulo IV.
0

0

•

CAPITULO li
DA

INSUBMISSÃO

Art. 260. Terminado o prazo marcado para a apresentação do individuo sorteado, designado, ou convocado para servico militar. se o mesmo não se apres.entar, o chefe do srer:vico de recrutamento ou o commandante da unidade. soh cnjas
ordens tiver de servi·r, fará lavrar um termo circumstanciado
no qual ~-e mencionarão o nome, filiação, naturalidade. signae~
característicos e classe a que yertencer aquellc individuo. Esse
termo, qne, como o rt9 desorr.ao, p6de ser impresso nn da.et.yln-
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graphad6, equivalerá á formação da culpa e pronuncia, da
qual não cabe recurso, e assignado pelas mesmas autoridades
e por tr.cs testemunhas, será remettido ao auditor respectivo.
~ 1°. O auditor, recebendo-o, mandará n.ntnnl-o pelo escrivão e abrir vista ao promotor por cinco dias.
§ 2°. O promotor verifi.oará se foram cumpridas pela autoridade milif-ar as cxigencin.s legaes. Se alguma formalidade
tiver sido omittida, requ,er,<~rr:í ao auditor que a mesma seja
satisfeita.
§ 3°. Tendo sido saJUsfeiLas todas as formalidades Iegaes,
aguardar-se-á a prisão ou ~a apresentação do réo, p·rocedendoSP- em ~Seguida ao seu julgamrnto p.r~la f6rma pll'rscriptn. no
filnlo VI, capitnlo IV.

CAPI'fULO IIJ
DO IIABEAS-COHPUS

Art. 261. Todo aqucllc que estiyer soffrendo ou se a cbar

em: imminente perigo de soffrer violencia ou coaccão por

ill.~

galidade ou abuso de poder do alguma autoridade milita.r, jndiciaria ou adminiSJtrativa, ou de junta de alistamento c sorteio militar. poderá reqUI'31'1er ao Supremo T·ribunal Militar
nma. ordem de habeas-cm·pus, por si ou por procurador.
§ 1°. A petição de habeas-corpus deve conter:
a) o nome da pessôa que soHre ou está ameaçada dte soffmr coacção ou violencia e o da pcssôa quo della é causa on
antor;
b) a dcclaraçãCJ da espccie de cons:Lrangimento que sofJrc;
c) em caso de ameaça elo violencia ou coac~;:ão, as razões
do seu temor;
d) a assignatura do paciente ou impetrant,9, ou de quem
a:::signar a rogo, por não saber ou não poder fazcl-o.
§ 2. 0 Apresentada a petição, o presidcntJ do •rribunal a
distribuirá a um dos ministros quo. v-erificando ser caso do
habeas-corpwt, requisitará immediatam9nto da pessôa indicada como coactora ~as informações relativas aos factos aliegados, em prazo razoaYel, vodendo exigir a apresonh1r,iio dn
pnciente.
§ 3.° Com as informações on sem· cllas, o relator submcLV:!rú o p:edido a julgamento na primeir11 sessão, c praticadas as diligencias que o Tribunal julgar necessarias, apreciará
elle o pedido e decidirá como lhe parecer, re:stringindo ... sc. porém, ao ponto do vista. da legalidade ou illegaliclado do acto,
abstendo-se das razões de conveniencia ou opportunidade de
medidas ~~nlorizadas lH11' lei o praticarl:1s PUi' anloridades rom-·
pcfcnte.s.
§ 4. 0 O habcos-cm·pus pód.~ see rcqt101 irlo por qunlqner
fJrssrh rm E'C'11 favor ou do oufrcm.
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TITULO XI
Do processo e julgamento dos crimes <.la competcncia
do Supre1no Tribunal Militar

Ad. 262. No procrsso o Julgamento dos crirues da compel:_'ncia originaria do Supremo Tribunal .l\lilitar, apresentada a
denuncia ao presidente, este proccden1, na primeira sessão, :w
!:-Orlcio do um Conselho do Instruccão composto de tres ministros, um do ~xercito, um da Armada e um civil, quo funecionurá sob a prcsidcncia do militar mais graduado ou mai~
antigo.
Al'l. 2G3. Os ministros militares o o civil, de que trata
o artigv antecedente, exercerão durante a phasc da instruccão
as altrihuir.·õcs que este Codigo confere respoctivame>1to aos
Juizes e auditor dos Conselhos de Justiça.
Art. 264. As funccões do mimsterio publico bcrão desempenhadas pelo procurador geral.
Art.. 265. Hounido o Uonselho de Instrucçfw, procedera
segundo a fórma do processo estabelecida para os crimes da
competencia dos Conselhos de Justiça. Terminada a formacãfl
da culpa serão os autos apresentados ao presidente do Tribunal, que providenciará ~obre o julgamento do accnsado, scgnndo a fórma estahelccida no rr·gimento interno elo Supremo
Tribunal.
Art. 2Gü. l'·:os crimes de rrsponsnLilfC:<~de ~l~ a dcnuncn
contiver os requisitos lrgacs, o Conselho do Insll'tlCfJão, na pl'lmeira sessão, mandará inlimar o denunciado para responder
dentro do prazo de qnim:o dias. Findo o prazo, com a resposta
ou sem cllu, se decidirá elo recebimento ou não ua ctenuncia.
§ 1.0 A dcmmcin nesses ai mes poderá vir desacompanh~~da do rol ck tc:::h•mqnhas, se a mesma se fundar em documentos.
§ 2.0 O denunciado não será préviamente ouvido:
a) quando estiver fóra do patz;
b) se fôr ignorado o Jogar de SttP. residcncia.
lut. 2G7. As cL•cisõ:':.l qu~ l)tlzcrrm termo ao processo,
hem como as finacs do condemna<:ão. ou absolvição, serão tomadas IWr maioria rio Tribnnal, ]Jarà o quo, satisfeitas as dili3·encw-..§ legaes, se apres2ntarão os autos em mesa.
Art. 268. Os membros flo Conselho de lnst~uc~.:ão tomarão parte n8s julgamentos do Tribunal. Os autos, porém, serão relatados .pelo ministro civil, a quem competir a clistri·
buição.. e que não tenha feito parte do mesmo Conselho.
ArL ~69. Caberá recurso para o Tribunal das deci.sõe:~
que versarem ~obre o recebimento ou não da denuncia, prisüo
prevcntiYa o menagen•.
Art. 270. Das der.isõcs profr.ridns pelo proprio Tribunal,
ni cabcr:l. recurso do embargos á decisão final.
Art. 271. As diligencias, que se fizerem necessarias, serflo
r.xceutadas de ordem do relator, por intermedio uo auditor da
c ircumscrioção. onde SR devam realizar.
Art. 272. As funcções de escrivão c de olficial de justiça
serão desempenhadas. respectivamente, pelo secretario c pelo
porteiro do Tribunal.
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.TITULO XII

Dos recurso•
CAPITULO I
DOS ll.ECURSOS EM GERAL

Art. 273. Das decisões do Conselho de Justic·a. ou do auditor poderão as partes interpôr os seguintes reottr101 par•
u l':upremo Tribunal Militar:
a) aggravo no auto do .processo;
b) recurso propriamente dito;
c) appellação.
Art. 27 4. Não se conhecerá dos recursos que não forem:
fundados em disposição expressa deste Codigo, ou forem interpostos fóra do prazo. Não ficarão, porém, prejudicados quando
por erro, falta ou omissão das autoridades ou funccionarios
tli1o tiverem seguimento ou apresentação em tempo.
Art. 275. O ministerio publico não póde desistir de qual ...
quer recurso que haja interposto.
CAPITULO li
DO AGGRAVO NO AUTO DO PROCESSO

Art. 2'76. D:í-se aggravo no auto do processo das decisões
proferidas pelo Conselho sobre questões de direito que inciden"""!
temente surjam na formação da culpa e no julgamento. Interposto o aggrave, será immediatamente tomado por termo, em
tine resumidamente se exporão os fundamentos da opposicã~
suscitada pelo aggravante.
Paragrapho unico. E' permittido ás partes apresentar n~
uccasião, por escripto, os fundamentos ela questão levantada.,
Art. 277. O aggravo no auto do processo será decidld~
pelo Supremo Tribunal Militar como preliminar rlo julgamento~
CAPITULO III
DO RECURSO PROPRIAMENTE DITO

Art. 2i8. Dá-se recurso prop.riamente dif.o da d~clslio o~
despacho:
I - Do auditor que:
a) nãQ estando mais reunido o Conselho, deixar de re~
cehcr a appellacão ou o recurso;
b) conceder ou não a menagem;
c) .1ulgar improcedente o corpo de dehoto ou o exam~
de sanidade;
d) não acceitar ou regeitar a denuncia offerecida pel~
promotor;
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e) indeferir o pedido de archivamento.
l i - Do Conselho de Justiça que:
a) concluir pela incompetencia do Conselho ou do fO~o
militar;
b) decretar ou não a prisão preventiva;
c) conceder ou não a menagem •
d) julgar extincta a accão penal;
e)" não receber appellacão ou recurso •.
Art. 279. Esses recursos não tera.o effeito suspensivo,
salvo os interpostos das decisões sobre mataria de competencia e das que julgarem extincta a acção penal.
Art. 280. Os recursos a que se referem as letras a e d do
art. 278, n. II, seguirão :Si~mpre nos proprios autos, com u
razões e documentos que as partes quizerem juntar nos prazos legaes.
Art. .281. Os recursos propriamente ditos serão interpostos dentro de 24 horas, contadas da hora da intimação ou da
publicação ou leitura da decisão em presença das partes ou
seus procuradores, por meio de requerimento em que a parte
especificará as pecas dos autos, de que pretende traslado
para documentar o recurso.
Art. 282. Dentro de cinco 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 desse prazo, o recorrido pedir vista, ser-lhe-á concedida por cinco dias, contados
daquelle em que findar o prazo do recorrente, sendo tambem
permittido juntar documentos.
Art. 283. Com a resposta do recorrido ou sem ella, o
Conselho, ou o auditor dentro do cinco dias, poderá reformar
n decisão ou mandar juntar ao recurso os traslados das pecae
dos autos que julgar convenientes para sustentação della.
Art. 284. Os prazos concedidos ao recorrente e ao recorrido para juntar traslados e razões poderão ser prorogados
até cinco dias pelo Conselho ou pelo auditor, se assim o exigirem a quantidade e qualidade dos traslados.
Art. 285. Reformando o auditor ou o Conselho o despacho recorrido, poderá a parte prejudicada recorrer da nova deci~ão, quando, por sua natureza, della caiba recurso.
Nesse caso, os autos subirão immediatamente á instancia
superior, assignaclo o termo de recurso, independentemente de
novos anazoados.
Art. 286. Sustentada pelo Conselho de Justiça ou pele)
auditor n decisão recorrida serão os autos remettidos ao Supremo Tribunal Militar dentro do prazo de 48 horas.
Art. 287. Distribuido o recurso, será o mesmo relatado
no prazo de duas sessões. Exposto o caso e discutida a materia, se o Tribunal não ordenar diligencia alguma para maior
esclarecimento, proferirá a decisão final.
Art. 288. Se o procurador geral pedir vista dos autos
ser-lhe-á concedida por tres dias, ficando adiado o julga~
mento.
Art. 289. Publicada a decisão do Tribunal, devem os autos ser devolvidos dentro em tres dias ao juizo inferior para
_que ahi se cumpra Q ;1cc6rdam •.
·
'
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CAPI'rULO IV

.\l'L. 290. Gabe a appellacão das sentenças definitivas ou
com força de def!nitivns. pi·oferidas _llCio-; Consepto~ fh Ju~··
tiça1 salvo os caso3 de recurso [Jf'CVI!':::Los no capitulo antect:donte.
Art. 291. Só pôdem appcllar o ministerio publico o o réo.
Art. 2ü2. A nppellação será interposta, por Rimples pe ...
licão, dentro das 48 horas seguintes á intimação da sentença, ou
á sua leitura em sessão do Uonsollw, na presença das partes ou
~cus procuradores.
~ 1.0 HecelJida a avpellação, será aberLa visLa dos autos
em cartorio successivamente ao appellante e ao appellado pelo
prazo de cinco dias, para offerccercm as suas rat:ões.
§ 2. 0 O réo, solto, não pôde appcllar sem recolher-se i\
prisão.
Art. 293. ~\ ::ppellnção subirá nos proprios autos. salvo
se houver mais da um réo e a respeito dos outros não tiver
~ido ainda julgada a causa. Neste caso dat·ü o auditor todas
a:; providencias pa:·a a pt·ompta cxfrac1:ão f~ immediata expedição do traslado. Na Capital Federal o traslado poderá ser
dispensado.
Art. 29·1. O prazo para remessa da appellação será de
cinco dias.
Paragrapho unico. llav~::ndo hecessidade de traslado, a
appellação devort\ ser remett.ida, dentro do l'razo ele dez dias,
pl'Orogaveis a juizo do auditor.
Art. 295. Interposta e recebida a appellação com ou sem
razões, serão os autos rem cU it'us directamente ao Supremo
Tribunal.
Art. 296. A appel !ação da sentença conàomnatoria é sem~
pre suspensiva; a da sentença absolutoria nunca impedirá que
o réo seja solto, salvo se a accusação versar sobre crime punido com mais de 20 annos de prisão e não tiver sido unanimo a decisão do Conselho.
Art. 297. O processo da appcllação no Supremo TributJal obedecerá :ls seguintes regras:
§ Lo Recebidos os autos pelo secretario, que nelles lançará
o respectivo termo, serão distribuídos pelo presidente ao mi··
nistro a quem couber a ve1..
0
§ 2. O secretario, logo em seguida, abrirá vista dos auto.-3
au procurador
geral, nos casos em que o deva fazer.
0
§ 3. Rec~b~dos os autos do procurador geral, irão os
mesmos ao mnustro relator, que, no termo de duas sessões,
S<llYo se ::tlle&ar motivos que justifiquem a prorogação, os relatará rnmncws::mwntc om mesa.
§ 4. 0 J.i'indo o relafc.rlo, poderá o ré.o, por si. ou por ndyo~
ga1~0, faz~r observações oraes, por tempo não excedente de
qumzo mmutos.
0
§ 5. Discufid<1 a m~ikria velo TriJJUnal proferirá este a
sua decisão.
'
.
§ 6.o Sendo do réo a appellação, não se poderá aggravar a·
penalidade imposta.
·
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§ 7. Se o Tribunal annullar o processo, mandará sub ..
metter o réo a novo julgamento, reformados os termos invalidados. 0
§ 8. Será secreto o julgnmcnlo da nppnllação, quando
se achai' solto o réo.
Art. 298. Proferida a sentença condemnatoria, o presidente do Tribunal communical-a-á immediafamenle ao auditor respectivo, para que providencie, expedindo mandado de
pr·isão, ou como no caso couber.
Art. 299. No caso de absolvição, o presidente do Tribunal
communical-a-á por telegramma ao respectivo auditor, afim
de que providencie sobre a soltura do réo.
Art. 300. O secretario do Supremo Tribunal Militar remcttcrá ao auditor respectivo uma cópia da decisão que cond~mnou o réo, para que a este e ao advogado seja feita a intimação. A certidão desta será enviada ao mesmo secretario,
afim de ser junta aos autos.
Paragrapho unico. O procurador geral terá scíencia no8
proprios autos.
0

CAPITULO V
DOS EMBARGOS

Art. 301. A's sentenças finaes do Supremo Tribunal MIlitar poderão ser oppostas embargos de nullidade, infringentes
do julgado c de declaração.
Art. 302. Os embargos devem ser apresentados na secretaria do Supremo Tribunal, quando o processo correr pela i • circumscripção, ou nas sédes das auditorias, qua.ndo correr pelas
outras circumscripções, dentro do prazo de dez dias, contados
da data da intimação ou sciencia das partes. Não se concederá
vista para embargos.
Paragrapho uni co. Os auditores II'emetterão á secretaria
do Tribunal os embargos offerccidos com a declaração da data
do recebimento, 9U communicação que, findo o prazo, não forem
os mesmos offerecir!t)S.
Art. 303. A sciencia da decisão, manifestada de modo inequivoco pelo réo, suppririt a intimaçfto para o fim de poder e1le
oppôr embargos.
Art. 304. A petição com os embargos será dirigida ao relator do processo .
Os embargos podem ser articulados e acompanhados de
quaesquer documentos.
Art. 305. Nos embargos de declaração, a parte requererá
por simpJP.s petição que se declare o acc6rdam ou se expresse
o ponto que nelle se houver omittido.
Art.. 306. Do despacho do relator não recebendo os embargos dar-se-á sciencia á parte.
Art. 307. O secretario, logo que receber os embargos, junlal-os-á por termo nos autos c os fará conclusos ao relator.
Art. 308. E' de cinco dias o prazo para as partes impu·
gnarem ou sustentarem os embargos.
Art. 309. A parte que se considerar aggravaua com o
de8pacho do juiz relator, poderá requerer, dentro de cinco d1as,
qw· "lle ;tprc~~·nt r. o feito em mesf! para o despacho ser confirDFHio ou n~fun:nado pelo Tribunal, mediante processo verbal.,
Leis de 1926- Vol. li
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Paragrapho unic.o. Na primeira sessão após a interposio~o
do aggravo, será ellc relatado c ,julgado. Não terâ voto o jUlz
que tiver proferido o despacho aggravado.
Art. 31 o. O julgamento dos embargos obedecerá á mesma
marcha do julgamento das appellações.
Art. 311. E' permittido ao réo, por si ou por procttt:ador,
sustentar oralmente, perante o Tribunal e após o relator10, os
setlB ~mbargos ou n impugnacão, sendo-lhe para isso concedidos
quin1e minutos.
TITULO XIII
Da execução da sentença

Art.. 312. O auditor, tendo a senten~a transitado em julgado ou de posse da que tiver sido proferida pelo Supremo
'fribunal fará extrahir pelo escrivão uma guia que remetterá
á autoridade militar competente para execução.
Art. 31.3. A guia que será assignada e rubricada pelo auditor em todas as suas folhas, conterá:
a) o nome, graduação, naturalidade, filiação, idade e estado civil do condemnado;
b) sua estatura e mais signaes por que se o possa physicamente distinguir;
c) quaesquer declarações particulares que as circumstanciM aconselhatem;
dl o teor da sentença e a data em €1Ue terminar a pena.
Art. 314. De posse da guia, a autoridade designará o logar
parn cumprimento da pena e remetterã. o condemnado ao dil'ec to r da prisão.
§ v· O director do estabelecimento em que tiver o réo de
cumprir ~ pena, passará recibo da guia, e o remetterá ao auditor para ser junto aos autos.
§ 2. Nos estabelecimentos destinados á execução das
penas haverá um livro especial de registro das guias de sentença, no qual serão as mesmas annotadas em ordetn chronologica de ·recebimento, com espacos convenientes para as indicações relativas a transferencias e demais factos concernentes
· ao condemnado .
Art. 315. Se ao condemnado fôr applicada, além da pena
de prisão, a de privação do exercício de alguma arte ou profissão, ou de suspensão do emprego, o auditor providenciará
para que seja cumprida a pena de suspensão ou privação depois
de executada a de prisão.
Art. 316. Se f ôr applicada sómente a pena de susp~nsão,
ou perda de emprego ou patente ou a de reforma, o auditor,
logo que a sentença passar em julgado, fará expedir mandado
de intimação ao réo com o lPor da sentenca, e eornmunicatá o
facto á autoridade competente.
Art. 317. ;Em caso de suspensão de emprego, ficart\ o
condemnado privado do respectivo exercício bem como de
outra qualquer funcc;ão publica que tenha, salvo se fôr dE:' eleição
popular; no caso de perda em emprego, deixal-o-á immediata
e definitivamente.
Esta pena importa perda de todos os direitos e vantagens
decorrentes do emprego ou patente.
Art. .318. O director..do estabelecimento em que !e achar
o preso simplesmente deudº ou em cump~~me!!to ~e peJ:).8, º~
0

..

ACTOS DO PODEH EXECUTIVO

3'11

:verá communicar ao auditor o obito, fuga, ou qualquer interrupção que tiver o condem.nado na: ~xec?ção da pena, bom c0n~•)
a soltura, sendo os respectivos offiCIOS JUntos aos autos do r·· ·
cesso.
Art. 319. No caso de evasão do condemnado, a auto-·
ridade competente communicará o facto ao audilor da c ir~
eumscripção por onde houver corrido o processo. l6e po~tr!rior
mente o réo se apresentar ou fór capturado, a con1murli..:!lt;ão
·será feita ao mesmo auditor.
·
Art. 320. A prescripção da condomnacão será decrttttada
pelo SUpremo 'l'ribunal Militar ex-o{ficio, ou em virtude de t·epr·esenta~ão do ministerio publico ou requerimento da parte.
Art. 321. O :mditor acompanhará cuidadosamente o cumprimento da pena do cada condemnado, de fórma que, no
mesmo dia em que ella .:;e tiver por cumprida, po13sa passar,
mesmo por telegramrna, o competente mandado de soltura.
Art. 322. Ern tt;das as auditorias haverá um livro de oxecucões, aber·to e rubricado e o auditor, com indicação do nome
do sentenciado, do crime, t!a data da sentença, da guia, da terminação da pena e da soltura.
Art. 323. A pena de prisão, sempre que acarretar a perda
da patente, produzirá todos os seus effeitos logo que tenha passado em julgado a sentença.
Art. 324. A !)entença passada em julgado que acarretar
a perda de posto ou exclusão do servicu militar, sujeita o
condomnado ao cumprimento da pena em penitenciaria civil.
Art. 325. Se á condemnacão sobrevier loucura do conqemn.ado, este só entrará no cumprimentv da pena quando recuperar a integridade de suas faculdades mentaes.
§ 1.0 Se a loucura sobrevier durante a execução da pena,
esta ficará suspensa, emquanto se mantiver a enfermidade.
caso em que o condemnado será recolhido a manicomfo official.
§ 2. 0 O tempo que durar a enfermidade não s-erá computado na execução da pena.
Art. 826. As penas de prisão com tr.abalho serão cumpridas nos quarteis, fortalezas ou presídios militares, e sujeitarão o condemnado a um regimen de trabalho, compatível
com a sua compleição physica, e educação moral. proporcion~da pelos respectivos officiaes. Não é permittido o regimen
penitenciaria em commum, desde que se haja organizado o
regimen ceilular.
Art. 327. A prisão preventiva será levada em conta integralmente no cumprimento da pena. Não o será a menagem
concedida nas cidades. A concedida nos quarteis, navios e
aoampamentos será levada em conta na medida de um terco
do tempo de sua duração.
Art. 3128. O réo será posto em liberdade antes mesmo de
p-roferida a sentença do Supremo Tribunal na appellação, ou
nos embargos, logo quo o tempo de prisão attingir o maximo
da pena comminada no artigo da lei em que o houver julgado
incurso o Conselho de Justiça no primeiro caso, e no segundo
o proprio Tribunal ao julgar a appellação. Esta disposição,
no que fôr applicavel, se observará tambem nos processos da
competencia originaria do Supremo Tribunal.
Art. 329. A sentença criminal passada em julgado será
por extracto annotada, na fé de officio ou nos assentamentos
.do condemnado. Esta nota não poderá ser trancada, sal vº em
çuo de am_niatia •J
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TITULO XIV
Do Conselho de Justificação

Art. 330. Qual{}Ucr ofJicial do Exerci lo ou d,u Arma lia,
que fôr accusado, officialmente ou na imprensa, de haver procedido dncorrectamente no desempenho de seu cargo ou commissão, poderá justificar-se perãnte um Conselho de Justificação, que, a seu requerimento, será nomeado pelo commandantc da região militar ou da divisão nacal a que estiver subordinado o mesmo offwial, ou pelo Chdü do Estado-MaiOr
do Exercito ou da Armada (decreto legisla ti vo n. 4 651. de
17 de janeiro de 1923).
Art. 3310 O Conselho do Justificação eompor-se-á de tres
membros, todos officiaes de patentes superiores ou iguaes á
do jlJ,stificantc, c será presidido pelo mais graduado ou ~ntigo,
sel'vindo o immediato de interrogante e o mais moderno de
escrivão do processo.
Art. 332. Quando se tratar de accusa9ão feita na imprensa, o pedido de justificacão poderá ser indeferido, sob o
1\mdamcnto de improcedcnci,a daquella. e. o despacho s·erá publicado.
Art. 333 Reunido o Conselho no lagar, dia e hora de;: ir~nados, segundo a conYocaç,ão feita pelo presidente, será por
este apresentada e lida ao Conselho a petição do justificante,
que deverá estar presente.
Art. 334. Em seguid,a o official interrogante procederá á
qualificação e interrogatorio do justificante, fazendo-lhe as
seguintes perguntas:
a) qual 9 seu nome, naturalidade, idade, estado, filiaçãG e
residencia;
b) qual o seu posto, c o corpo ou companhia a que pertence;
c) o qne tem a dizer sobre a acmnação que lhe é feita;
d) se tem factos a allegar e provas ,que justifiquem ou
mo~lrem a sua innoccncia.
§ 1." Podem os juizes uo Conselho lembrar ao interro·
gante .ns perguntas que lhes parecerem necessarias ou convenientes ao esclarecimento dos factos.
§ 2. As respostas do interrogado serão escriptas pelo
officjal escrivão, á medida que forem dadas, sob o titulo cAuto
de perguntas e interrogatorio~. que será assignado pelo interrogado e pf~los membros do Conselho.
3o 0 ~Serão juntos ao processo .todos os documentos~ offen·ciclos pelo interrog,ado.
Art. 3350 Declarando o interrogado qne tem testemunhas
que justificam o seu procedimento. apresentará no mesmo ac.to
o rol das mesmas, com indicação dos seus nomes, profissão e
residencia, as quaes o Conselho mandará r1otificar para comparecerem em dia, hora e Iogar que designar.
Art. 336. Presentes no dia, hora e logar designados o
justificanto e as testemunhas, proceder-se-á á inquirição destas, lavrando-se, de cada depoimento, termo, que será assigr~ado pela testemunha, justificanta e membros do Conselho.
Art. 337. Findas as inquirições das testemunhas, o pret;idente declarará encerradas as diligencias, e concluidas as
o
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formalidades do processo, do que se lavrará termo pelo escrivão.
Art. 338. Ai<i proferir sua decisão, o Conselho poderâ
receber da pessoa que fez a accusacão todos os esclarecimen ..
tos escriptos que por ella lhe forem fornecidos, acompanhados
ou não de documer~tos.
Art. 339. Em seguida o Conselho passará a deliberar em
·sessão secreta, decidindo por maioria de votos se o requerente
se justificou das accusacões que lhe foram feitas, devendo o
despacho ser escripto pelo official escrivão. e assignado por
todos.
O vencido poderá dar, por escripto, em continuação á sua
assignatura, as razões de sua divergencia.
Art. 340. J. . avrado o despacho, com um termo de encerramer~to escripto pelo escrivão, o processo será remettido, por
officio, á autoridade convocadora do Conselho.
Art. 341. A autoridade convocadora do Conselho decidirá, no prazo de dez dias, confirmando ou não, motivadamente, a decisão do Conselho. Se reconhecer que o facto averiguado constitue crime, remetterá o processo ao auditor competer.tte. Se verificar a occurrencia: de falta disciplinar, procederá na fórma dos Regulamentos Disciplinares do Exercito e
da Armada. No caso contrario mandará archivar o processo.
Art. 3.12. No caso de accnsação officialmente feita, o
pronunciamento do Conselho de Justificação será publicado
em boletim ou ordem do dia, e constará da fé de officio do
justificante.

TITULO X'
Da Secçlo de Justiça
Art. 343. O serviço da justiça militar rio Exercito, na
sua parte administrativa, ficará a cargo de um departamento
tspecial, com a denominação de Secção de Justiça, annexa á
Secretaria de Estado e directamente subordinada ao Ministro.
Art. 344. A' Seccão de Justiça imcumbe, sem prejuízo do
que compete a outras repartições, ou org5os da administração:
a) centralizar todas as ir.•formações sobre legislaç-ão miIihtr;
f)) emittir parecer, de ordem dô Ministrô, sobre a orga..
nização e redacção de quaesquer projecto~ de lei, regulamento,
ou instrucções, e sobre a intell igencia de leis. regulamentos e
outros actos officiaes;
c) organizar anr.tualmente a synopse e o indico alphabetico das leis, decretos, regula·mentos e outras disposições pe. culiares ao Ministerio e do que lhe fôr relativo, e se contiver em outras leis e regulamentos;
d) requisitar dos auditores, secretario do Supremo Tribunal e directores de prisões, os processos e informações sobre o procedimento dos sentenciados militares, afim do informar os pedidos de indulto ou commutação de pena;
e) examinar as questões de interesse privado que se liguem á acção administrativa, dando informações sobre requerimentos em que se allegar violaç:io de obrigar,ões impostas :i
admini~h·nç,fío militar pelas leis c rr.gulnmentos quo a regem;
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f)' emittir pa·recer sobre reclamacão e;m quê ·8~ .alle~ar
violação de clausulas de contracto celebrado pelo Mm1ster1o;
g) examinar com cuidado o objecto das accões inter.'tadas perant.e o Podar Judiciario por actos do Ministerio, quando chegados ao conhecimento do Ministro por intermedio dos
procuradores da Republica ou por qualquer outro meio, e
prestar esclarecimentos que habilitem os procuradores a defender os interesses da União, acompanhando o andamento
das referidas accões;
.
h) es~lareoer duvidas que posaam surgir acerca da intelligencia das leis de Fazenda e vigiar pela sua observancia;
i) rever as minutas dos contractos que tiverem de sercelebrados pelo Ministerio, afim de que sejam observadas as
solemnidades legaes e salvaguardar o interesse da Fa1.enda
Publica.
·
Art. 345. A Secção de Justica compõe-se do segufr.tf,e
pessoal:
Um sub-procurador, que será o chefe;
Um secretario;
Um dactylographo ou dactylographa de livre nomeação do
ministro.
Art. 346. Ao sub-procurador compete:
a) dh·;gir e superintender o serviço da seccão;
b) informar, por sf, pelo auxiliar, ou pelo secretario! todos
os pao~is q1~e para esse fim lhe forem remettidos pelo m nfstro
ou de ordem deste;
c) corresponder-se com quaesquer autoridades, em assumpto relativo ás suas funcções;
d) enviar annualmente ao ministro, até o dia 31 de janeiro, um relatorio circum!:ltanciado do movimento da secção
no anno ar·terior;
e) trazer em dia, regiAtrados em livro especial, todos os
actos administrativos referentes á nomeação, licença, remoção,
e promoção das autoridades é funccionarios da Justiça Militar.
Art. 34i. O secretario terá a seu cargo o servico de correspor.dencia, guarda e crmservação do arr,hivo, e registro do
todos os papei~ que transitarem pela seccão.
Art. 348. O secretario será um dos funccionario~ da Secretaria de Estado, ou da Directoria de Contabilidade. ·designado em commfssl'lo pelo ministro, mediante proposta do subprocurador.
·
TITULO XVI
Da Justiça Militar em tempo de guerra

Art. 949. Na vigencia do estado de guerra, o ministro ou
o oommandante em chefe das forcas do Exercito ou da Armada,

nomear·á oq Conselhos de Justiça Militar que forem necessarios,
os quaes fnnccionarão por espaço de tres mezes e na f6rma que
fie segne:
·
§ 1. P3ra o julgamento de officiaes superiores os Con!elho• serão compostos de coroneis ou capitães de mar e guerra.
0
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~· 2.0 Parà o de offioiaes até o posto da capitão ou capitão-tenente, compor-se-ão de majores ou oapitães de corveta
e de capitãc!:l ou capitães-tenentes.
§ 3.0 P&ra o de praças de pret, de accôrdo com o disposto no ar~. 14, § 2°.
Art. :~50. Os officiaes nomeados permanecerão no exer..
cicio ·le sm•.s funcções militares, das quaes serão desligados logo
que o seu enmmandante receber a communicação do auditor sobre a neces~idn.de de reunião do Conselho.
Paragrv.pho unico. As substituições dos juizes do Conselho serão feitas pela autoridade competente para a nomeação ..
Art.. 351. Os auditores e promotores acompanharão á
guerra ad unidades do Exercito e da Armada, que lhes forem
designadas, segundo as conveniencias do servico. Se sóinente
parte das f:•rças tiver de seguir, o Governo fará acompanhai-a
de auditor •' promotor effectivos, ou supplentes e adjunto'3.
Na Capital Federal o Governo designará livremente os que
devam partir.
Art. 352. O Governo creará quando necessario um ou
mais Consf'l h o~ Superiores de Justiça, que acompanharão as
forças em operações e funccionarão como Tribunal de segunda
!nstancia. Cada Conselho compor-se-á, por nomeação do Presidente da Hepublica, de tres membros, sendo deis officiaes gen~
raes, effectivo:, ou reformados, e um juiz civil, escolhido livre. mente dentre os auditores de qualquer entrancia. O auditor
on promotor ~;;crvirá como procurador gorai junto ao Conselho ..
ParrP~rnpho nnico. O Conselho Superior de Justiça processará r .iu1gará originariamente os officiaes generaes, de
accôrdo rom as regras e~tnhnlrridns nesto Codigo e as exrepc:.ões dec:fe capitulo.
Art. 353. '~'o processo se observarão os seguintes prazos:
para aprrsentacão da denuncia ou da defesa, interposição do
recurso ou da appellação e sustentação destes - 48 horas; para
formação da culpa - 8 dias; e para o estudo dos autos pelo
relator - inf.ervallo de uma sessão.
Art.. :~54. O milifnr nu civil condtJmnado á mor! o será fnzilado.
Art. 355. A pena de morte proferida em ultima instancia
por Tribunal reunido em territorio ou aguas militarmente
occupadas, Mrá executada lo.§'"o depois de pas~mr em julgado
a sent1mca. salvo decisão em contrario do Presidente d:t
Republica.
Paragrapho uni co. Será permittido ao condemnado receber os soccorros espirituars que reclamar. de acer)rdo com
a sua religião.
-Art.. 356. O militar que tiver dA ser fuzilado sahirá da
prisão. vestido de nniforme commnm e sem ingignias. e
terá os 0lho~ vendados no momento em qne tivPr d~ receber
a~ descarga~. As ·vozes de fogo serão snhstituidas por signae!::.
Art. 357. O civil rrne tiver clr ser fuziJncJo ~nhirá da
prisão dr.r.rntPmenfe vPstido, c ~r,r:í. exrcutndo na rnnformidacln do artigo anterior.
Art. 358. Da execução na pena d11 mnrfe ~e lnvrará acta
rirrnm~tancinda, n qual, assignada pelo exPcutor e c in co !e 'I1
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tcmunllas. será remettida ao commandante em chefe das
forças em opera;ções, para ser publicada em ordem do dia,
bolef.im, ou detalhe. Uma cópi.a dessa acta, devidamente
authenf i cada, se juntará aos autos.
Art. 359. As sentenças do Conselho Superior do Justiça
nf.ío BRO susceptíveis de embargos.
TITULO XVII

Disposições geraes
Art. 360. Os processos-crimes militares não sao sujeitos a custas, emolumentos, sello ou portes de correio.
Paragrapho uni co. Os documentos offer~cidos pelo
réu serão sellados.
Art. 3·61. Aos autos do processos criminaes se juntará,
sempre que fôr possivel, nnm individual claefyloscopica rlos
accusados.
Art. 362. A policia civil ou militarizada é obri.gada a
prestar todo o auxilio, inclusvc o da força, ás diligencias
legaes que se tiverem de levar a effeito fóra dos estabelecimentos milit·ares.
Art. 363. Os fabelliães c escrivães em geral são obrigados. soh pena de responsabilidade a acceitar a perieia
nos exames de documentos que se fizerem necessarios no3
processos militares.
.
Art. 3•64. As multas com minadas neste Godigo serão co1Jradas executivamente e recolhidas ao Thesouro Nacional,
ou, em se tratando de autoridade, ou funccionarios, descontadas nas folhas de pagamento.
Art. 365. A habilitação judicial para a percepção do
montepio e meio-soldo pagará as custas do Regimento da
Justiça FrrJemJ e ficar:'í a rnrgo das auditorias.
Art. 366. Se yng-aJ' urna auditoria de primeira entrancia,
o Governo poder:í remover para ella o auditor que o re..,
querer.
Par.agrapho uni co. O requerimento poder:i ser feito por
folcgramma.
-Art. 367. O procurador geral terá um secretario, que
f.lerá um dos funccionnrios da secretaria do Tribunal á sua
requisição.
Art. 368. Os processo serão distribuídos de modo equifativo. por todos os ministros, tocando de prr.fcrencia ao3
militnres os de crime de deserrão e insubmissão e os recttrsos de alistamento e sorteio.
Arf. 369. Os autos não podem ser entregues com vista ou
em confiança aos róos on seus advogados. E'. porém per-·
mittido aos mesmos o rxnme do~ autos em cartorio e 'a extrncçiio ele nofas c apontamentos nf'CI"Rsarios á rlefesa.
Art. 370. O tempo de serviço milit.nr será comput1rln
J)ara os efffdtos da anosfmta®da.
Art. 371. O audifor correçrf'dor. anxiliado por um promotor rlesi,rrnnrlo pp]o n~"Mllrnflor rrPrnl far:í a<:: correicões
nos nutos findos, remettidos. das auditorias. O Tribunal punitá ou mandará responsabilizar os culpados, na conformidade deste codirro, pelns irrerrnlaridndrs Pnrontrad~s, f rndn
em vic:la o relafnrio rh rnrrf'i·r:fío.
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Art. 372. O serviço jndieial prefere a outro qualquer.
o disposto no art. 22.
Art. 373. As nom~açõrs da r.ompetrncia do Presideítf.P.
da Republica, para os cargos da .Justiça Militar, serão referendadas, respectivamente, ou simnltaneamcnte. eonforme
a bypothcse, pelos ministros da Guerra e da l\Jarinha.
Art. 37 4. O Governo fornecerá passes gratn i tos ao~ officiaes de justiça par_a o_ desempenho de suas funcç?~s, tanto
·nas vias de commumcaçoc•s terrestres como nu:; mant1mas.
Art. 375. As patentes dos officiaes cffce! i v O'\ reformados honorarios e das classes annexas, de que trata o art. 5o,
§ 6~, do decreto n. 149, de 1893, e bçm assim as dos da 2a
linha, srrfio expedidas pelas Secretarias ria Guerra c da Ma...:
rinha.
Ar f.. 37G. O juiz julgará segundo o allegado e provado
de nma e outra parte, ainda que a consciencia lhe dicte outra
cnusa. c clle saiba sre a verdade o contrario rlo que e3tiver
provado nos autos.
Art. 377. Os casos omissos neslc Codigo ;;,•l'fio rP~olvidos elo aecôrdo com o direito commum.
Art. 378. As auditorias para o Exercito, da P circumscripção, terão, a seu serviço, um servente, nomeado pelo 1"
auditor, e que se incumbirá do asseio c conservação do predio em que as mesmas funccionarem .
Art. 379. Os accórdãos do Supremo Tribunal e os pareceres do procurador geral serão publicados no Dia1'io da Justiça.
Al'f. 380. Rcvogam-s'J as disposições em contrario.
~alvo

DISPOSIÇÕES

TRANSITORIAS

·Art. 38f. Aos actnaes ministros e auditores e mais servcntuarws da Jnstiça Militar são garantido~ todos os direito~,
vantagens e regalias assegurados pelas leis anteriores.
Art. 382. O Governo poder:! conceder di:.:;r'n:'libilidade aos
ministros do Supremo Tribunal Militar e auditores que te.:.
nham attingido a idade para a compulsoria no posto de marechal, se o rcquerrrrm rtenl r o de 15 dia~, contados da publica0ão desta lei.
•
~ 1.° Ficarão em disponibilidade sem prejuízo das vantagens que :!Ctualmente percebem. os auditores que não fO··
rem aproveitados na reorganização da justiça, decorrente
deste Codigo. Serão, de proferrncH1, postos em disponibilidade,
neste caso, os auditores que o requererem dentro de vinte
dias.
§ 2." Os anditorf's postos em di~ponihilidadc poderão ser
aproveitados, a juizo do Governo, nas vagas que forem occorrendo nas respectivas entrancia!;.
Ari.. 383, Og Conselhos de .Tustiça, .lá sorteados, continuarão a func.cionar até o fim do semestre ou do julgamento
dos nccusndos, quando estes forem officiaes. Os novos sorteios far-se-ão de accôrdo com as prescripções deste Codigo.
Art. iHH. Os processos em andamento ao entrar em vig-or este. Codigo, nos quaes já tiver sido encerrada a formaçUo da culpa, proseguirfio do conformidade com a legiQla~ão
anterior, como se não honvr.ra sido rr.vogada, ah~ n sentença
final de 11\ ertlrancia.
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§ 1.• Este artigo não se applica aos processos de deserc;Ao,
que proseguirão de accôrdo com o estabelecido neste Codigo.;
§ 2. Prevalecem as {'risões e mais effeitos decorrente~
dos de-'1pnchos de prommcm.
Art. 385. As primeiras nomeações, decorrentes da pre•
Mnte reforma, serão livremente feitas pelo Governo, dcntr~
do prazo de 30 dias, contados da publicação deste Codigo.
Art. 386. O Governo mandará organizar, dentro em sei•
mezes, um formulario de processo militar.
Art. 387. A fôrma de processo estabelecida por este Codigo
entrará em vigôr 60 dias depois de bUa puiJiicacüo.
0

Rio fie .Janeiro, 26 de fevereiro de 1926. -Fernando SefMnbrino d~ Cat·ralho.- Alexandri11o Paria rle Alencar.
·

TABELLA DE VENf.liMENTOi

Cargos
~fini~fro civil .......
1\tinistro militar
\'~ncimentos militareca .
.......
Procurarlor geral
Sub-procurador .
At,_ditrr de 2• entrancia
Auditor do 1" entraneia
Promotor de 2• entran-

-

.

o o o

em

...........
de 1" entran...........

Pron~ot.nr

c ia
Adv,Hr,tulo nh 1" r-ircum~~r.r-~pr;;fí() .
ttttft

J\r1Vt•f4'li.J"

o.

Ordenado
annual

27:200,000

24:000$000 12:000$000
20:000$000 10:000$000
14:.\00$000 7:200$000
fl):000$000
5:000$000

cia

....

o ••

.........

Officjal do justica de
2• f·nf.rancfa .
OfficiaJ de justiça de
t• Pntrancia •
Dactyl0grapho
o o

o

o.

o

36:000$000
30:000$000
21:600$000
15:000$000

4:000$000

12:000$000

6:~00.000

3:200$000

9:600$000

1:2()0$()0()

~:200tOOO

o •••

l'r.SCI'iv o de 1" cntrnn-

Total
40:800$000

8:000$000

dmnnl_.

Pttlt•IIJI

13:600$000

.. J

:1 :nnotono

:1 :nootooo

:1 : tHWtoon

1 :HOOtOOO

õ:4ootooo

2:400$000

1:200$000

3:600$000

1 :600lWOO

800$000

2:400$000

{:200$000
2:40Ó$000

600$000
1:200$000

1:800$000
3:600tOOO

r!lrt,llnwM·Ipfl'lnlll ...

11:Htlt·h·Mo tlu ,•
,~t ~
. .

GJ•atificaçiJ.o
annual

Os mini~tros militares cujos vencimentos militares forem:
inferiores aos vencimentos elos ministros civis perceberãd
ainr!a a rP!-lprctiva differenca.
O ministro civil e o procurador geral, ao serem nomeados,
terão pnra primeiro estabelecimento 1 :000$ e o auditor e o
sub- p-.:-oc·m 3 dor 500$000.
Qu"lnd'l, a .serviço, sahirem da respectiva séde, o procurador g~rnl ~ o sub-procuradnr pcrcPher~o 20$ de diaria; o!
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auditotos1 meinbros do conselho, promotores e advogados, f5$;
os e~crivaeR, S$ e os officiaes de justiça, 5$000.
Observações
a) a nomeaçlio ad hoc só dá direito á percepção de vantadia~ das sessões dos Conselhos;
IJ) 0 supplente de auditor o adjunto de promotor, o advogado, o escrivão interino e os ad hoc perceberão as vantagens
pecuniarias iguaes ás do substituído;
c) o auditor em dispombilidade continúa a perceber os
venci!Ylf'ntC\s da tabella em vigor ao tempo em que a mesma
d!8p(mibiltdade foi concedida;
.
d) oq membros do Conselho Superior de Justiça e o subprocurador, ou auditor, ou promotor, que servir de procurador
gPral, rc~pfctivamentc, com o accrescimo proporcional que a
lei e~tabeltcer, e na mesma especie de moeda em que receberem OlS cfficiaes em campanha. Desta ultima vantagem gosarão tar.u,em os auditores, promotores e serventuarios da justiç3 n,ilHar que servirem no theatro da &'Uerra.
gens pecuniarias nos

DECR.ETO N. 17.232- DE 27

DE FEVERF.IRO DE

i 92ô

Suspende o e,çtado de sitio em todo o territorio nac~onal durante o dia .f de março proximo vindouro, para o fim de
se realizarem as eleições para Presidente e Vice-Presidente drr. Republica
·
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Br~sil,
l'esolve suspender o estado de sitio em todo o territorio na~ional, durante o dia 1 de marco proximo vindouro, para o
f~m de Ro realfzaTem a~ P.loir:l'í(\~ para Prl'~irll'ntl' (\ VicP.-Pr('~•rlPniP

da ftpr,uhlira.

flfo do .Tnnefro, 27 do fcv~rf')iro dr. 1fl2fi, 1O!'in ela Imtr.pemlPncin e 38" da Republica.
ARTHUR DA SILVA BE~ARDEB.

4flonso Penna

DECRETO N. 17.233- DE 27

Junior·~

DE FEVEREIRO DE

192ô

Suspende o estado de sitio no Estado do Pará, no dia .2 dn
pro:r.imo mez de março, para o fim de se realizarem rr.~
rleir;i'ies dP. deputados estaduae.<;
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil
resolve suspender o Astado de sitio, em todo o territorio d~
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Estado do Pará, no dia 2 de março proximo, afim de se realizarrrn ali i as elriçõrs pnra deputados ao Congresso do Estado.
Hio do Janeiro, 27 de fovrreirn de 192ô, 105° da Indee 38 da ncpuhlica.

prnd~'ncia

An.THUR DA SILVA llERNARDEA.

A(f'onso Penna Junio1·.

LH~GJH~TO

N.

l'i.?:H.

ng ~l ng 1\TAR.çn mi

192G

A mn·ova novo· projecto pa;·a a construcção da nova estação do
Nottc, da Estrada de Ferro Central do Brasil, na cidade
de S. Paulo, e o 1'cspecfi1.w m·çnmento, na importcmcia de
?.813:558~669.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos· do Brasil,
considerando a convenicncia de reduzir o elevado custo ern
qtw fôra orçarla a const.rucção da nova Estação do Norte, da
J~strada do Ferro Central do Brasil, segundo os planos avprovados pelo decreto n. 15.729, de 13 de outubro do 1922,
o tendo f'm vista o quo propoz a directoria daquolla estrada,
decreta:
Artigo unico. Ficam approvados, de accôrdo com os documentos que com este baixam, rubricados pelo director geral do Expediente da Secretaria de Estado da Viação c Obras
Publieas, o novo projecto para a construcção da nova Esf ação do .Norte, da Esf r a da de Ff'rro Central do Brasil, na
eirlade de S. Paulo, e o rcspecl ivo orçamento, na importancia
de 2.818:558$669 (dous mil e oitocentos c treze contos quinhentos c eincoenta e oito mil e seiscentos e sessenta e novo
r(íis), rm substituição aos planos approvados pelo decreto
n. 15.729, de 13 do outubro de 1922.
Rio rle .Janeiro, 3 de março de 1926, 105° da Jnrleprnrlenrin ro 3R 0 da Rrpuhlica.
An'rHun DA SILVA BERN.\RDF:R.

F1•anciscó

Tll~CfiETO N.

17. 2:1!) -

Tm

S.á.

:1 DF. MARCO DI~ J!)2(j

A !lforiza a cclcbraçiio dr' colltJ•arto com.

(I "Mctropolitan Vici;ri'S
Elcctrical E':rport Co., l.Ad.'', pam a electri{icar;tio de um
t1·crho da Rsfr((da r/P PnTo nrstc de Minrrs e dá oulms
JJ1'nvirirncias.

O PJ'esidenle da Repu}Jlien dos Estados Unidos do .Brasil,
dac; autorizn~õrs rnnlidar; nn art. 20. rln lri n. 1.!111,

u~~nrln
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de 12 de janeil'o elo 1925, que vermanece eni vigor, em vü'Ltu.le
do decreto n. 17 .180, de 2 de janeiro do corrente anno, e na
lcttra a, elo al't. 246, do regulamento approvado pelo deerelo
n. 15.783, de 8 de novembro de 1922, resolve :
. . _
Art. 1.0 O contracto para as obras de clectrifwaçao do
trecho de Barra Mansa a Augusto Pestana, da Estrada de Ferro
Oeste de l\linac;;, será celebrado com a "Metropolitan Vickers
Elect.rical Export Co., Ltd.", noR termos das clausulas que
com este baixam, assignadas pelos ministros da Fazenda c Viação c Obras Publicas, c que toem por base a proposta apre ..
sentada na concurrencia publica aberta pelo edital de 19 de
março de 1925 (Diario Otf'icial de 17 de abril), com as rcctificações que se tornaram necessarias, visto não ter sido acceita
a operação de credito cujo plano se achava incorporado á
alhulida proposta.
Art. 2.0 A despeza com as obras a que se refere o. artigo
prcecdcnt.c, correrá por conta de creditas bancarias que o Miuisterio da Fazenda abrirá, da seguinte fórma:
a) no Banco do Brasil, t.m credito na importancia de
1. 406 :398$958! a juros não excedentes de 7 %, exclusivamente
destinado a occorrer ás despczas com os serviços contractados,
do accôrdo com o presente decreto, c que teem de ser pagas
no Bra~ül;
b) na Casa N. M. Rothschild and Sons, agentes financeiros
do Brasil em Londres, um credito de :E 151.640-0-0, aos mesmos
juros cobrados na conta geral do Governo Brasileiro, exclusivamente destinado a attender an pagamento dos materiaes especificados na clausula I das que baixam com o presente decreto.
Art. 3. 0 De accôrdo com o arL. 26, da lei n. 4.911, de 12
de Janeiro de 1925, a dcspeza com a liquidação, inclusive juros,
dos creditas referidos no artigo precedente correrá pela subconsignação "Combustível" da vorba 7a, "Estrada de :Ferro
Oeste de Minas - 1\finisterio da Viação c Obras Publicas", ou
pela que lhe fôr attribuida declaradamente no orçamento em
annuidades que não ultrapassem a importancia correspondente
á despeza de combustível no trecho a clectrificar, e á economia
do pessoal no mesmo trecho depois de electrificado, annuidades
que serão recolhidas pela Estrada de Ferro Oeste de Minas á
'rhesouraria Geral do Thesouro Nacional antes do encerramento de cada exercício, afim de terem a applicação determinada
no presente artigo.
Rio de Janeiro, 3 de março de 1926, 105° da Indepcndencia
e 38° da Republica.
--·
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Annibal Freire da Fonseca.
Francisco Sd.
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t:.LAUSUL.~S A QUE SE REFERE O DECRE'rO N.

17.235,

t>ES'l'Â DATA!

1
O cuntraclanle se obriga a realizar a electrificacã~ do
trceho de Barra Mansa a Augusto Pestana, da Estrada da
}4"'erro Oeslê de Minas, a construir uma usina hydro-eleotrica
€f a fornecer cinco locomot.ival! e sobresalentes, pelas importaneias tle t 151. 6-i0-0-0 (cento e cincoenta e uma mil seiscentas c quarenta libras esterlinas) e mais 1. 406:398$958
(mil quntrocentos e seis contos. tresentos e noventa ê oito
mn novecentos e cincoenla e oito réis), de accôrdo com a
discriminação seguinte:
Despezas uo
Material a
importar
Brasil
100:000$00 0
a) ncquisicão da cachoeira ..............
t 15.440-0-0
154:045$950
b) obras de ~ptw;ão ....
~ 21. 254-0~0
174:942$6!8
c) usina hydro .. eleotrica .
66:21.7$433
t.: 7.388-C-0
d) 1in h as de transmissão . .
e)
sub-estações transfor1: 36.945-0-0
241 :740$5H
mattoras .••........
f) linhas de contacto e
554:163$561
1: 31.150-0-0
alimentação.
. . . ...
1: 42.460-0-0
66 :976$·500
g) locomoti~as . . .
~ h) sobresalentes para. lo2:232$550
comotivas ......... .
1: 5.258-0-0
i) ligaeilo electriea dos
trilhos ........... .
46:079$832
5: 1.745-0-0
1

Totaes ..

1:151.640-{l-0

1.406:398$958

a) acquisicão, em nome da União Federal, das cachoeira dos Pilões, do RiQeirão Bananal, situada nas proximidades da estação de Carlos Euler, da estrada e dos terrenos
·adJacctlles necessarlos á cxeoução das obras. Despeza no Bra ...
sil: cem contos de réis ( 100 :000$000);
b) construcoão dé obras para a captação e utilização da
cachoeira, constando de barragem, canal, caixa de pressão,
fornecimento e montagem do conductor com respectivas junhls de expansão, tudo de accôrd,) com o projecto existente
visado pelo contractante, podendo substituir as obras projectaclas em alvenat'ia por con~reto armado, desde que não
haja diminuição de resistencia e augmento de preço. Mat~rial a importar: cinco mil quatrocentas e quarenta libras
esterlinas (.E 5. 440) . Despezas no Brasil: cenLo e cincoenta
e quatro contos quarenta e cinco mil novecentos e cincoenta
~éis (154:045$950);
·
c) construcção do predio da usina, em alvenaria de pedra, estructura metallica, cobertura de telhas de typo fran~
cez, com forro de segurança, pavimento de concreto asphaltado; fornecimento e montagem, de accórdo com todas as exigencias technicas de trcs grupos geradores, constituídos cada
um de ~ma turbina .Pelton, de novecentos (900) HP, setecentos e cmcoenta (750J r. p. m. para queda util de duzentos s
YJ!Ze metros e Q.ip.co. decímetros .(211m,5), rendimentQ .em
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plena carga de oitenta e um por cento (81 ~) e um ~!terna
dor triphasico de oitocentos (800) KVA seis mil setscento!
(6. 600) volts, cincoenta cyclos, setecentos e cincoenta (750)
~. p. ín. rendimento de plena cavga de noventa e tres o
cinco decimos por cento (93,5 %) com r~spectivo ~xcitad~r;
tres transformadores elevadores de tensao triphasiCos, cmcoenta (50) cyclos, de seis mil seiscentos (6.600) para trinta
e tres mil (33. 000) volts, de oitocentos (800) KVA, resfriados a oleo, rendimento de plena carga de noventa a oito o
tres decimos (98,3%) um transformador abaixado r de tensão de vinte (~O) KVA, seis mil seiscentos (6.600) para duzentos e vinte (220) volts, cincoenta i.. 50) cyclos, triphasico;
um grupo motor-gerador da tres (3) <.W para conve.rsão de
corrente alternada triphasica de duzentos e vinte (220) volt.~
· em corrente continua de cento e quarenta ( 140) a duzento3
e vinte (220) volts; uma bateria de accumuladores para o
serviço de illuminação de soccorro, de sessenta (60) elementos,
com capacidade de setenta e nove amp-horas, em regimen de
der. (lO) horas, com os accessorios nccessat·io!;; uma ponte rodante para vão de oito (8) nwtl·os com guindaste electriCo, de
capacidade de seis (O) toneladas; um moitão para suspender
transformadores; apparelhamento completo de protecção, indicação e manobras, montado em paineis de ardosia preta com
armação de ferro; cabos, fios e pertences para a installação
perfeita de todo o material, circuito de illuminação e forc.a;
tres para-raios para trinta e tres mil (33. 000) volts, com bobinas de inducção triangulares c resistencia. 1\Iateriaes a importar: (f: 21. 254-0-0) vinte o uma mil duzentas e cincoenta
e quatro libras esterlinas. Dcspczas no Brasil: (174 :942$618)
cento e setenta c quatro contos novecentos e quarenta e dons
mil seiscentos e dezoito réis;
d) fornecimento e inHtallacão da linha de transmissão a
trinta e tres mil (33.000) volts, desde a usina bydro-electrlca
até as sub-estações, em fio de cobre nú n. 4 B&S e n. 7 B&S.
respectivamente, conforme as exigencias das condições technlcas, sobre isoladores de porccllana experimentados a humido a
sessenta mil (60. 000) volts, postes de aroeira do sertão ou qualidade equivalente, a juizo cta Estrada, linha de terra em cabo
de aço do 4 m/m,76 do diamelro. Material a importar:
(E 7. 388-0-0) sete mil trezentas c oif enta o oito libras esterlinas. Despezas no Brasil: (66:217$4:33) sessenta e seis contos
duzentos ~~ dezesete mil quatrocentos e trinta o tres réis;
e) fornecimtmlo de materiaes, montagem e construccão do
prcdios para tres sulJ-estar;ões transformadoras de corrente
alternada de trinta e f.res mil (33.000) voltst tríphasica, para
CCl.rrent e continua de mil e quinhentos ( 1 . 500 J volts. Duas destas sub-estacões compreh~'.lacrão cada uma tres convertedores
rotativos, de duzentos e ciucoenta (250) KW, setecentos e cin~
coenta (750) voHs1 mil r. p. m., para serem ligados em grupos
de dom,, fornecenao
quinhentos (500) KW a mil e quinhento-.
( 1.500) volts com rendimeuto erri plena carga de noventa e
quatro o vint~ e cinco centesimos por cento (94,25 %) e dous
transformadores abaixadon•s de tensão tio quinhentos e clncoenta (550) KVA tres para seis (3/6) phases, trinta e tre,
mil (33. 000) para dous, por quinhentos e oitenta e cinco
(2 x 585) volts, rendimento de plena carga, novonf.a e oito e
quinze centesimos por cento (98, 15 %) resfriados a oléo.
!\.. oulr.n sub-estação compl'l'llcnderá cinco convertedores rota-
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tiYos e treg transformadores abaixadores de tensão identicos
aos supracitados. Cada .sub-estação comprehenderá além dos
appareJhos acima, um tran8formador de vinte (20) KVA, de
trinta o tres mil (33. 000) para duzentos e vinte (220) volts,
para serviço de illuminacão, uma ponte rodante com guindaste
clcctrico com capacidade de seis (6) toneladas; apparelhamento de protecção, indicação e manobras, montado em paineis
do ardosia preta com armacão de ferro; cabos, fios e pertences
pa1·a installação peflfeita de todo o material clectrico, circuito
de illuminação e forca; conhtruccão do predio em alvenaria do
pedra e tijolos, estructura metallica, cobertura de telha typ~
1'rancez, com forro de segurança e pavimento de concreto as..
vhaltado. As tre·s sub-estações ·serão collocadas ao longo da via.
fenea d-e- modo a satisfazt't' ás condições estipuladas no final
da leU r a (, scgu in te. 1\latcriaes a importar: (t 36.945-0-0) trinta
e seis mil novecenta e quarenta o cinco libras esterlinas. DeJ...
pezas no Brasil: (241 :740$~14) duzentos e quarenta e um cqn ..
los setecentos t\ quarenta mil quinhentos e quatorze réis;
f) fornecimento dos materiaes e installacão de accOrdo
com todas as condições de segurança, de setenta e tres (73)'
kms. de linha de contacto em via directa e tres (3) kms. em
desvio.s, em suspensão cat~narla, sendo o fio de contacto na
:via directa de cobre de cento e sete. millimetros quadrados
( 107 m/m1 ) de secção e ·a cabo de suspensão de bronze de seLenta millimetros quadrados (70 m/m11 ) de secção, e nos des.vic;.s o fio de 1 contacto de cobre de oitenta millimetros quadrados (80 m/m ) e o cabo de suspensão de aço de cincoenta millimetros quadrados (50 rr./m2 ) de secção; garras e penduraes
de a·co galvanisados, isolamento duplo; postes de aroeira do
sertão ou qualidade equivalente, a juizo da estrada, espaçados
de cincoenta. (50) metras em rect.as e menos nas curvas, conf0rme o raio; seccionadores de seis em seis kilometros. A collocacão das sub-estações transformadoras e as linhas de trans...
missão, contacto e suspensão satisfarão ás seguintes condicões,
e" ti puladas no edital de concurrcncia:
Condições de tracção: Paya o seu rendimento e capacidade, as installações electricas (usina, linha de transmissão),
sub--estações ou postos transformadores, linhas de alimentaçã,o, contacto e retorno) o as locomotivas deverão satisfazer ás
seguintes condições: a) funccionando durante uma hora nos
extremos das tres secções de tracção um ou mais trens exigindo tresentos (300) HP a peripheria das rodas das loco:rr.Qf ivas; b) funccionando nos extremos da primeira secção um
ou mais trens exigindo tres·entos (300) HP e outro ou mais na
terceira secção exigindo seiscentos (600) HP nas mesmas con..
dições; o rendimento calculado entre n. energia disponível nrt's
luvas de união das turbinas e a obtida na peripheria das rodas
não deverá ser inferior a cincoenta por cento (50 %) , para
nenhuma das secções. Materi&·es a importar: (f 31.150-0-0)
trinta e uma :rr..il cento e cincoenta libras esterlinas. Despezas
no Brasil: (551: 163$561) quinhentos e cincoenta e quatro
contos rento e sessenta o trcs mil quinhentos e sessenta e um
réis.

o) Fornecimento e montagem de 5 (einco) locomotivas,
sendo duas (2) para o Rervico de passa-geiros e tres (3) para
o de cargas, de peso de quarenta e duas (42) toneladas, com
campartimento central para cargas, de quatrocentos e qua-·
renta· (410) HP de potencia normal, em quatro _(4) motores de
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cento e dez ( 1 f O) HO; appar·elhamento de commundo electropneun:atico; apparelhamento para recuperação de energta nri
descida das rampas, freio de 31' rarefeito c manual de seguI an~a; engreúagens clnsticils; appat·elhos de sig·naes e illuminação; ar·eeir·os pneUuialicos e manaaes; jugo de chaves;. indicador de Yelocidadc; apparelhamcntu completo de proteccão,
índica<.:ão c manobras uos circuitos electricos. l\Iateriaes a imperta r: (!: ·'12. 'tôO-O-O) quarenta c duas rnil quatrocentas e
H•sseuta livras cst~rlinas). Dcspczas no Brasil: (66 :U76lS500)
sesst>Illa e seis cuulos llOVecenlus e selenla e seis mil c quinhcutn r1~is.
h) foruceirwmto de quatro (4) molorel; elcctricos com
rPS[I~'l'f iYO:' piões e cng-rena~ens sobt··t•sulrntes para as locomot ivns e lle t jogo cumplet u de n~aleriaes prtra conser·vação. Matc·riae.-; a importar: (f: 5. 258-0-0) cinco mil duzentos e cineocnta c oito libras esterlinas. Dcspezas no Brasil·: (2 :232$550)
dons contos duzentos c trinta e dou~ mil qninhcntos c cinr:ocJ:l:.t rfí.is.
i) l'ornccírncnto c installar:ão de lig:H:õe::; clcclríca3 para
os tt'ilho8, de ~elenta r· frr> ..: (73) ktr•s. (lm Yin dir·ecta e tres
. (~n Jm1s. en1 dL•svius, com as ligaçõt~:3 tra,,~,·ersa:'s nccess~rias.
Matcriacs a importar: (t ·J. 7 '15-0-tl) uma mil setecentos e
quarenta c cinco libt~as e si erlinas. J)t'SP"Zns no Brasil:
( 46 :07!>$832) quarenta c seis eontog 5Pfpnb c nove mil oitocentos e trinta c dous réis.
Total dos mat·eriacs a impurlar das IPiras b a i: cento e
cincoenta e un:a mil seiscenta.;; e quat·entn libras esterlinas
(f: 151.640-0-0); total das despczus no Bra~il das letras a a i:
mil quatrocentos c seis .contos trf's·~ntos c noventa e oito mil
r,ovecenlos e cincoenta c oito réis ( 1 . .'JOG :398$958) .

li

e

entregues

Tlldo;.; •!S matf:;L·iao~. installacões
obras serão
f'IJJ p1!J'l',~Jia-; cowli:~r1es de funccionamento H de Hcôrdo
n clausula sexta (6•), 8endo a~ eondi(;ões de Ptwan!'ll n

com
delalhes de are0l'do cuJH as cspceificaçõe~ da propos!a feita pela
co~·ttrne!antc, publicàda Elo D.iario. Ofl'iri~,z mmlPJ'o oitcnt.a o
Seis (Bü). d~ dezese:e (I'} dfl ahr1l de mll noYecentos c vmlc
e r1nco (Ht?5) c rect!l)c~u:~es publicadas no nunwro noYenla o
quatro (U O, de vinte ~~· oi to do mesmo mrz c anuo.

UI
0-:: pae;,mnenlos serão feitos parcelladanwnt e ao conf racl ai1k nu :'1 sua ordem. por conta dos m·editos hanearios abertos pdo .Ministcrio d:1 FazPnda. em Yirtude llo presente dcctclo: rp:tUllo ao credito em libras esterlinas, ú medida que

furem

~endo

realiz·1dos os emha1·ques tios mal ol'iae5, mediante

n aprescnl at.:ão dt> facluras acompanhadas dP sngunda~ vias

tios documentos df• (•mlmrque e seguros. eonfl'rilln~ por autoridades ront!JPicnlr~. dl'signadas pelo GovPrno, c visadas pela
Dt~legn~iu dn Tltesouru Brasileiro em Londrrs; e (luanto ao credii o e"l pap0I-moeda no Banco do Brasil, o qual ru~tcarú as clespC>zas "ealizadas nn Bral'lil inclusive a acquisição da Cachoeira
dos PilGI.'~. 1ambem parcell~damentc, mcdiant c fac furas mensnc~ apt't:scntndas pelo contractante, de accôrdo com os serviços
Leis de 1926- Vol. II
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r- funwcimentos que iorem sendo realizados, processadas pela
ndmini.,ll'nção da Estrada.
Das factm·as relativas aos ultimos embarques dos materlars :1 nnporlal' voderá ser descontada, a juizo do Governo, a
titulo -'" E-upplemento da caução exigida na clausula 5•, a quantia tle r ~l. í00-0-0 (tres mil o quatrocentas libras esterlina~).
IV
O fundo de i: 3.100-0-0 (l.rcs mil e qualrucentas liLras es~
terlinn..:), tl\~scunlado do valor dos matcriacs a importar, re~
fcridu nu dausula fcreeiea, garantirà o fornecimento dos
mat.c•ri:w~ de nccOrr!u ~·om a elausula 2n, sem prejuízo do dispo~l o na clausula b . c ~erú cnlregtw tl. contractante ou á sua
ordem, r1Ppois do .iulgado completo o fornecimento pela adminish·&ç=io da estrada ('lll processo especial.

v
l1 ~tra garantia da fiel execução do contracto, a contractantc r\f~JHlsilou na theHoura.ria da Estrada,. em apolices, a impor! anr~ia de cenl o e oitenta e sete contos setecentos e sessenta
e seis mil tresentos c sessenta c oilo réis (187 :766$368), corrêspov:llmlc :\ tres por conto {3 o/o) de cento e cincoenta e uma
mil ~c\-;centus e quarenta libras esterlinas (t 151.640-0-0),
conYertida~ em réis, ao cambio de sete e meio (7 1/2 d) addicionadas de lros por ecnto (3 o/o) sobre mil quatrocentos e seis
con:rc, tre:~pntos e novnnta e oito mil novecentos e cincoenta o
oilo di~ \1. 106 :3!JH~958) .

VI
T~do::; ;-1.:

forw·· i nwlll u...;. i nsl a Ilações

c

obras deYerão sc•t•

enlrcMucs dentro tiu pl'azo maximo de H) mczes, a contal' da
data :13 puh\iea~_;ão 1m Diodo O{ficial do reg·i::;tro do contraelo pelo 'fl'ilJUndl (\(> Contas. salvo motivo de força maior,
tlevid<lnwnfe em~)Jll'1. \ a~lo, a .i.ll ~zo ~o Governo. Salva essa hypotlwse. o Lnn! t·aci~nh~ fH~a sUJeito n multa d(' um conto de réis

( 1 : OOO'S\10(!) por dia, além duquellc prazo, a qual será descontada :!:1 cuu;;ão,- a unt• ~c refet'ü a clausula anterior. Esgotada
essa c·Jnr;ii;:, n cnnlral'lo st>r<l re~rindirlo dP aecOrdo com a clausula 17 11 •

VIl
O f~onil':.>t·!nlllt• Ir-pmldn JWln
''I' i odas :.•.:.: llBf allaç~'lP:'>
da d:1ta da tlltlUglll'il•_.ao do serv1ço,
ficado:; cu ~,uh31 i ltw.dn o material

perf.-iln funccionamento c

al.tí um anno ( 1), a conlnl'
corrigindo os defeitos veriquo deYidamcnte se verificai· t\yer '1Ço uef0duoso; ~em ,di~·cilo ti ~ndemnização, c podendo; para lsso~ mttnlm· JUnlo a.s mstallaçoes um fiscal de sua
confiaru:a. Findo ~-~r c prnn, a cancão a que se rcfct·e a clausul_a õ• fH'nd liYI'I' e ~em mais rmhaea~o ú disposição do con-

8Cglii'<Hl(H

~rMb"lle.
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VIII
O confr·acto só se tornará effectivo depois de registrado
pelo Tribunal de Contas, não so responsabilizando o Governo
por indemniza~;ão de qualqucl' cspccie si este instituto lhe

negar registro.

IX
O ~ontraclanle ~e obriga a adquirir em nome da União
Fedet·al. lmmcdia1ar.leilte após a publicação no Diario Of{icial
do 1'í:.~·i~tro do conír:1eto pelo Tribunal de Contas, a cachoeira
dos P!lõc:" do Riheir·ão Hananau, proximo á estação de Carlos
Eu~cr d:. E~lrada. eom os lrrrenos adjacentes nccessarios á
exerw;fír> da;;; obras. A administração da Estrada tomar:l. as
tu•cc~~:;~l'Hl~ providenciaR para a demarcat;ão c cffect.iva 11ossc
da referida cachoeii·a e terrenos.
X

O

conlr~etante

se obriga a entrar para a thesouraria da

.Eslt·nda. 'Utmcdiala:m~nl 1'. após a rntblicação no Diario Oflicial
do I<'!?'i"t1·o do contraeto pelo Tribunal de Conlas. com a irn-

porlanri:l de quan·n:a c oi lo contos de réis (48 :000$000), nara
as do~peza:-: d<> fisca 1 ização por parle da Estrada do lodas as instalJações e ohras a ser0m executadas c fornecifcnto dos maleri af's nee ~I'~Clri os.
XI
'I'.1dos os maleriaes de importação dm·erão ser despachados em nonw da Estrada de Ferro Oeste de Minas, correndo por
<·onta 1 !r..~lD os dirolfos alfaw!cgario~•. lH'Ill como as desprzas
de fre:!.:' na Estrada de Ferro Crntral do Brac;;il " na JH'OJH'ia.
E':lrarh d1' Frl'i'o Üf'stf' ele 1\!inns, P pol' con!a do conll'aelantn
! o da:.; ~~" :lt•mnis dl2~_.peza!';. Todos os ma( (•riaes naeiouae-é f oriltl tra'1spn1·lc na J!:,!rada de Feno CPnt.ral do Brnsil P na propria c~ í.r·ada nas mrsmas condições. O pessoal I crú transporte
sóme1·1[C n:J propria e~lrada por conl a desta.

XII
A' Estrada incumbe obter da Alfandcga, o n1ais dcpJ'Pssa

po~:-;i•:,,l. f• det:embaraco dos mafcriacs importados, fornecendoilw o rc•nh·~ctante r:s marcas. numeras " caracterist.icos dos
\'Oit:TJW:i, rn:SOS brutos C líquidos, e O llOll1C' do Yapo.r, logo

sejam os malcriacs cmllarc<tdos, nns porlos df' lH'Ot'l'dcncia.
XIII
\ J'. . . ir:Hla proddrneinrá rmra qnf' ncnlnnn alt·nzo ~:~~ YPl'ifique no~ fransporf?s, ronsidrranrlo-sc' moi i\·o d,• rorr·a nwior
para t>l'fPi Io do dispos! o na clausula (in os alrt~ztos ~:np(·l'iore:-:; a
trinta (30) dias, a contar do desembarque no Cúl.'s do Podo do
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H io li•.'. Janeiro do::; maleriae~ do importação c da data do~ despacho~ do Gulros maleriacs ul•~ a ~ua chegada aos pontos de
appli:a:;flo.

XIV
~'

eou!raclanle

~e

ulwiga a fazer, como julgar conveniente,

u oqu ;parn:~n to de t rat~:ão l' o fornecimento de vagonete~ da
linha :~~ I-:d rada Lk Ferro oe~te de Minaes entre o kilometro

sessenta

(~

um mais duzentos metro::; (61,200) da linha directa e

a usina hyclro-eledt·ica pa1'allelamente ao conductor hydrau-

lico. 1.\:rminada a execução das obras, o contractante poderá
retil'ar n equipame11:.o c o:5 yagoneles acima referidos.
XV

Dt!rante o período das o1Jras, a Estrada fornecerú abrigo,
r;as di'U'~Ild(~ncias qu~ po:-:;sue, para os materiaes de facil dctel'ioraç-''ío do contralil._mte, sem onus para este. Forncccr-lhe-ha
tambem: wn guinrhsle, sen·· prejuízo do scrvü,;o normal do
f rafcgo: i. rcns rspee aus de ~erviço e. si fôe ncces$lrio, permittir-H.t~-lm lJXIrahir pedt·a da vecll'cira de sua pr•Jpriedacle, na
cstuçflo do Zclinda.
XVI

O eonf.raetante realizará os trabalhos de maneira a ntw

intern~lll~per o trafego, organizando a Estrada por S'.la vez o ser-·
VIÇO .:1~' h·pn.-: de eargas de modo a permittir ao contractant.e a
maior dfH·iencia th~ oh'as c dos trabalhos de montagem.

XVII
"' fnila de tUm}n·imettlo do conlracto por pude do con-

1ra~~:ael.:, ~crú nlOli\o para rescisão do mesmo, i'Idependento
de :tc~;~o o .1 inf.erpPlla~;fw judicial, revertendo para os cofres
da Estrada a caução a que SP refere a clausula 5", não cabendo

ao codratlantc ind0nmizaçã'J de qualquer cspccie, salvo as im-

a•;

porlan~ias qne houver t·ecebido de accôrdo com a clausula
c
qw~ nfio serão dcvolYida~, entrando a Estrada immcdiatamente

na posse das obras e inslallar;i1es feitas e matcriaes fornecidos.
À VIII

;\;) cn~(l de dt>~aec•lnlo enl re o Governo c o contractante
so)JJ·u 'l m'elligr>JH'Ia rias presenfP:-: clausulas. sertt este deciLlido
}Jor ru·llit ··os numc·.;;Jo,.; denl ro do prazo de sete dias, um pelo
Go\cr•Jo, o:tlro pchl conlrarlanle. c um ferreiro dcsempatador
cscolnicl,o dé commvm nccôrdo, dentro do prazo acima. se.ndu o
laudo ::tce<'ilo <' con~i(krado por ambas as partes.

XIX
As que~tões que ~c suscitarem entre o Governo e o contracfanle ou eutre e~te c terceiros, relativas á inlelligencia do con-
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fraclo, r.:;~í'fio resolvirlas de aecôrdo com a Iegi~laçfio brasileira
pC'lJ" tr:ímnae~ bcusilriros.

~

Uio dp ,Taneiro. 3 de março do 1H2ü. -- .4.nnibal Freire da

Fl.1·ts"r'1. --

Fl'fWc~sco

Sú.

DECRETO N. 17. ?36:

DE

3

DE l\fARÇO DE

1926

Ab1·e. ao .~.liinistcrio da Guc;'Nt o credito especial de 29ü :065$000
para pagmnento de etnpas dos in{eriMes, pJ'•Jças, mullte1·es e mc1wrcs do f1sulo de Jnvalidos da PaíJ'ia
O Pre . ;;idente da H.cpublica dos E~tados Unidos do Brasil,
usando da autorização que lhe conft're o decreto legislativo
n. 4. H76. de 5 dt~ flpzenlln·o de 1925, e f L'lHb ouYido o Tribunal dP Conl a~. na fôl'ma das di~posiçõP .:; Plll Yigol', l'f'~olvn
abrir, ao l\Iinisterio da Uuerra, o credito espeei[l.l de réis
29ü :065$000 (duzentos e noventa e seis contos c .:;;essenla e
cinco mil r1;is), para ocemTcr ao pag·amento ela diffrri'llt;a de
1 do abril a 31 do citado mez, da etapa do:-; infPrion·~. mulheres c menores do .\:-:yllo dP lnvalidos da Patria.

Hi o rle Janeiro, 5 de março df' '19:?G, 'lOGo da Jndrpcndrncia e 38" da Republica.
ARTIIFR D.\

Srr YA

BErtNAnnEs.

Fcnumdn Sctcmln·ino de Cm·l·alhn.

DECRETO N. 17.237,
Su.~pewll'

(i

CS{fl(/()

DE

5

DE :!\L\HÇ() DE

de sitio 110 Estado rlo nio de
dia 7 de mai'Ço

1926
.TtiiiPÍi'O

nn

O Pr<';;idt'nlf' rla Ilepublica dm Estados Unidos do Brasil,
susppnder o estado de sitio em t1)d:l o ft·nitm·io do
Estado do Hio d1' .Jmwil'n, no dia 7 de 111ar~.:n conrnft'. visto
rNtlizar-se nr~se flia a PlPi(.'ão para uma vagn dC' Deputado á
.\ssemlJlJ,~a Esl adual.
l'iH'OlYf'

Hio 'dr .Tan('irn. 10 de mar1:n de Ht?G. 107> 0 da ImlependPlJr

ia <'

~~R"

da R<'puhlica .
. \ItTHCH

n."-

SILY.\

BEn:.;.\nnE~.

Affmv:o Penna .Juniol'.
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f)ECflETO N. li .2:JS-

DE

7

DE MAfiÇO DE

1026

S11sprmlr o I'Simlo rf,~ sitio no Estado do Maranhão

O Pro~identc da Rcpublica dos Estados Unidos do Brasil
resolve suspender o estado dn sitio em lodo o t.errilorio do Es1ado do Maranhão.
o

Rio de Janeiro, 7 de março de 1926, 105° da. Independencia
da Republ lea.

:~so

AH'l'HUn DA SILVA BEnNAnDES.

Affonso Permd Junior.

DECRETO N. 17. 239 -

DE

1o DE

MARÇO DE

i 926

A pprova a planta dos terrenos necessarios pm·a o l)rolongamento da Estrada de Ferro Therezopoli.~ até á nova estação da Vm·zea e declara a urgencia da desapro1Jrinção,
twr utilidade publica, tjos terrenos e das bernfeitorias
cmnpreherulidos nessa planta
O Presidente ria Republica dos Estados Unidos do Brasilt
nftendrndo ao que expôz a directoria r'l!:t Estrada de Ferro
Tlwrrzopol is e rlr acrôrdo com o disposto no art. 590, § 2°,
n. Jl. do Codii=!Jl Civil 0 no art. 41 do regnlamento approvado
Jll'l'l ''''!TI'In n ..'f .!I;J!i. d0 9 dr• srtcmhro íl<' 1!103, rlecl·ela:
.\rt. 1o. Fira appl'ovada, de accôr(b com os docnmentM
q110 l'(llll PSfr> hah:am rubricados pelo diJ'f'elor geral de ExpnrlirnfP da Srcrdaria de Estados elos NJ~·ocios da Viação r
Obras Pu h! ic as. a planl.a dos terrenos necessarios para o prolongamento da Esfrarla do Ferro Therezop·~lis at.é á nova esfaçf:ío ria Varzca P rnmdrucção do desvios par~ os serviços
eles f a .
.t\rt.. 2°. Para a desapropriação, p0r utilidade publica,
do aeri\rdo com o arl.igo 590, § zo, n. 11, do Codigo Civil, dos
fmTenos e hcmfoitorias comprehendidos na planta ora approvada, fica declarada urgencia, na fórma do art.. 41, do
regulamento approvarlo pelo decreto n. 4 .956, de 9 de sef0mhro rle 1903.

Rio de Janeiro, 17 de março de 1926, 105° da Independenria !:! 38° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Francisco Sd.
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Telcplwnica IUograndens~
lele~Jlwnicas
c tele(JN!phicas
r.om tts cstJ·anoetras, nas {J•mltel.í'rzs com n lk1m1Jfrra Araenfilla r com '' llcpnblit~a Ol'icnlal do t'1'11(}1WlJ.

Concedr> 1JC1'1/I,issiio â Companhirt
paro li(Jm' os su.as linhas

O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Brasil,
vi~ta o disposto na alinea 2\ do art. 35 da Constif.uição Fedrral, attcndcndo ao que requereu a Companhia
'fnlrphoniea Riograndense, soeicdade anonyma brasileira com
sédP mn Porto :\logre, adrnini~trada por Directores em maioria ht·asilcit·os, e tendo em vista as informações prestadas
pola Hrpart.ição Oeral dos Telogl'aphos, decreta:
Arf igu uni co. Fica concodirla pcrmisRão ú Companhia Telüphonica Riograndense para ligar as suas linhas telephoni('ilS ~~ tolrgraphicas com as eslrangeiras,
11as fronteiras com
a HcpulllicJ Argentina e com a Republica Oriental do Uruguay, nos termos das clausulas que com este baixam, assignnrtas pelo Ministro de Estado dos Negocios da Viação e
Obra~ Publicas, e ca~o os Governos daqucllas Republicas autorizem, por sua vez, essas' ligações.
Iendo Pm

Rio de Janeiro, 10 de març.o dr 1926, 1or:;~ rla Tndependen..
cia e 3R" ela Repuhlir.a.
ARTIIUR DA SILVA BERNARDES

Francisco Sá

Clausulas a que se refere o decreto n. 17.240, desta Jata
I
E' concedida pcrrmssao á Companhia Trlephonica Riogranrlf•nsr, pelo prazo de 20 (vinte) annos, sem monopolio
nu priYilPgio de cspecic alguma, para exr)lorar o serviço te-lephonico e o tclegraphico através as fronteiras com a Re ....
publica Oriental do Uruguay e com a Repuhlica Argentina,
caso M resper.tivos Governos concedam identica autorização.

II

.\ concessionaria, raso obtenha a autorização dos Governos a qnc se refere a clausula I, fará a ligacão de suas
linhas f.clrphonieas f' t.elegraphicas nos seguintes pontos da
fronteira com a Rcpnblira Oriental do TJrugnny: entre .Taguarão e Tiio Branco, em Aceguá, cnLre Sant'Anna do Livramento o Rivera, e entre Quarahy e Arligas; e nos seguintes
pontos da fronteira com a Republica Argentina: entre Uruguayana e Paso de los Libres, entre Itaquy ~ Alvenr 1 e entre
São Bor,ja c Si'ío Thom~ 1
·

.\t;rn:-:;

IH) 1'0111-:11

EXEt:UTI\'0

.\:::: ligações 1-wrão feitas por meio d11 cabos . subterrancos ou !'Uh-fhtviat~s, de acet)rdo com ns plrmlas que forem
apJH'ovmla:; vrévituJH'nte vclu Ministcrio da Viacão e Obra.;
PuJ)licas.
Parngrapho unit~o. A concesgionul'ia sô poderá fazer li-·
gação de snas linhas em qualquer outro ponto das referida3
fronteiras, mediante prévia autorizaç-ão do GoYerno Fedt~ral c approvação da respectiva planta.

III
A execu'.iao pela concessicmaria dos serviços telephonicos e telegraphicos internacionaes ficará subordinada ao
conTcnio de trafego mufuo qtw a mesma cek~brar com a fit~
}>nrtição a. ~ral dos Tclegraphos; ao~ regulamentos em vigor
ou que vierem a ser expedidos pelo Governo Federal e que
forem applicaveis aos servi~:os <l~lssa natureza; bem como ás
convenções internacionaes em vigor ou que forem a~signadas
para regular o mesmo assumplo.
Paragrapho unico. A concessionaria deverá iniciar os
~~rviços internacionaes dentro do prazo de 12 (doze) mezes,
a contar da data da approvação, pelo l\limsterio da Viação u
Obras Publicas, do convenio de trafego mutuo que celebrar
com :1 Repnrti«:;-ão Geral dos Telcgraphos.

A conccssionaria poderJ. celebrtir convenios de trafego
mutno com as administrrtçoes telephonicas e telegraphica~
.-strangf"ir·ns, c fazer ajustes ou convenios com quacsqucr
flU tr:o~s f'mprrza;;; congrm·rc:-;, que fu_nccionem no Brasil,
fir ando, pot·t>m. obri~rHla a dar conhecimento :í. Hrpartição
nf\ral elos Telcgraplws tlo::; termos rlcsses ctmYcnios ou ajus1r~,

dentro do r•r:lZI) rlr

scsscnt~

(60)

rtin~.

v
No serviço telcgrnphieo intrrnaeional executado pela
pngal'á rsta :\ Hepartição Geral dos Telegrap h os n cnn tJ·ihni('fio flp drz crntesimos de franco, ouro, por
pnlavy·a dP f PlPgrnmma on phonogramma particular que
transitar em suas llnhns, P a <·ontribuiçã.o de cinco centesi.
mos dr. frnncfil. ouro, quando se tratar de tolegramma ou
plwnogrr~mma ele imprensa. B no serviço internacional executado pela· conce~sionar1a rnn tra{eqo mutuo caberão á Repartição Geral dos Tclegraphos as suas taxas terminaes. que
\;rrão pr\IJ'afr:vlns rnfrc a mrsma repartição e as estradas
rln frrro on ontr·~~ f'mprrza.;; qnr. pnrficipnrcm do trafego.
ror]J('t~s5lonaria.

VI
Qg tC'legrammas do Governo Federal terão priorirlade n~
trnnsmi~são o goiiiarão rle urna reduc\:ão minima do 75 % ~'-'

lwc ns tnxa5 proprias da conressionarin.
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VIl
Pelo scrYit:o IclPplwnico internacional enlt·c Por! o .\lc ~
grc c l\l.onlnvifli''o ou Bnr.nos Airf'~ •. rntrcg·ad, a conccssionaria ú Hepnrtit:ãu Geral dos Telcgrapllos a quota de rincocnf.n.
cenle~imo~ de f1·anco, ouro, })fll' telcphonema oral eom a dtt~
racão maxima de f l'Cs (3) m.inutos.
Pelas. Iig·at;ões 1elcphonicas de quaesquer outros ponto-;
do Rio Graude do Sul para quaesquer outro=' pontos das Hc~
publicas Oriental do Uruguay c Argentina nenhuma qnol.a
caberá ú Hcpart.ição <h~r·al do~ 'l'elegraphos.

VIII
O Governo Fenet·al fiscalizará. como julgar convcnienf.t'.
inlcrmcdin da RPparticiio neral dns Tclegrapho:.;;, os ser·viro ..;; 1r.leplwnico:-; e 1elegt·avhieos da concf's~ionnl'ia, a qll:d
fica obrigada a concorl'Ct' para as desprzas dl'ssa fiscalização
com a quota annual ele L2 :000$000 (doze eonlos de r<"is), paga
anlccipadamente, pol' sl\mestres.
}101'

IX
Como garantia rle execução do contracto a conressionarh
depo.sitará no Thesouro Nacional, antes da ~ma assignaturn,
a imporlancia de 10:000$000 (dez contos de rt~is), em dinlH~i
ro. ~em direito a .iuros, ou em apolices da diYida pnblL~a
Federal.

X
Pr1n mohscrvancia de qualquer das clausnlas de~ta conpnriP.rão se1· imposf as á coneessionnria, ])elo ministro da
Viat.:ão e Obras Publica:-, mrdianlc rcpresent.ação da Rep_nrticc:;:~ão

ção <:er:tl dos TclP.grnphos. mull.a~ de :?00~000 a 2 :000$0f)tl,
as qua(>-; serão descontadas da cnu~ão a qui' ~e rcfPrc n clausula IX. ca:o:o a cnncc~sinnaria 11ão as pagar rJpnf ro df' :30 di:t:-:
rla da Ia em qne forem im110:3f ns. Yt'rificadn esta llypot h e~··~
a conrt~~~;-;ionarin scr:i in1 i ma da p<>la rcpal't.ição a complrlat· a
rcfPrida canrão rlrnfro do pt·azo de trinl a dias.

XI
:\. coneessionaria não podor:i transferir a presentf' CO!lccssão, sem próvio cnnsenf i nwn to do C:ovPrno Frrlera I.

XII
.\ permi:~.são de qnr. fr·al a a clausula I 11oder:i ser decla-rada Jlltlla. inrlrpcnriPHh' dP aeção on inf.ct'lwllação ,indieiaL P
SCJll qnn a conccssinnal'ia tf'nlra direito a indf'mnizn,~ãn :1•.'
rsJH'f'il~

nlgnma:

1) si a;; ('nmmnnicacõPs 1clcphonir~a" nn fl'lcgraphic t'i
ficar'~'lll inff'l'J'nmpidns pnt· mais (le li nrczr." cnn,;;ccuf iYn~.
sulYo cuso ele força maior, a ,iuizo do goYcl'no;
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2) si a conccssionaria não completar a caut,:ão, na hypõ...
f llf•..;p P 11:1 fórma previstas na clausula X;
:3) :-:i a eonec~sionnria deixn1· rlc recolher á Hepartição
( ;«'I'HI dn~ Tel('gt·:q)hos n~ qttolas d1•\'idas pi'ln l'israliza~:ão,
~~~~

:wr,•ll'do com a clausula VIU;
I) si dentro de dons (2) mezes depois do conclnido 6
nju..;{c do contas mensal, a concossionaria não recolher á H.e-JI_nl'l i~·ão Geral dos Telegraphos o dohito apurado;
5) si a conce~sionaria infringi1· o disposto na clausula XI;
6) si a concessionaria não der conhecimento á Repartir,ão ncral dos Telegraphos, conforme estipula a clausula IV,
dos convcnios de trafego mutuo que celebrar com as adminisfra«~ÕPs estrangeiras ou dos ajustes ou convenios que ~e
h·lwnr rom oult·ns nmprczns congeneres que funccionem no
J :,.as ii ;
·~ t:
7) si a concessionnria utilizar as suas linhas telepho·
nirns ou telegraphicns. em desaccôrdo com os regulamentos
on convenções int.ernncionnes a que se refere a clausula UI.
XIII
Declarada nulla a permissão de que trata a clausula I,
nos casos previstos na clausula antecedente, n caução estipnltuln nn clnu~uln IX reverterá para os cofres publicos.
XIV
Em caso de guerra., ou revolta, ou rle perturbação dà
ordrm ou por outro motiYo de gravidade ou de interesse nacional. n juizo rio GoYcrno, poderá este suspender temporarinnwntr o serviço_ ou occnpat' as estações c linhns i'Ta conc~s··
~ionnria. ohservamlo-se n~ rlisposiçõps legues que regulareni
n mnfPrin.

XV
A permtssao de que trata a clausula I só sr tornará e(..
frei ivn drpois de nssignado o respectivo termo de eont.rncto,
o qual só se tornará exequivel após o respectivo registro pelo
Tl'ihunnl de Contns, não se responsabilizando o Governo por
indrnmiznção algnma si nquelle instituto denegar o registro.

XVI
O presente decreto ficará sem effeito si n concessionarm
nfio nssignar o respectivo contracto dentro do prazo de (ôO)
diru;, a contar desta data.·
R i o de Janeiro, 1O flp març.o rle 1926. - Francisco .'i.M.
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DErRETO N. 17.121 -

DE

1o

DE

~L\nço

DE

Hl?()

nurnnenlo dn cr.tpUal tlestin(l(/o JWJ' Tlu~ Motor
Unitm lnsurancc Cnrnpanu, !Arnited, cnm. st'de em. T.on-

· ÀpJii'Ol'll o

rlres. Tn(Jlrtlf>rrrr, para as opcrar,iies 110 Jlr11sif

O Prrsidrnlc da Ropublica rlos Estados Unidos fio BJ'asi\,
aUcmlcndo ao qno requereu Tho l\iotor Union Jnsurance Company, Limit.crl, com sódo em Londres, Inglal erra, autorizada a
opcmr no paiz em sPguros contra fogo, mar i ti mos e dr- a ui o.rnovris, pelos dect'ef os ns. 13.322, do 11 de dczcmhrn de
1918 c 1:1 . .i49, de 29 de janeiro de HH9, resolve appro\'Ul' o
augmcnlo do seu capital para as operaç.ões de seguros no
Brasil, de 600:000$ para 1. 043:500$, deliberado pela sua directoria, em 2-i de junho do 1924, continuando a companhia
sujeita tis leis c regulamentos vigcntrs ou que vierem a Yi·gonw snbrr oprra~.:õrs de seguro~.
Hio de Janeiro, 10 de março de Hl26, I O!ío da TndPprndenrin f' ::lR 0 da Republica.

An.Tnun nA Sn..v,\ REnNAHDER.
Annihal F1·ei1·e rlo Fonseca.

DECRETO N. 17.242-

DE

i O DE

MAn.ço DE

1926

AJírn·ot'a a a!taarlio feita

110 ar/. 26, dos estattttos da Com.}J(UIItia de Se(Jw·os llfm•itimos e Terrcst1·es "Confiança", com

Sl~de nesta Capital, }lela as:wmblf.~a

l.izarln em /!) de outu.1n·o llc 192fL

acml e.rcf1'aordinaria rea-

O PrP~idrnfc da ncpuhlica rlos Esfarln::; Unidos do Brasil
atU~ncJ.•ndo ao qut' n:qllf'l'('ll a Co111panhia de Sngul'ns l\Iaril i~

mos ~~ Tt't'restr<'s "Confiança", com séde m~sla Capit.n.l, autorizada a fu11erionat· twlo deel'ef o n. 4. 9:?0, de :JO de marro do
1Ri 2. J'l'."ol n: appron11· a nHrração fei f a nu ar- I.. 26 dos· seus
. estatutos pela assembléa geral cxtraordinaria, realizada mn 19
de outubro de 1925, runlinuando a companhia sujeita ás leis
e rPgulamenl.o-; vigentes ou que vierem a vigorar snbro as
O}WI'UÇÕ<'s df' seguros no Brasil.
Riq de Janeiro, 1 O de março de 1926, 105., da Independenria e 38'> dn R~publica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Annibal F1·eire da Fonseca..
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JIEI:HETO X t7.:.'í~1-

11g

ti

DE :.\1:\IIÇO nE l~l:?ô

o ~~redil o· esperial de 1·1ru
21: f8·~$!J7i;, pw·o Jmuar I i.-809$676 a Silvino Cavalr?anti
J»w!s JJwTclo e 6;(;75$299 a Cal'lus Severino da Foilseca~
como ,·ollecfores, res1Jcctivamr>nte, de L{nweiro e Jlal ...

:\In·,· ao JUnistuio tia Fa::::emh1

mw·es,

~m

Peruambuco

o Presidente da Rf•publica dos Estados Unidos do Bra~;il~
usando da a ui ol'izaçãn contida na resolução legislaliYa nuInf'I'O ;. • Hi9, de IH dr dPzemhro ultimo, e tendo ouvido o Tri ...
hunal df' Conta~. mt f•írma do regulamento approvado pel~
dPnrto n. 1;).470, dn I d•• no\'Pmuro de Hl:!2. J'l!i'iolve abrir a~
!\rini~terio da 1-'azt•tula o et·t•tlilo espceial de 1 't :809$LiiH. para
11agar a :-;ilvino CaYaleanti Paes Barreto e li :li75$299 a Carlos
~en'rino da Fonst•ra. nmho~ eollcdorcs fcdt-t'aes nos munieipio.-; de Limoeiro r Palmare:;. em Pernamll11eo. as porl'entagem a qup term dirPilo. rxcluidos os .juros
môra e a:-; drs
przas a que ~ct'iam oiJ!'igados, si cstin::.;sem no exf'rcieio dQ
smts funcções.

uP

1

H in de Janeiro, 1 i ele março de 10-.?fl, 105° da TndPpen ...
tlenria fl 3R ela Rt•puiJliPa~
0

ÂHTHUH

ll:\

SILY:\

BEHN.\HDES.

Annibal Preire da Ponseca.

PECHETO ;\. 17.:? H -

DE

U

m:

MAnço

nE 19'26 ( *)

.\ Ji}JI'Ol'tt os rst!HlrJ.S r rPspeciivo orça.mento, na i1HpoJ·fttncict
,,. 7GH: 1:? 1$t.2:J, de 11 ma ra1'imzte corrida !"'11fl'e os /iilomefl'us 18 í,080, f' 187,080 da linha de MarltrHI-J Plí1'lella
a Cl/.rinlumha, prolonumnrnto da Estnula dr• Ff'n·o ('(']z-

trol da Bn.hia
O Presidf'nte da HPpublica dos· Estarlos Unidos do Brasil,
ali I'Ddt>wlo no quf' l'('qucrl'u a Companhia F~'l'i'Oviat•J:l Este
Hra;.:i IPiro. consl t'nrl ora (' at'l'Cndalaria das e:~tradf!.~ ílC' f r no
fedf'rlw ..;: dos Estados da Bahia, Sergipe c norte rlf' Minas Gel'<H'.-::. t·onl'ormc contrario drcorrenle rlo decreto n. t.í.Ofi:-1, de
·1 H d(• fcv(•rriro dt> 1920, f' ch' accôrtln com ~l que propnz a Instwcloria FNll~t·al das E~lt·adas, em off'ieio n. :H /S. d1· 12 de

.iatH'iro do cprrPniP anno, decreta:
.\ l'l.ip;o unirn. Ficam approvados os doeu m~nto:-:; qur com

csi n hn i:xam. ruhricadns pfl)o dircctor geral de Expeclienf c da
Sect·rlal'ia de E~tado do l\finisterio da Viação I' Obra~ Publiras, rPlal iYO:" aos f'slndo:-' P rC'SpPel ivo orc_:amcnit-., na imporlatwia flr 7liR :.t::!J~.}~:J ~~f'll'ef'nfos r scssrnta t' oiln tontos
qtJalrocrntos •• vinfp P um mil qualrocclllos r vinlt• P lrrs
l'l;is1, de uma varianiP f'<HTidn culrf' os 1\ilomelro:-- 1R!t.080 c
1H7,0~0 da linha de l\rnclwdo Portrlia a narinhanha. prolongamento da Estrada dl'

Ft>lTO

Central da Bahia, com o ohje-

ct ivo de melhor as condiçõf's de travessia do rio de Contas ,l
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Paragrapho unico. Estes. estudos c orçamento substi-

~o trata,
toram approvatlos pcl~ decreto n: 9. 660, de 1O de JUlho tle
~~912, para a construc~~lO do menciOnado prolongamento, cntl'e

tuirão aos que, na parte relativa ao trecho de que

cs

kilomctros 100 a ~00.
Rio de Janeiro, 24 de março de 1U2G,... 103'' da lntlepeu-

pencia e 38., da Hcpublica.
AnTUUit DA SILVA BEHN.\HDES

Francisco Sâ.

'DJ·~CllETO

:\. 17.'245-

DE

17

DE MAHÇu DE

19%

íipprura os Jn·ojeelos c I'CSlH.!Clivos U1'ÇtWicnlus, nas importonciw; de ;.-,;;?. :U2U$G76 e ü ::385$i>3·1, 'l'clalivos á cvnstrucçdo tlc twt edi{icíu para a estação de ..lnyahlJ, entre

as esloçües de Bueno Brandão e Fazendinha, da Rêde
de \"ia~·üo Fer1·ea Sul-~llineira, e âs instullaçücs sanitariw; do mesmo edijicio.

O Presidente da Rcpublica dos Eslatlos Uniuos do Brasil,
attendendo ao que solicitou o Estado ue Minas Geracs, arrcndatario da Hêde de \'i ação Fcrrea Sul-Mineira, conforme contraelu cekbradu nus termos do decreto n. 15.400, Je 2~ de
março de 19~2, c á Yisla do que propoz a Inspectoria Federal
das Esfxada~, ('lTI offieio n. 137/S, de 27 de fevereiro ultimo,
decreta:
..:\rtigo urnco. Ficam approvados os projcclus c rospt!di ..
·vos orçamentos que eon! este baixam, rubricados pelo direl'Lor
geral do Expcuicnte :la Secretaria de Estado do 1\linistcrio da
iViac.:ão e Obras Publicas, rclath·os á construcção de um edi:ficio para· a esf ação do .Angahy, entre as estações de Bueno
Brandão e Fazcudinha, da HêJc de Viação Ferrca Sul-.Mint'ira,
os quaes f'ura.m aprc:::enlados pelo arrenda(al'io da referida
llêdC', (' as inslallaçõrs sanitarias do mesmo r-dificill, ot·.!.!aiJiza:los prla ,I.nspccloria Federal elas Estrauas.
§ 1. o Serão insc.riptas IH\ eonla de custeio Jaquclla
Rüd(~
as dcsp(lzas (Jllf' forem apuradas em regular lomad<l de conta~. at1; o::; maximos constantes dos orçamento~
om npprm·ados, nas importancias de r>2 :9:?0$67·6 (cincocnfa ()
dons contos novrrPntns c Yinfc r nove mil seiscentos e sctentª' c ~ei:;; réis'. para a conslrucção do edifieio, confoi'llH~
corrl:'cc,:ão feif a no rr;"-:pecl iYo orçamento pela Jnspectoria Federal das Estradas, A 6: 385~531 (s0is contos t rc<;;enl o:;:; (' oitenta f' cinco mil qninhe.nto~ c trinta n quatro réis) para a:.:
jnsfallnr.õrs sanifarias.
·
~ 2., 'Para n conclusão das obras, fica mat'cado o prazo d(l

6

{~eis)

~ia

mezes.
fiio dP .Taneir·o. 17 de março ;lc 19:?G, I Or.í" da Indrpf'nden-

c 38" da Republica.

í\RTHUR DA SILVA BrmNARDES.

Francisco Sá.
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J)F,r.nF.TO \li. t7. 2Mi -

DB 17 DE l\IARCO DE 1926

Dct·!m·a a caducidade tln concessão feita a Alberto Alvares dé
Azevedo de Ct2stro, pelo contracto assignado ern virtude
do decreto n. 12./Br>. de 30 de aaost? de 1916, para a
construcção, sem onus para o Thcsouro Nacional, de uma
estrada de {t:J•ro que, pm·tindo de Cuyabd, entroncasse com.

a Estrada de Ferro Araraqum·a, no logar denominado Jan-

oada ou mn Sõo José do Rio Preto

O Presidcn! e da Hf\publira dos Estados Unidos do Brasil:·
AI tendendo a que, pelo ~~on l.r·aeto assignado a 14 de outubro de HHG. crn vidude do decreto n. 12.185, de 30 de
agosto desse armo. o Governo .Federal. autorizado pelo decreto legislativo n. 2.9 í3, fie () de janeiro de 1915, concedeu a
Alberto Alvares de Azevedo de Castro privilegio, durante ses •
senta annos, para a construcção, uso e goso, sem onus para o
Thesouro Nacional, de uma estrada de ferro que, partindo de
Cuyabá, capital do Estado de Matto Grosso, viria, por
Sant'Anna do Paranahyba, entroncar com a Estrada de Ferr~
Arara.quara., no Jogar denominado Jangada ou em São José do
Rio Preto;
At.tendendo a que, pela clausula V desse c.onf.ract.o, d
concessionario se obrigou a submeHer ú approvação do Governo os estudos dcfinit i vos da estrada, por secções nunca infQrinres a 100 kilome~.ros, sendo os da i" secção apresentados
até 30 de junho de 19Hl, e os das outras successivamente,
devendo em 31 de dezembro de i 924 estar ultimada a apreSlmf a~:ão dos estudos rlefinitivos de toda a estrada;
Attendendo a que os referidos prazos foram, a pedido do
rnnces~ionarin. p1·orogados por I re.s vezes. no total de qnatr0
annos sobre 11s vraws inil'ialmPlll(• fixado..; na clausula V, para
apres0ntaçún dos {'Sl~Hio~ da 1" scc<;ão, e no de trrs annos
para os dPtnais, •:onfoJ'IIll' rons!an1 dos eonLracl.os deeorren. Les dos decretos pelos qua"s ~~e conee<.leram as uwsmas prorogações, ns. 12.9~·H, de 2í do abril de 1918, 11.33,!, dP :?8 do
agestode 19?0 c 15.?01, de ?7 de dezembro de 1921;
Mas:
Considerando que o conecssionario, no dia 30 de
junho de 1f>23, data em que terminava a ultima prorogação
dada pelo decreto n. 15.201, de '27 ele dezembro de 1921, apresentou ao Governo documentos que, pelos dizeres de seu requerimento, constituíam os estudos definitivos da 1" secção·
da estrada, os quaes, entretanto. não podiam, como de factd
não foram, ser acceitos com esse earacteristico, á vista das lac!mas e impe~f~içõ2s de quo se resentiam, pois não satisfa..
z~am ~s espectfiCaçocs _da claus~la VIII, por terem sido omittidos, nelles, dados e mformaçocs de caracter technico c finan0eÜ'Çl, qw• impossibilitavam um juizo seguro sobre a convemencia _do traçado c do ~~sto provavel dessa 1a secção, con~
forrn!3 as~nn declaro.u o ,nnmstro do Estado da Viação c Obras
Publica a Inspcc!.ona Ji Pderal das Estradas, em aviso n. 78
de 2 de agosto de 1923;
'
Conside~af).~O, assim, que, ;-- por não ter apresentado os
estudos dcfnutwos da 1" scct:.~ao da estrada, dentro elo praz~
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marcado no decreto n. :15.201, c por não ter, tawbem nos
documentos que apresentára c que I!ão estavam nas condições
exigidas pela clausula VIII, feito as correcções necessarias no
prazo de 60 dias, marcado na clausula VI e contado da data
daquclle aviso, -- o eoncrssionario incorreu na penalidade
prescripla 11a clausula XLVII, islo é, na Jllulta de 300$ a
2:000$ por mez, B.tté que cessasse, dentro de 12 mezes, o moUvo da mesma penal idade;
Considerando que, pela clausula Llli, n. 1, a caducidade
da concessão, resalvados os casos de força maior, justificados
perante o Governg ~~ por elle exclusivamente julgados, se darú
de pleno direito, si perdurar, por mais de 12 mezes, qualquer
dos motivos para imposiçfio nas multas de que trata a clauflUla XLVII:
·
ConRidérando que :;c verificou n hypothese assim pre:Vista, o que levou o Governo, por intermedio da Inspectoria
Federal das I~st.radas, a, na conformidade da clausula XL VII,
fazer cxt.rahir c remettcr ao concessionario as guias relativas
ás multas em que incorreu durante 12 mezes, a contar de outubro de 192:3 at•S setembro de 1924, para os fins de serem
p.s resp·ectivas importancias recolhidas ao Thesouro Nacional,
p que, aliás, não foi observado pelo mesmo coneessionario;
Considerando, finalmente, que de accôrdo com a clausula
LIV, a caducidade, em qualquer dos casos da clausula LIIII,
será declarada por decreto do Governo, sem dependcncia de
interpellação ou acção judiciaria, e não dará direito ao concessionario a indemnização alguma .e com perda da caução do
que trata a clausula LVI (5 :00'0'$ depositados para garantia
da assignatura do contracto,elevados a 30:000$, por occasião
da apresent.a{'ão dos documentos a que se refere o requerimento já citado, de 30 de junho de 1923) :
Deci'Cht:
Artigo unico. De accôrdo com a clausula LIV do contraelo assignado em virtude do dec1·eto n. 12.185, de 30 de
. agosto de 19 H1, fica declarada a caducidade da concessão,
feita pelo mencionado contracto, a Alberto Alvares de Aze;vedo de Castro, para a con..-,truccão. uso c goso, sem onus
para o 'fhe:;;nuro Nacwnal, do uma estrada rte ferro Que,
partindo dt• Cu~·abtí, capital do E!-ltado de l\IaUo Grosgo, vida,
por Sant·.\nna rln Pnranah:vba. entrOJH'~H· eom a Estratla de
1.-.erl'o .\l'amquara, no logar denominado Jangada ou em São
José do Rio Pr cto.
Parugrapho unico. O Ministerio da Viação e Obras Publicas expedirá as provifJfmeias necessarias á reversão, aos cofres publieos, da cam:iio de que trata a clausula LVI do mcn~ionado contracto.
R.io de Janeiro, 17 d€ março de 1926, 105° da Independencia e 3·8° da Republica,
ARTHUR

DA

SILVA

.BERNARDES.

Ftancisco Sá.
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DF 1 :nETo N.

n. '? u

-- n1~ t 7 DE M.\nço nE 1926

AJJ]n·ova o 1'eou1amento para execução do disposto no art. 48
lf,r lei n. 4.981, de 81 de dezembto de 1925

O Pr1·sidente da llepublica dos Estados Unidos do Bras11
fendo em vista o que dispõe o art. 4S da lei n. 4. 984, de 311
de dez e rul1ro de 1925, decreta:
Art. 1 • o Fica npprovacto o regulamento que a este acompanha, para execução do disposto no art. 48 da lei n. 4. 98!4, de
31 de dczr3mbro de 1925, as~ignado pelos ministros de Estado
dos Negor·ios da Agricultuea, Industria c Commercio e da Fazenda.
Art. 2. o Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 17 de março de 1926, 105° da Independencia e 38" r la Republica.
AH.TIIUR. DA SILVA BEl\NARDES.

Annibal Freire da Fon.seca.
Miauel Calmon du Pin e Almeida.

Regulamento a que se refere o decreto n. 1.7 .247, desta data_
Art. i . o A importação tlas mercadorias e artigos da classe
seda de qualquer qualidade fir,a su.ieita á taxa addicional do trcs por cento (3 %) dos direitos act.ualmente cobrados.
Art. 2. o A taxa addicional, a que se refere o artigo anterior, ser:'\ arrecadada pela mesma fórma por que são arrecadados os direitos do impor I ação para consumo, cohrada 60 %,
em ouro, e 40 o/o, em papel, e e~cripturada sob o titulo "deposito de di versas origens".
~ 1. o producfo total da arrecadação da taxa addicional,
destinado ao fomento da sericicultura c fiacão da seda nacional, sei'Ú distribuído r.omo auxilio unicamente ás emprezas de
fiação estabelecidas no pa1z.
§ 2. Tal producfo será rateado trimestralmente entre as
emprezas de fiação que sati!:dizerem as condições estabelecidas
neste regulamento c proporcionalmente ao numero de bacias
que tenham possuido no auno anterior c á quantidade de ca-·
sulos naoionaes com cllas desdobrados. em unidade de mil kilos.
Art. 3.0 Só poderão partkipar da distribuição do auxilio,
de que trata o presente regulamento, as emprez~s de fiacão
de seda montadas com bacias de cinco ou mais cabos e que
não possuam mais de cem teares.
Paragrapho uni co. A prova de que se acha a emprcza em
eondicões de concorrer ao auxilio deverá ·ser feita no correr
do mez de janeiro, salvo no anuo vigente, em que será feita no
mez de maio.
Art. 4. o As cmprezas que pretenderem o auxilio ficarão
obrigadas: a) a ter escripta regular sobre a compra de ca-

ts• da Tarira das Alfanctcgas -

n

0
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sul os nacionaes e estrangeiros e fiação dos mesmos; b) a distribuir quinze por cento ( 15 o/o) do auxilio recebido em premi os de animação entre os productores de casulos utilizados em
sua fabrica, de accõrdo com a tabella approvada pelo Ministerio da Agricultura, Industrh e Commercio; c) a remetter, mensalmente, ao Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio, um boletim devidamente authenticado pelo fiscalt no qual
deverão figurar todos os dados essenciaes, de accôrao com o
modelo annexo.
Art. 5. o As quantias arrecadadas, na fórma deste regulamento, pelas diversas repartições arrecadadoras. serão mensalmente transferidas em sua escripturação e mediante communicação, ao Thesouro Nacional, que, por sua vez, fará trimestralmente a apuração total, dando conhecimento immediato á
Directoria da Contabilidade do Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio.
Paragrapho unico .. A distribuição das quantias a que tiverem direito as emprez~ls far-se-á mediante requisição do
mesmo ministerio ao da Fazenda.
Art. 6. o Na fiscalização da distribuição do auxilio, o l\Iinisterio da Agricultura, Industria e Commercio será auxiliado
por um fiscal nomeado pelo respectivo ministro, o qual perceberá a importancia annual de doze contos de réis (12 :000$000),
correndo tal despeza por conta do producto da taxa addicional
de tres por cento (3 o/o), a que se refere o art. 1o.
Rio de Janeiro, 17 de março de 1926. - Annibal Freire
da Fonseca. -'- Miguel Calmon du Pin e Almeida.

BOLETIM A QUE SE REFERE O ART.

5°

DESTE REGULAMENTO

1\lez. . . . . . . . . . . . . . . .
Anno ............... .
Nome dó proprietario ................................•
Local da installação .................................•
Numer-o de bacias em trabalho

No anno anterior:
A cinco cabos ..................................•
A mais de cinco ..............................•.•
P/casulos duplos ............................... .
No anno corrente:
A cinco cabos ..................................•
A mais de cinco ................................•
P/casulos duplos ...............................•
Consumo de casulos em lcilogramrnos

Nacionaes:
No anno ant.erior
No corrente anno
Leis de 1926- Yol. II
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Estrangeiros:
No anno anterior
No corrente anno
Quantidade doJ fio de seda produzida

No anno anterior
No corrente anno
Numero de teares em trabalho

No anno anterior
No corrente anno
Obsr1·vações . . . . ..................................•

:•

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

Certificado do fiscal

Certifico ter verificado a exactidão das declarações acima.
O fiscal .......................•.............•••....•

DECRETO N. ii.218-

DE

17

DE MARÇO DE

1926

Concede a Tide 1Voter Oil Export Corporation autorização para
(unccionar na Republica

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu Tide Water Oil Export Corporat.ion, com séde em Bayonne, New Jersey, Estados Unidos
da America, e devidamente representada, decreta:
Artigo unico. E' concedida á sociedade anonyma Tid3
Water Oil Export Corporation autorização para funccionar
na Republica com os estatutos que apresentou e mediante aiJ
clausulas que este acompanham. assignadas pelo ministro de
Estado dos Negocias da Agricultura, Industria e Commercio,
ficando a mesma sociedade obrigada a cumprir as formalidades exigidas pela legislação em vigor.
RiÓ de Janeiro, 17 de março de 1926, 105° da Inrlependencia e 38° da RepubJica.
ÁRTHUR DA SILVA BERNARDES.

liJi(Jucl Calmon du Pin e Almeida.
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Clausulas que acompanham o decreto n. 17.248, desta data
I

A sociedade anonyma Tide Water Oil Expo.rt Corporation 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 socidade.
li

Todos os actos que praticar no Brasil ficarão sujeitos
unicamente ás respectivas leis e regulamentos e á juri•diccão
de seus tribunaes judiciarios ou administrativos, sem que,
em tempo algum, possa a referida sociedade reclamar qualquer excepção, fundada em reus estatutos, cujas disposiçõea
não poderão servir de base para qualquer reclamação con. cerncnte 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 autorizaç.ão para funccionar na
Rcpublica se infrigir esta clausula.

IV
Fica entendido que a autorização é dada sem prejuízo
do principio de achar-se a sociedade sujeita ás disposiçõe~
de direito que regem as sociedades anonymas.

v
A infracção de rrualqner das clausulas para a qual não
esteja comminada pena especial será punida com a multa
de um conto de réis ( 1 :000$) a cinco contos de réis (5 :DOO$)
e, no caso de reincidencia, com a cassação da autorização concedida pelo decreto em virtude do qual baixam as presentes
clausulas.

Rio de Janeiro, 17 de março de 1926. -

du Pin e Almeida.

Miguel Calmon
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1 lEORETO N. 17.219-

DE

2·Í

DE MARÇO DE

o trecho da rua Figu.ei1'a
didu ent1'e o viaducto da Estrada
Brasil e a 1·tta Francisco Eugenio
CJ'et u n. f 6.51.1, de 25 ele junho de

Desap1'0li/'Üz

1926

de Mello, comp1·ehende Ferro Central do
para execução do de4921.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
de accCn·do com o decreto n. 4. 956, de 9 de setembro de 1903
c al'L f,\JO, § 2°, ns. II c III do Codigo Civil, decreta:

Artigo nnico. Fica desapropriado em favor da UI_lião o
t t·cc.Jw !la l'ua Fipwira de l\lello comprehendido entre o
v iaduclo da Estrada do Feno Central do Brasil e a rna Fran.•
cisco E1tgcnio. neccssario á execução do projecto de construcção da cstaç.ão inicial das linhas de bitola estreita na Capital
da Rcpublica, approvado pelo decreto n. 16.513, de 25 de
junho dC' 192..1.
·
Rio de Janeiro, 24 de março de 1926, 105° da Independencia e 38• da Republica.
ARTIIUR DA SILVA BERN:\RDES.

Francisco Sá.

DECR!E•TO N, 17.250 -

DE

24

DE MARÇO DE

1926

proiecto e OI'Çamento, na importancia de 16:700$,
pm·a const1'ucçao da linha de transmissão de energia
elcctrica pal'a a usina elevatoria de agua doce, na 2a
se1~çlio do 1JOI'fo do llio Gmnlle llo Sul.

ApJH'Ot'l'l

O Presidente ,da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que solicitou o Governo do Estado do Rio
Grande do Sul, de accôrdo com o contracto de 29 ·de setembro
de 191 ~), que transferiu áquelle Estado os contractos relativos {t barra e ao porto do Rio Grande, na fórma do decreto
n. 13.ü91, ,de 9 de julho do mesmo anno, e tendo em vista as
informações prestadas pela Inspectoria Federal de Portos,
Rios e Canaes, 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 Puhl icas, o projecto e respectivo orçamento, na
imporlancia de 16:700$ (dezcseis contos e setecentos mil
réis), apresentados pelo Governo do Estado do Rio Grande do
Sul, para a construcr.ão da linha de transmissão de energia
electrica, destinada á usina elevatoria de agua doce, da 2•
srcçfio do porto do Rio Grande.
tPnrn~raplm uniro. As drspczas qnc
forem realizadas
com as obras constan I rs dessp projcwt o e orçamento serão
escripturadas separadamente das de custeio e conservação,
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conforme determina a clausula XV, do contracto de 29 de setembro de 1919, autorizado pelo decreto n. 13. 691, de 9 de
julho do mesmo anno.
Rio de Janeiro, 24 de março de 1926, 105° da Independencia e 38° da Republica.
AnTHUR DA SILVA BERNARDES •

Francisco Sá.

DECRETO n. 17. 251 -

DE 2ci DE

MAnço

DE

1926

Approva o orçamento, na i1nportancia de 877:740$592, para
conclusão das obras de construcção da variante de contorno da enseada do Cabrito, no kilometro 5, da linha da
Bahia a Alagoinhas, da 1·êde federal, arrendada á Companhia Ferroviaria E'ste Brasileiro.
O Presidente da Republica dos Elstados Unidos do Brasil,
attendendo ao que expoz a lnspectoria Federal das Estradas,
a proposito do estado de ruina da ponte de S. João, com -542
metros, no kilometro 5 da linha da Bahia a Alagoinhas, o que
torna imperiosa a cessação, no mais breve prazo possível, do
transito de trens, por aquella ponte; e
Considerando que a substituição da ponte de São João,
por um aterro e uma ponte de vão menor possível, ou p-or um
aterro e duas pontes, como prevê a alinea c do § 1°, da clausula 39 do contracto autorizado pelo decreto n. 14. 068, de
i 9 de fevereiro de 1920, seria de execução demorada;
Considerando, igualmente que, segundo demonstraram
os estudos feitos, as obras de consolidacão da ar,! ual ponte
seriam de execução demorada e exigi riam drspcza mui to ~u
perior á da conclusão da variante rJo Cabrito, cuja rfJn~ll'n
cção foi abandonada em -1915, quanrJo o leito e:-tava qua5i
concluído;
Decreta:
Artigo unico. Fica approvado o orçamento que com este
baixa, rubricado pelo director geral de Expediente da Secretaria de Esta,do dos Negocias da Viação e Obras Publicas. na
importancia de 877:7 40$592
(oitocentos e setenta e sele
contos setecentos e quarenta mil quinhentos e noven!a e
dous réis). organizado pela Inspectoria Federal das Estradas,
para conclusão das obras de construcção da variante de contorno da enseada do Cabrito, no kilometro 5 da linha da
Bahia a Alagoinhas, as quaes deverão ser executadas immediatamente peJa Companhia Ferroviaria E'ste Brasileiro, :le
accôrdo com o respectivo projecto approvado em 1911.
Paragrapho uni co. As despezas que forem effectuada~
com as obras de conclusão dessa variante deverão ser classificadas na conformidade da alinea a da clausula 50 do contracfo autorizado pelo decreto n. f.i.068, de 19 de fevereiro
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de 1920, como o seriam as resultantes das obras previstas na
alínea c, do § t da clausula 39, a que aquelles vcem substitn ir.
0

,

Rio de Janeiro, 24 de
cin e 38° da Republica.

r11ar~;o

de t 92G, 105° da Indcpcndcn-

AnTHUR

DA

SJI.VA BEnNAI\DES.

Francisco Sá.

DECRETO N. 17. 252 -

DE

24

DE MARÇO DE

1926

Conc~de

licença sem vencimentos, ao agente fiscal do imposto
de consumo no interior do Maranhão, MatW'Jl Hor!lcio
Co1·reia de Queiroz

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu o agente fiscal do imposto de
consumo no interior do Estado do Maranhão, Manoel H(,racio
Correia de Queiroz, em 8 de maio de 1924:, re~olve, na fórma
do art. 2° do dem·eto n. 14.663, de 1 de fevereiro de 1H21,
considerai-o licenciado, sem vencimentos, de 23 de junho tiaquelle anno, até a data do presente decreto; rovogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 24 de março de 1926, '105° da Indcpendt:'ncia c 3R da Rr1mblicn.
0

ARTHUR DA S!L\'A BERNARDES.

Annibal Ft·eirc da Fonseca.

DECRETO N. 17.253-

PE

24

DE MARÇO DE

1926 (*)

Manda abonar as aiudas de custo dP ptP-1Ja.ros de via(Jem e de
printeil·o estabelecimento ao conferente da A·lfande(Ja do
Rio de Janeiro, Ji'rancisco Ca.dello Bra·nco Nunes, na fórma
do art. 137, do lei n. -1.6.~2. de 6 de janei1·o de 1923.
O Prcsidcnt~. da fiepnblica dos Esta.rlf)s Unidos do Brnsil,
na fórma do disposto no art. 137, da lei n. 4.632, rlo ü de
janeiro ele 1923, resolvo mandar abonar as ajudas de custo de
preparos do viagem c de primeiro estabelecimento, .na importancia total de dous contos e quatrocentos mil réis (2 :400$000),
que. de aceôrrlo com o art. 374, paragrapho unico, do Regulamento do Codigo de Contabilidade, cabiam ao conforcnte da
Alfandega do Rio de Janeiro, Francisco Castello Branco Nunes,
quando, por decreto de 12 de setembro daquelle anno, foi nomeado para cxerrer, em commissão, o l0gar de inspector da
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Alfandega de Santos, no Estado de São Paulo; revogadas as
disposições em contrario.
Rio de Janeiro. 24 de março de 1ü26, 105° da Indepcndencia ·C 38° da Rcpublica.
ARTHUR DA SILVA BER.NARDES.

Annibal Freire dc4 Fonseca.

DECRETO N. 17.254 --

DE

24

DE l\L\RÇO DE

1926

Approva a alteração tle estatutos da Companhia Nacional de
Segu1·os de Vida u Sul America", feita pela assembléa geral,
extraordinaria, re,JUzada em 30 de janeiro do anno COl''rente, au.gmentando ú seu, capital para '2. 000:000$00'0.
O Presidente da fiepublica dos ].;sf,ados Unidos do Brasil.
aUcndendo ao que requereu a Companhia Nacional de Seguros
de Vida "Sul America", com séde nesta Capital, autorizada a
operar em seguros de vida e suas modalidades pela carta patente n. 193, de 31 d 13 dezembro de 1922, expedida em virf.ude do decreto n. 15.8f.i, de 13 de novembro do mesmo anno,
resolve: approvar a alteração os seus estatutos, para eleYat;:ão
do seu sapital a dous mil contos (2. 000 :000$000), feita pPla
assembléa geral, extraordinaria, realizada em 30 de janeiro
do anno corrente e l'af ificada pela de 17 de fevereiro seguinte, conforme as rJspectivas actas e mais documentos que
a este acompanham, continuando a companhia sujeita in! Pgralmente ás leis e regulamentos vigentes ou que vierem a
vigorar sobre o objecto das suas operações.

Rio de JanPiro, 2í . de março de Hl26, 105° da Indelwndencia -t' 38~ da Republica.
ARTHUR DA SILVA BEn:NARDES.

Annibal Freire da) Fonseca.

DECRETO N. 17.?55 -

DE

24

DE MARÇO DE

192G

Ap1n·ova as alterações feitas nos estatutos da Cornpanhia d!J
Seguros Maritinws e Terrestres "Garantia" pela assem ..
bléa geral extra01·dinaria realizada em ;; de janeiro d~'
cor1·ente anno
O Presidente da Republica Jos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a Companhia de Seguros Maritimos e Terrestres ·~Garantia", com séde nesta Capital, autorizada a funccionar no territorio nacional pelo decreto nunwro
3. 75.3, de 15 de outubro de 1866, e earta patente n. 2, de 10
de junho de 1902, resolve approvar as aJterações feitas nos seus
estatutos pela asscrnb1éa geral extraordinaria realizada em
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5 do janeiro do a_nno corrente, conforme a respectiva acta
que a este acompanha, continuando a referida companhia
completamente sujeita áls leis e regulamentos vigentes, ou que
vierem a vigorae sobre operações de seguros c reseguros maritimos e terrestres.
Rio de Janeiro, 24 de março de 1926, 105° da lndependencia e 38° da Hepublica.
A.RTIIUR DA SILVA BERNARDES.

,hmibal Freire da Fonseca.

DECHETO N. 17 .25ü -

DE

24

DE MARÇO DE 192.6

Ab1'e o credito especial ~le 1:752$846, para saldar contas com
o 33 escrtpturado da Recebedoria do Districto Federal,
Francisco ./eronynw de Albuquerque Maranhão

O Presidente da Repubiica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no decreto n. 4. 980, de f{) de
dezembro ultimo. e tendo ouvido o Tribunal de Contas, na
fórma do regulamento approvado pelo decreto n. 15.770, de
1 de novembro de 1922, resoh'e abrir, ao Ministerio da Fazenda,
o credito especial de 1 :752$846, para saldar contas com o 3°
escripturario da Recebedoria do Districto Federal, Francisco
leronymo de Albuquerque Maranhão, que fôra demittido e depois reintegrado por sentença judicial.
Rio de Janeiro, 24 de março de 1926. 105° da Indcpencencia e 38° da Rcpublica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Annibal Freire da Fonseca.

DECHETO N. 17.257 -

Am)rova

DE

2·Í

DE MARÇO· DE

1926

cio Scr·viço de Remonf,l e das Coudelarias 1\'acionaes

os 1'1!!J11lamrntos

O Presidente ela Rcpublica dos EstadoR Unirlns do Brasil,
usando da attribuição que lhe confere o art. ~8. n. 1, da Constituição, resolve approvar os regulamento::; do Serviço de Remonta e das Coudelarias Nacionacs, que com este baixam, assignados pelo marechal Fernando Sclembrino de Carvalho. ministro de Estado da Guerra.
Rio de Janeiro, 21 de março de 1926, tono da lndependencia e 38° da Republica
ARTIIl'B DA SILVA 13EH~.'\RDES.

Fcrnawlo Setembrino de· Carvalho.
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Regulamento do Serviço de Remonta

O Servi co de Remonta tem por fim:
assegurar o fornecimento dos anLnaes neccssarios ao
Exercito;
b) animar a produc<;ão e criacão respectiva.
a)

CAPITULG I
ORGANIZAÇÃO FISCAL

Art. 1. A despcza ncccssaria á remonta constituirá uma
parte especial do orçamento da Guerra, fixada annualmente,
segundo as necessidades do Exercito e tendo em vista:
a) o effectivo dos animaes em tempo de paz accrescido
de 5 % para substituições accidentaes;
b) a substituição de 10 o/o para conservação desse effectivo;
c) as compras resultantes das necessidades eventuaes.
Art. ;;..o Us auimaes a comprar serão:
Preços
Equinos de sclla:
Excnpcionae!' . . • • • ••....•• , •.......••..•••• Excepcional
1\Iuito bons ..............••................ Max imo
Bons ..•••••........................•...... Médio
Satisfactorios .....................•......••• Mini mo
0

Equinos de trac~ão. . . . . . • . . • . . . • •
Muares de tracção ou carga.......

das tres ultimas classe!!.
das tres ultimas classes.

CAPITULO II
DlHECÇ ..\o DO SEHYIÇO DE HE:l\10NTA

Art. 3. O Serviço de Remonta será dirigido por um co ..
ronel, inspector desse serviço, com o titulo de director de Remonta (D. R.) direclament.e subordinado ao ministro da
Guerra.
Art. 4. O D. R. terá como auxiliares : um tenente-coronel,
suh-director; um capitão assistente; tres sargentos auxiliares
de escripta ou amanuenses.
§ 1." O sub-direclur é auxiliar e substituto immediato
do director.
§ 2. A Directoria de Remonta terá, além das ordenanças
relativas aos officiaes acima referidos. mab duas, para os serviços da secretaria e um cltauffeur.
Art. 5. A séde da Directoria de Remonta será na cidade
de São Gabriel (Rio Grande do Sul).
Art. 6. Ao D. R. incumbe:
a) ter sob sua direccão o pessoal pertencente ao serviço
de remonta;
0

0

0

0

0
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b) centralizar todas as informa';ões concernentes á criação
do cavallo de guerra;
c) estar ao corrente de todas as necP.ssidarles do Exercito
no que rtiz rMpeit.o a animaes;
d) prevêr a importancia das compras annuaes a effectuar;
e) organizar e manter o H.egistro de Estatística Militar,
fiM recursos do paiz em animaes;
f) constituir a.;; commissões rle compra. fixando os preços que estas poderão pagar, conforme o art. 30, dando-lhes
toda~ as indicações uteis para o desempenho de sua missão:
y)
inspeccionar. annnalmente. enlendendo-~e préviamente cúm o~ commandanl<'s de regiões ou circumscripções,
os animaes das unirlades do Exercito. particularmente da~
e~tarionadas no fiio OJ·nndf' do Sul. Paraná, São Paulo e
1\linas Geraes. afim de examinai-os c jn 1 gar as rondições deile5;
informar ao Minisferio rla GuerT'a do estarlo em que se encontram; indicar, ouvidos ds commandantes dessas unidades. os meios que .iu lga r convenientes para conservai-os em
condições de prestarem bons serviços;
h) indagar dos commandanfes das unidades sobre as necessidades e desejos dos mesmos em relação ao aperfeiçoamento dos serviços;
i) inspeccionar os depositas de remonta e as coudelarias nacionaes, ouvindo os r~~pP.ctivos commandantes sobre
as necessidades e modificações aconselhadas pela experiencia;
j) provocar as ordens rlo ministro referentes á compra
de animaes; .
/c) regularizar as compras de animaes entre as differentes regiões e fazP.r chc~~ar ::ís commi.ssões a'l quantias neccs~.:arias;

sõP~

l) propôr ao ministro da Guerra as r.omeações e demis-

officiae~ flo Rcrdço dP- Remonta;
transferir as praças de um para outro estabelecimento ou serviço;
n) excluir, pnr conveniencia do serviço, as praças em.
pregadas no!=! orgãos do Serviço de Remonta, cuja permanencia
não convenha, por iniciativa propria ou mediante proposta
do chefe do serviço respectivo;
o) autorizar as transferencias dos animaes referidos no
art.. 4 t, bem assim os de uma região on ..:ircumscripção, para
outra região ou circum::;cripção, por couveniencia real do
serviço;
p) autorizar as descargas de an imaes, na conformidade
deste regulamento oU por motivo de força maior, justificada
em inquerito policial-militar;
q) exercer activa fic;;calização sobre os cffectivos dos
animaes nos corpos e repartições do Exercito, communicando
immediatamente ao Ministerio da Guerra qualquer irregularidade verificada nas respectivas cargas;
r) ter prompta a organização de depositos de transic(ão
e de remonta moveis, de accôrdo com a composição prevista
no R. S. C.
Art .. 7. o. serviço d~ cscripturação da inspectoria terá
os segumtes hvros: Reg1stos de documentos archivados Carga e descarga dos animaes - Minutas de officios - Receita e despe-.:a.

dos

m)

0
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4ll

CAPITULO III
DEPOSITO DE REMONTA

Art. 8.0 Serão creados successivamente seis depositos,
de remonta localizados no Rio Grande do Sul. no Paraná, em
S Paulo, no Estado do Rio, err: Minas Geraes e 1\latf.o Grosso.
Os depositas de remonta são destinados a receber os animaes nacionaes comprados, já manuseados, com a idade d~ 3
ou 4 annos e, na falta destes, animaes rr.-ansos, no maximo com
a idade de 8 annos.
Todos serão nelles conservados até o momento de sua entrega ás unidades.
Paragrapho unico. Os muares poderão ser adquiridos con::
dous armos de idade.
Art. o.o Os animaes comprados, recolhido~ aos deposito:;,
de fevereiro a abril, ahi permanecerão o tempo neccssario pai'U
a acclimacão e para se habituarem ao regimen de milho {ou
aveia) e alfafa. Ser-lhes-ha ministrado um preparo conlinu o e
pr•>gressivo de adestramento para sella, tiro ou carga . .Nessa~
condições só poderão ser distribuídos animaes en:· perfeito estado. com a idade mínima de 4 annos e meio, salvo os de catc.goria especial, promptos a entrar immediatamcnte em serviço.
Art. 10. A cada deposito corresponderá uma região de
acquisição de animaes, determinada pelo D. R., de rr:odo a
evitar a concurrencia entre varias commissões de compras
em uma mesma zona.
Art. 11. Os animaes chegados aos depositas soffrerão uma
quarentena, durante a qual serão maleinizados.
Todos os reconJ;J.ecidos sãos serão submettidos ao rcgiu:en
do art. 9°.
Art. 12. Os depositas deve-rão dispôr de potreiros onde
os animaes serão postos. diariamente, em liberdade, durante
algumas horas.
Art. 13. Por occasião da chegada dos animaes aos depo:sitos, uma commissão, composta do commandante, um official
e o veterinario, attendendo á classificação da corr:missão de
compras, estabelecerá, para cada animal, uma cadernela de
matricula, cuja escripturacão cabe ao velerinario.
Esta caderneta será rubricada pelo commandantc do deposito e acompanhará sempre o animal. Por occasião da sua
chegada ao corpo, o numero tomado no deposito será barrado
com tinta vermelha e substituído pelo novo nun:ero de matricula, e, assim, de cada vez que tenha novo destino.
Nessas cadernetas de matricula o commandanle do depollito lançará, em folha especial, o seu julgamento; o mesmo
farão os commandantes de unidades pelas quaes passar. posteriormente, o anirr:al.
Em 'outra folha especial constará o resultado da maleini!ação, assignado pelo veterinario.
-Art. 14. O commandantc do deposito será respon~nvel:
a) pelos animaes, desde a data do seu recebimento até
o dia rlo embarque ou da entrega ás unidades;
b) pela boa conservação dos mesmos, velando particular-
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mente para qnc seus cascos sejam cuidadosamente tratados.
afirr:- de evitar accidentes.
Art. 15. A distribuição dos animaes aos corpos poderá
come<;ar dons mczcs após o recebimento no deposito, por proposf a do commandan te ao D. R., que fará as designacões como
rôr conveniente, de uccôrdo com os pedidos recebidos.
§ Lo Para o recebimento dos animaes, nos depositas. os
corpos ou repartições enviarão o pessoal encarregado e responsavel pelo recebimento e transporte aos destinos.
§ 2. Ao cabo de dez mezes a remonta annual deve ter sido
executada, salvo os anirr:aes comprados com dous ou tres annos.
Art. 16. Cada deposito terá o effectivo seguinte: um major, cornmandante: um capitão, aJudante; um '1° tenente, see"refario e commandante do destacamento; um medico; um veterinario; um pharn:aceutico; um contador; um picador com
o curso de aperfeiçoamento de equitação; dous sargentos amanuenses ou auxiliares de escripta; um 1o sargento; dous segundos sarg·entos; dous terceiros sargentos; tres cabos; dons
cabos ferradores com o curso de aperfeiçoamento da E. V. E.;
um cabo enfermeiro e 35 pmças para o serviço de ordenanças,
doma~ão, etc.. podendo tambem para este fim serem conlractados civis.
Art. 17. Os depositas de rerr:onta cultivarão forragem
para diminuir quanto possível a massa que lhes fôr designada
annualmente, podendo, paTa tal fim, ter trabalhadores civis
em numero de dez, no maximo, para cada um, inclusive um
agronomo idoneo.
Paragrapho uni co. Cabe particularmente ao ajudante a
responsabilidade imrr.-ediata da organização, funccionamento
e escripturação desse serviço, de modo a permittir, pelo relatorio do commanfianle do deposito, que o D. R. verifique, annua1mente, o resultado economico das colheitas.
Art. 18. As substitui~;ões de commando serão feitas de
arcôrdo com o R. I. S. G.
Ar L. J H. Aos commandantes de deposilos, além das attribuicõef; c deveres designados nas leis e regulan:enlos militares
dos chf'fe~ de e(Jrpos, incumbe:
a) indicar ao D. H. as nomeações e demissões do pessoal
da administração;
b) convocar e presidir as sessões do Conselho de Administracão;
c) abrir. rubricar e encerrar os livros da administração
e fiscalizar a sua escriptnração;
d) rernel.ter annualmente ao D. R. um relatorio circumstancia~o das occurrencias, propondo as medidas que julgar
convenientes para melhorar o serviço;
e) enviar annualmente, á mesma autoridade, o mappacarga, que obedecerá ao modelo regulamentar e, mensalmente
o do pessoal e o dos animaes;
'
,.
f) cumprir e fazer cumprir o presente regulamento·
g) soliciiar ao D. R. a distribuição dos animaes aos' corpos e repartições, á medida que se acharem nas condições de
eerem fornecidos;
h) admittir o pessoal civil para plantio, cujo nun:-eTo não
excederá de 10 homens;
i) fornecer ao D. R. as informações relativas aos recur0
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sos da região em numero e qualidade dos animacs susceptíveis
de serem comprados, e em forragem que possa ser utilizada
para o Exercito;
j) communicar qualquer occurrcncia que se der no deposito;
k) comn:unicar immcdiatamente ao D. R. o recebimento
de animacs fornecidos ao deposito pela commissão de compras.
Art. 20. Ao ajudante incumbem as attribuiç.ões do fiscal
dos regimentos de cavallaria e mais as decorrentes da especialidade do serviço, como por exemplo: embarque de animaes
a destino dos corpos e fiscalização das cadm·pctas indiv.illuaes.
Art. 21. Os demais officiaes exercerão no deposito attribuições analogas ás consignadas nos regulamentos dos
corpos do Exercito e as de que forem encarregados pelos
cornmandantes dos depositos e por estes julgadas necessarias para a boa ordem e regular idade dos serviços dos
estabelecimentos.
MATERIAL

Art. 22. Além das casas necessarias á administração,
moradia dos officiaes, aquartelamento do pessoal, haverá
em cada deposito: 40 arreiamentos c-ompletos para montaria
de praças; uma enfermaria e p'harmacia para o pessoal;
uma enfermaria e pharmacia veterinaria; baias amplas para
os animaes, permittindo ficarem ahi sempre soltos; depositos
para forragem; deposito de material; ferramento de sapa;
carretas, carroças e pertences para os diversos serviços;
bois para carretas; animaes para o serviço: 30 cavailares e muares.
ESCRIP1'URAÇÃO

Art. 23. Cada deposito terá os seguintes livros:
a) de actas do Consrlho de Administração;
b) de registo de documentos archivad-os;
c) de carg·a e descarga do material;
d) de matricula e resenha dos animaes do deposito. do
qual serão extra'hidas as cadernetas individuaes que acompanharão os animaes no?. seus diffcrcnt~Js destinos;
e) de registo das producções agricola.s.
Paragrapho unico. As minutas de correspondeucia ~crão
reunidas e encadernadas annualmente.
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Art. 24. Em cada deposito haverá um conselho de admicom deveres e attribuiç.ões analogas aos dos corpos
e regidos pelos mesmos regulamentos, no que fôr applicavel.
Art. 25. Os corpos e repartiÇ~ões militares enviarão trimestralmente ao D. R. o mappa dos animaes em carga, com
as necessarias observações esclarecedoras.
nis~racão

COMMISSÃO DE COMPRAS

Art. ·26. As commissões de compras se comporão de
tres membros propostos ao M. G. pc lo D. R. e a este subordi-
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nados: um official de cu valiaria, um de artilharia e um veterinario, cabendo a presidencia ao mais graduado, que deve
ser offi.cial superior. Serão acompanlhados de um amanuense
e (los ~meus neccs,sarioR ao recebimento e conducção dos
animaes aos depositos.
Paragrapho uni co. A cada deposito ue remonta corresponderá uma só commissão de compras, afim de evitar competições.
Art. 27. As compras serão feitas, quer por viagens ás
fazendas de criação, quer ·em certos centros fixados pelo D.
R., designados pelo menos com tres mezes de antecedencia,
mediante publicãçõeR, cartazes em logares frequentados, cartas aos c dadores, c noticias nos jornaes.
Art. 28. O preço dos animaes será fixado annualmente
JH~lo l\r. G. mP-diante inrormacõlcR prmlfadas pelo D. R.
§ t." Gada membro da com missão, por occasião do julgamento do animal, deverá dar-lhe uma nota: muito bom, bom.
satis(actorio, á qual corresponderá o preço ma.~imo, médio ou
mínimo, de conformidade com o art. 2°.
§ 2. o Não sendo possivel fixar definitivamente esses preços, fica, entretanto. estabelecido, como estimulo á criação,
que o preço mínimo, correspondente ao animal classificado
satis(actorio, possa ser superior de 30 olo ao preço médio do
boi na safra anterior, no Estado do Rio Grande do Sul, que é
onde a .capacidade de producção equina poderá determinar.
ipso facto, uma base de preços.
.
§ 3. o Aos cavallos classificados muito bons será pago o
preço maximo e destinar-se- hão aos officiaes e ás escolas.
Si um cavallo verdadeiramente excepciona.l fôr apresentado á
commissão. ella poderá pagar o preço tambem excepcional,
nos limites fixados pelo D. R., destinados a generaes e escolas militares.
Art. 29. Os cavallos escolhidos e acceitos pela commissão serão marcados a fogo no casco com S (Sella) ou T (Tração), e com -o numero da série (ordem numerica), correspondente ao anno financeiro.
O cavallo excepcional será marcado com a letra E ao lado
da letra B.
Art. 30. Os animaes comprados devem preenc'her as seguintes condioões:
1•, 3 a 81 annos;
2•, altura mínima 1m,45· para os cavallos e 1m,32 para
os muares·
3•, pêl~s: de preferencia tapados·;
4•, castrados, e completamente sãos da castração;
5.., sãos c sadios, sem taras ou vícios redhihitorios, hem
conformad-os, de a.ccôrào com o seu destino, e de bons cascos;
6", mansos, ou simplesmente mansos de baixo (manuseados) si tiverem 4 annos ou menos.
Art. 31 . Os animaes serão apresentados á commissão,
individualmente, pelo cabresto, ou pelo freio, se forem mansos. E' prohibida a cr,mpra a varrer.
Art. 32. O proprietario que apresentar um lote de animaes á commissão fica obrigado ·a sujeitar-se ao seu veredictu-m, sem appellacão. Não poderá excluir nenhum animal,
obrigando-se a vender qualquer numero .
.Art. 33. O proprietario se obrigaráJ a manter os ani-
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maes comprados, marcados e resenhados, em potreiros de boas
pastagens (ou em estrebaria, si fôr animal de trato) á sua
custa, até que o presidente da commissão mande recebei-os,
dentro de 15 dias, ou mais. mediante accôrdo.
Art. 34. Os animaes comprados serão pagos no acto da
entrega por cheque assignado pelo presidente da commissão,
mediante recibo em que seja estipulado: marca, pêlo, signaes
e preço do animal.
Art. 35. Cada commissão estará munida de um registo
de compra, de modelo uniforme, no qual de v.~ nu tal':
a) cavallo, egua, mac ho, mula;
b) idade (fornecida pelo Veterinario);
c) marca (fornecida pelo veterinario);
d) categoria (de accôrdo com o art. 2°) :
e) preço de compra;
f) as notas dadas pelo official (apreciação);
a) observações.
IParagrapho unico. O canhoto deste rcgislo, convenientemente escripturado, faz parte do archivo da Directoria da
Remonta, á qual ·deve ser entregue pelo presidente da commissão de compras, á medida que estas forem sendo effectuadas.
Art. 36. As compras serão effectuadas de 1 de fevereiro a
30 de abril, sendo os animaes recolhidos desde logo aos depositas, cujos commandantes passarão recibo ao presidente da
commisE'ão de compras.
1

COl\Il\IISSÕES

PERMANENTES DE REMONTA

Art. 37. Sã C' instituídas commissões permanentes de remonta:
a) nos corpos de tropa;
b) nas Escolas de EstadQ-l\laior, Militar e de Aperfeiçoamento de Officiaes;
c) em cada deposito de remonta.
Essas commissões, designadas pelos respectivos commandantes, .serão compostas de tres membros, entre os quaes o veterinario, si houver. Havendo falta de officiaes, póde ser
exercida por dous, neste caso fazendo parte o chefe ou commandante.
Funccionarão:
a) sempre que tenha de ser fornecido, temporariamente,
um cãvallo a official de outro corpo ou serviço e quando esse
cava li o tenha que ser restitui do;
·
b) para examina·c e comprar, si estiver em condições e
puder ser utilizado militarmente, um cavallo escolhido por
official. no commercio, para sua montada, caso não tenha siào
fornecido o da remonta do corpO;
c) para o caso da acquisição de animaes referido no artigo 48, parte final .
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DISPOSIÇÕES DIVERSAS

Art. 38. Os officiaes arregimentados em corpos montaremontam-se por seus corpos; os demais com direito a
montada, directamenle pelos depositos, ou de accôrdo com o
art 46.
Art. 39. Os corpos, sen iços especiaes e estabelecimentos
militares farão seus pedidos de animaes directamente á
D. R.
Art. 40. E' permiltido aos officiaes generaes e officiacs
de estado-maior, bem como aos officiaes combatentes do serviço de remonta c dos corpos de cavallaria e artilharia, possuil·cm, al•;m do íJlln lhe é fornecido, um cavallo de sua proprtedadc, quo sorti forrageado pelo corp·o ou repartição a que
pertencer o official. E' condição essencial, porém, que esse
caYallo satisfaça as condições para o serviço do E:Xcrcito. a
juizo da commissão de remonta do corpo.
Paragrapho uni co. Os officiaes poderão ter uma de suas
montadas fóra dos quarteis, continuando com direito á forragem, uma vez que disponham de baia conveniente, examinada pelo velerinario e a juizo do commandante da unidade.
O animal deverá ficar isolado, sem contacto com qualquer
outro não malrinizado.
Art. 41. O official montado tem direito a levar a sua
montada e ao transporte da mesma. embora seja ·de sua propriedade particular quando removido por transferencia ou
classificação.
Paragrapho uni co. E' prohibido ceder a um official o
animal ria montnrla de graduados ou de praças engajadas. ou
ele nulm official.
Art. ft:?.. 81í por moti\'o gravr. com autorização do cnm.:.
manrJanfP. sr tomará o cavallo ele uma praça engajada f!Ur rsf r .ia prnmpta em seu corpo.
:\ rt. r'l::3. Quanrlo vnrios officiaes Arn um corpo montado
tenham -qne fazrr simultaneamente escolha ele suas montnda.s, a ordem de prioridade é regulada por suas graduaçõAs
e antiguidades. A escolha deve ser sempre approvada e autorizada pelo chefe do corpo. que velará, além disso, para que
nenhum officinl. de qualquer graduação, fique mais de tres
mrzrs srm monf a da.
Art. 44. Os corpos de tropa montados, designarlos prlo
D. R., terão. além do effectivo regulamentar. cavallos destinados aof:l officiaes genPraes. officiaes fiA Estado-1\faior e offici~f\S de infantaria não arregimentadof:l que pelas
snas fnncçõrs sejam montados.
Ess(ls animars tomarão parte nos exercícios diarios.
Art. 45. Os cavallos destinados aos officiaes ficam divididos rm frcs categorias:
1", dr officiaes gencracs:
2". ele officiaes d9 E. M .. ·de cavallaria e de artilharia a
cavallo;
3", de officiaes do infantaria. de engenharia c de artilharia montada, pesada e de montanha, bem corno dos serviços.
Paragrapho uni co. Esses animaes, por proposta do general commandante da brigada ao D. R., mediante solicido~,
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la~·ão da Cüllllllis~ão de n·nwufa do corpo, podet·iío
set• dl'i:ielassificadu::;, enviados ú fileira. on reformados tl!:i que não
cstivere111 wais em condições de prestar servi<:o .
.Art. ·H>- Annualmentc, o~ animaes que não el:ili verem
mais em condições de prestar serviços activo;;; na cavallaria,
porém. em boas condições, sci-ão forneeidos ú infantaria c éllgcnharia para os serviços respectivos.
Igualmente serão aproveitados para servir :í remonta dos
trens ou tios comboios os animaPs dpseJassi fie a· lns dos rcgimen tos ele artilharia.
Art . .n. Os r.hr.fes de eot·p-os ou serviços exercem vtgrlaneia nct.h a c pat·Liculat· sobn· os cava !los JistriLuidos ao~
officiaes.
·.:;
Fúra dos serviços urgentes não se lhes <.lev~ exigi L' nenhum gt·arHic esforço. Sob pretexto algum podcn1 ser· muni ado~ por pessoal estranho ao Exercito.
Art. .~8. Com permissão do 1\Iinisf t·o da Guerra. podem
ser fornecidos aos officiaes do Exercito, para cteseonto on pagamento ú dsta, caYallos perleneentes ao Estado; os comprados pela commissão de c.ompras, pelos preoos dn acquisição;
os oriundos das coudelarias nacionaes, mediante avaliação da
com missão permanente de remonl a da mesma eoudelaria P
informação do D. R.
Caso o official queira mais tarde Yendcr o cavallo assim
adquirido, não o poderá fazer sem autorização do l\l. G. c
informação do D. R., c será dada prioridade ao corpo. A commissüo permanente ele remonla comprará, pagando, no maximo, o prceo anterior, on recusará, e, neste caso. fica livre a
YerHla ao official.
Art. H). Os animaos que se tenham inutilizado para o
~en i~o mil i ta r, 11or volhicr, dor.neas gTaYPs. e! e .. !levem ser
reformados e vendidos em concurrcncia publica, mediante
proposta do c'hcfe do corpo on repartição ao D. H. O produelo scr:i recolhido ao Thesouro Nacional. Essa proposl a
deYc ser a!·omp.anhada de um attestado passado pela commii'isão de remonta do corpo, no qual será dt~clarado se ha ou 11ãu
rc~ponsabilidacle da parte do detentor do animal.
§ 1. 0 As baixas por morte serão attestada~ pelo velcrinario ou, na falta deste. pela eommissão permanente de romoÍILa; ou, não havendo esta. em caso de forca maior, pcln~)
officiacs que testemunl1arcm taes baixas.
§ 2. 0 As motivadas por outras causa~ serão justificada:)
mediante inforlllação remettida ao D. H., uniea auforidado
compolcnlc pàra autorLmr as dt•scm·gas.
Art. 50. Todu!::i o.-; officiacs empregados nos !::ierviços dn
I'l'lllonta S'~rão do quadro acLivo do Exercilo c pertencerão á
al'rna de eavallaria, salvo os não cõmbatentcs.
Art. 51. O governo conferirá. annualmenlc, prcmius pccuniarios ou premias rspeciae~.
a, ao eriador que fornecer a earla deposito o 11wlhot'
gl'upo de anim:w:-5 vara a remonta annual, de sua marca:
b) ao criador do animal vener1lor elo campeonato do cavnllo d'armas;
c) aos criadores dog, animacs vencedores dos ?·aids de ca' allal'ia, organiz<\tlos conl autorização tlo 1\L da Gncl'rtt.
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Art. 52. Os officiaes effectivos, empregados nos servicos
de remonta, contam o tempo como se estivessem arregtmentaclos.
Art. 53. Todas as praco.s empregadas nos servicos de remonta poderão engajar-se e reengajar-se, emquanto bem
servirem, devendo, porém, ser excluidas, em qualquer tempo,
quando a sua permanencia não convier.
Art. 54. Para o Deposito de Remonta de São Simão, fica
reservada a área de 3. 000 hectares (tres mil hectares) dos
campos de Saycan.
Art. 55. Quando, por conveniencia do serviço, os commandantes de Regiões ou Circumscripções determinarem qualquer transferencia de animaes, devem communicar, sem perda
de tempo, á Dlrectorin de Remonta, para facilidade do contrô1e dos effectivos.
FORRAGEAMENTO
~rl. 56. A {~r1·aacm. 1w1·nwl dos animaes do Exercitá
será:
a) i" categoria e 2• - 6 kgs. de milho e 4 de alfafa;
b) cavallos de tropa (cav. e art. a cavallo) - 4 kgs. ·de
milho e 4 de alfafa;
c) cavallos da s• categoria; de infantaria e metralhadoras; muares de tracção e carga; animaes de tres e de comboios - 4 kgs. de milho e 3 de alfafa;
d) cavallos de officiaes arregimentados de cavanaria c
artifha:ria - 5 k~s. de milho e· 4 de alfafa. A aveia pode
~nbstituir o milho com vantagem.

Rio de Janeiro, 24 de marco de 1926. b1·ino de Carvalho.

Fernando Setem-
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RELAÇÃO DOS PELLOS DOS CAV ALLOS NO RIO GRANDE DO SUL

por uma
Sl'mples · · •· · (( Constituidos
côr só.

a) de duas côres separadas uma sobre o
corpo, a outra preta
localizada nas crinas
e nas extremidades.

Branco (melado, porcellana, couro negro).
Gateado ruivo.
Tostado.
Baio ruano.
Alazão.
Preto.
Pinhão.
Zaino.
Vermelho.
Douradinho.
Baio e nuances.
Gateado e nuances.
Barroso.
Lobuno.
Tordilho (negro sabino).

b) de duas côres mistu- Fouvciro (chita, rosa-

Compostas ..

radas sobre o corpo,
do).
cr1nas c extremida- Azulego.
des.
Salino.
Mouro.

c) de trcs côres, das

quaes sómente duas
misturadas c uma
destacada; ou mesmo
as tres misturadas

Rosilho e suas nuances.
Rosilho mouro.
Rosilho tostado.
Rosilho alazão.
Rosilho gateado.
Rosilho prateado.
Tordilho vinagre:
Tordilho lobuno.
Pangaré.

Tobiano.
d) de duas côrcs, em{ Bragado.
manchas.
Picarso.
Malacara.

(1) Constarão nas resenh.,s, além do pella, as marcas a fogo, os
signaes particulares na cabeça, tronco, pernas, cauda e nos cascos.
Além das designações de pellos referidas, ha outras menos vulgares.
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DEPOSITO DE REMONTA DE S. SIMÃO

C,\L>EHNETA INDIVIDUAL
(a que se refere o art. lJ)

CÂVALLO

(cgua, mula, a)

N. de matricula no deposito .•••••.•....••.••..•..••.•..
~

8'' H/C ...................•.........•

»

10'' DfC............................. 19

·------------ -------

(Numero de matricula)

.]

Logar do
nascimento

Data do
nascimento

Sexo

(criador)

II
I

Origem

Pae

Mãe.

II

Altura
Pello
e signacs

Preço

No acto
da

I

c01~1pra

I

I

No acto da
entrega
ao corpo

i

I

I

>

::":!

I

~

o:n

'::1

..,

i

I

o

'::1

(

I

I

o

~

!!

;:I

::::1

I

I

X

~

;:a

I

1

3

~

o

I
I

I

lI

I

I

II

II

I

Il

i

I

j

.;:...

I

I

J

O commandante do deposito de remonta,
.l\lajor F ••••................•..•

~

423

.\f!TOfl no PODlm EXECtJTIYO

Destino c julgamento dos differentes chefes
Deposito de Remonta de S. Simão
Ao chégac ao deposito achava-se um pouco emmagrecido, porém em pouco tempo retomou o excellente estado c apresentou bello typo, bem feito e de
bons membros. Deve prestar-se a um bom cavallo
para a cavallaria.

347

go R/C

to anno- Excellentc cavallo, porém àinda pouco
desembaraçado para o serviço.
2° anno sistente.

Lucrou grandemente ; energico e re-

564

O commandante do 8° R/C

F ..•..•.•.•..•

10" B/C

Cavallo edoso, bem conservado, susceptível de
prestar bom serviço.
19

O commandante do 10° BfC

F ..•...•....•...•

I

--~----------~----------------~----------------~·
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JUIZO DO D. R.

1920 -Bom cavallo; excellente modelo de cavallo de tropa.
Capaz de prestar muit<>s bons serviços.
O D. R.
Coronel F ..........•..•
1921 -Verdadeiro typo de cavallo de tropa. Bôa conservação.
O D. R.
Coronel F .•..••.•...••
1922- •.•
1923- •••
1924- ...
1925- Um pouco esgotado. Póde prestar bons serviços na
arma de infantaria. A desclassificar.
O D. R.
Coronel F .••..•.••..••
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MALEINIZAÇAO
Temperatura inicial (média).
Temperatura maxima.
Reacção thermica.
Reacção local.
O veterinario

F .•.
..-·------------------------~

Data
Processo empreg:uto
O vctcrinario

F ..
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Coudelarias Nacionaes

"(Saycan e Rincão)
CAPITULO I

ArL f. o A aetual Coudelaria c Fazenda Nacional de
Saycan c a sua dependencia o flincfío, d'ora avante autonomas,
com as denominações rcspecf.ivas de Coudelaria Nacional de
Saycan c Coudelaria Nacional do Rincão, constituirão estabelecimentos do Serviço de Remonta, tendo por fim desenvolverem c auxiliarem o recrgnimento da producçfio cquina para
a obtenção do cavallo para o Exercilo c cuidar da cultura de
forragens com esmero.
Art. 2. o Para I ai fim, so1·ão nellas mantidos reprodudores cavallares seleccionados, em numero indicado pelas necessidades, das raças adeante mencionadas, segundo a ordem
de preferencia: arabe, Ang'lo-arabe, Corredor inglez, l\lorgan,
Bretã, Bolonheza; jumentos: Poiton e Andaluza.
Paragrapho unico. No intuito de conservar systomaticamonte seleccionado o cavallo creonlo, a Coudelaria Nacional
de Saycan manterá uma manada de ôO cgnas indígenas onde,
escrupulosamente, será conservado e mclllnratlo esse sangnP,
sem nenhuma mislura.
Art. 3. o Os procluclorcs nccessarios :ís comlelarias SCJ'fío
oriundos dcllas mesmas, ou adquiridos mediante pedido dos
respectivos directores, ao n. R., que nomeará, para tal fim,
sob sua propria presidencia, ou do sub-director do Serviço
do Remonta, uma commissão ele tres ou quatro membros icloneos, civis ou militares~ dos quaes um veterinario, afim do
que os typos comprados sejam verdadeiros padrões, sadios e
enxutos de membros.
ParagTapho unico. Esses rcproclnelores serão srmpro
manl idos em boas estribarias, alimcnl arlos, montados e PXCL'cil a rios sysl ematicamcntc.
Art. 4." Os directores das coudclnrias rlctcrminnrfío pa.drcacões e criadores particulares, obedecendo ~ís prcscripçÕt'~
contidas neste regulamento.
Art. 5. o Para esse fim, annualmente, os criadores interessados informarão até 30 de abril, ao direclor, o numero
de eguas ele que dispõem, convcnientcmenlc isoladas, para
serem padreadas na estação correspondente.
A especie e a raça elo garanhão serão indicadns segu utln
a qualidade, conformação c raças das eguas, na conformilladn
do art. 6'', tendo em vis la o typo a obter nc producLo.
Art. 6. o Para nttcnder o emparelhamento zootechnico
descjarlo dos animaes a so re1woduzirem, o julgamento das
C'gnas, a escolha c raça dos rcprodnctores scrüo feitos JWl'
commissõcs superintenditlas pelo dirccl.or. Essas commissõcs
serão mixlas e poderüo ser eonstiluidas vor tres ou qua!l'n
mr.mhros, tcchnico civis ou militares, solicil a dos, os ciYis, no
l\iinislerio ela Agricultura ou a Assoriacõfls lluraes o os rnilitrt·r::;, qun cnnstitnir5o maioria, dentre os quo set·vcm Hil"i
CIHHlt'l:nia.q, nn nns corpos dP lrnpn.

ACTOS DO PODF.R EXECUTIVO

§ 1. o os diroctorcs das coudelarias nacionaes poderão convidar. tambem, fazendeiros iuoneos para tomarem parte nessas
commi~sõ~s.

§ 2. o As commissõrs srrüo lt'ansltorias e tantas c:uan~as

flll'r.m necessarias.
§ 3. o O julgamento, referido no artigo anterior, será ex-

prpsso f'm um Lermo assi~~nado por toda a commissão, e subrnc·ll ido á approvação do D. R.
Art. 7. u O director providenciará para que, mediante as
solicilações dos criadores, as cguas destinadas á reproducção,
na época conveniente, tenham sido examinadas, julgadas e registradas ~m livro a proposito.
Art. 8. o Não serão attendidos pedidos feitos para padreação de um numero inferior a 40 eguas, em uma mesma localidade ou fazenda, o que não inhibe que varios pequenos
proprictarios se congreguem vara satisfação deste artigo.
Art. 9. o Afim de satisfazer as requisiç.ões feitas pelos
criadores, os dircctorcs farão annunciar, opportnnamente,
carla anno, a distribuição dos postos de monta eventuacs e dos
gu l'anhões a elles destinados.
Art. 10. Annualmcnte, a partir de 1 de setembro, farão
seguir os reproductores, acompanhados dos respectivos tratadores, para esses postos de monta cventuaes. Os trabalhos poderão prolongar-se até 31 de dezembro, época em que os garanhões serão recolhidos tis sédes das coudelarias.
Art. 11. E' c0ndição essencial para que o fazendeiro gose
que seja reconhecidamente idoneo, se
desses beneficios
responsabilize pelo zelo do reproductor e contribua com âccommodações e alimentação para elle e seu tratador durante -a
é r. oca do trabaiho.
Art. i2. Os criadores ficam obrigados: a participnr aos
dircctores da~ coudelarias. no decorrer do mez do fevereiro de
cada armo, a producção ,relativa á paricão anterior, hem
af1.qim pello, sexo c signars dos produetos, e darem prefercncia
nu 1\linistcrio da Guerra, quando quizercm dispOr dos mesmos.
Art. 13. Os criadores que não cumprirem as prcscrirções
ciPsfc re~ntlamenlo, no que lhes affccfa, não mais porlerfto
gosat' os favores nellc outorgados.
Art. 14. Os trahalhos inhr~rcnles ás pndJ'eações fJr'--.-:ehfto o mais approximndamcnte possível das condições naturacs de fPctmdação dos cquinos, isto é, as eguas def=ltinarfas a
um certo reproductor ser·ão apresentadas em conjunto, em
plena liberdade, em rceinto hem fechado, com área de um
lwcf are, um dja sim, ou f ro não, ás horas mais proprias do dia.
Paragrapho unico. Haverá em cada posto de nwnflí um
caderno para annotar os saltos; posteriormente, serão trans ..
cripta~ as annota~ões, em livro apropriarfo, nn ~ecretarla da
courfelaria respectiva.
Art. 15. A verba, oriunda dos rendimentos dos campos
da~ coudelarias, atT~cadada e distribuída pelos respectivos
conselhos adminisl rativos, será integralmente applicada, sob a
orientação do D. R .• á compra e conservação de material
agrario, ao forrageamento de animacs, salarió do pessoal
civil empregado nos serviços de lavoura, conservação e mAlhoramenf o das bcmfcitorias, officinas, arborizacões o compras de animaes e reproduct ores.
Paragrapho unico. Poderá ainda o respectivo conselho
Rrlministrativo, ouvido o D. R., arrendar~ em campos sei~ ...
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ctos d11 front~lra, tnna inYernadá, onde o proprietario, assu..
mindo a responsabilidade da conservação, receba produclos
mest iro~. rtesdr. a idade em rtue rlesmamatn até completarem
qunl ro annos, épocn em que serão entregues ao Drposil o de
Remontft.
CAPITULO li
ADl\li~IST11AÇXo Fi PESROAL

Art. 16. A~ nrlminislrações do cnda uma das coudelarin:-; se comporão de um major (ou capiHío), director; um
capi!ão, njurlante; um 1° Lcnenfr, secretario: um 1° ou 2° tenPnte, r.omrnandanfr- do ront lngPnte, todos da arma de cavallnria: um contador, um medico, urn pharrnaccutico e um vetcr·inario.
Art. 17. A nomeação dos dirrrf m·cs scr:í feita velo ministro da Guerra, mPdianlc inrlirarão do D. R. A dos domai~ offic.iat'~. nas mPsmas conrli~;Grs, podendo ser por proposla dos dirrcforcs das eoudelarias ao D. H.
Art. 18. Para cxceu~~ão dos dívrrsos srrviços rlas co:Hielnrin~ l1nver:í em cada uma r.lcllus nm contingente de praras:
vohm!at·ios, cn~ajados e t•f'rngn,jados. Esse contingente será
compnsf o rle um 1o snrgenf o, seis segundos, quatro terceiro!=!,
um :~o ~nt·genfo ferrador, 16 enho~. rlous cabos fcrrnrlores e 150
soldados.
·
Art. Hl. As cnudelarias rleverno tnnntrr militares, mestres, ou, na falta, civis, contractados pelo director: um mcc::mico, um cat·pintciro, um ferreiro, um pedreiro, um oleiro
e um cm·rieiro.
Parngraphn unico. Tnmbem poderá o rlirrctor conf.ractar, nttvido o n. n., llm engenheiro ngronomo. pal'a dirigir
ns frahalhos rlc lavoura.
CAPITULO III

no

DinECTOI1

Art . 20. Além da c; ntJrihn iç.õrs c flcVf~rcs decorrente~
das leis c t~cgulamenlos, c das 1 crcridas noutros lagares deste
rcgnlamcnto, incumbe-lhe:
a) zelar os unimaes c os proprios nacionaes a seu cargo,
fazendo respeitar suas cercas c divisas. garantindo-os contra
as 11surpaçües e os intrusos; evitar que sejam damnifkadas
as mnttas. casas, e outras bemfeltorfàS;
·
b) fazer retirar das terras, sob RUa jtirisdição, qualquer
individuo que tente lrznr a Fazenda Nacional cJLl pel'turt~ a
boa marcha da administração;
c) indicar ao D. R. a substituicão, ou outras alteraç.ões
que ~c tornem necessarias, dos officiars da administração;
d; fazer demarcar c medir os potreiros arrendados ou
de invernagens:
e) remetter até 1 O de janeiro de cada anno ao D. R.,
um relatorio minucioso das occorrencias do a!lno anterior,
podendo pr:opor reformas no serviço, no intuito de melhorA l-o, Envtar 1gualmcnte, todos os mezes, mnppas do pessoal

M:TOR DO PODEI"\ EXECTT'l'fVO

rxiFlf.enf c, do rendimento dns colheitas, estatística da criação
cqnina;

() fiscalizar, Clirectnmrnto, ou por intcrmedio de

scn~

nnx:Iiares, o funccionamento regular dos posto$. de c1•iaçüo_ Q
do.C\ postos de monta cventnaes;
g) communir.ar an D. H •. qualquer
occorrt:ncia grave
passada na Coudelaria;
h) contractar, se julgar llQCessario, um oapaf.ar., ciYil
idonco, para dirigir os cuidados necessarios ao penso, fona-·
gP::unonto e cxercicio rios garanhões, nas sédcs;
·
i) n5o permiftir, absolutamente, sem pagamento, uni-~
mrH'" nos oampos das comlclar1as, salYo a conce~são meneioIrada l11l m·t.• 23, lcflra r·;
j) dest'nvolvrr o planl.io de fonagens para os anim:los,
diminuindo, assim, quanto pos.sivcl, a verba retirada para
P"SC fim dos rcndimenl os referidos no art. 15.
DO

A.JTJDA~TE

Art. 21. Ao ajudante compete:
a) substituir o dircctor em sons impedimentos;
b)

ordens·
c)'

cumprir c fazer cumprir fiel o

promptam~nte

ns suas

conferir todos os papeis qne devem se1• assignaàos

pelo director;

ri) ter pleno conhecimento dr. forJo o material qne sahir
a si'nico, visando os pedidos reRprdivos;
c) rmrarrc·gar-sc do policia111rnlo c da mannten~fío
da
onlr·m no esfnhelccimcnto;
·
.
f) fiscalizar os potoeiros nt'l'('llllndos ou de sados invcrnndos, zelando pela obscrvanria dos nju3tcs, como delegado
clu conselho de adminisfracão;
(!) fiscalizar ns culturas de modo a informar, annu:tlIIH'Illf', ao dierclot', n en~!o da Pl'11rlnrção, pnrn anc conste do
1 r·laf ol'in flcs{e.
TIOS Ol!TIW<;; OFFTCL\FS

Art. 2?. Aos domais offil· iar:s. combatentes e não combnft'nl r.s, competem ns mr\smai; nt lrilmiçõcs c drvrrrs cnntido:;;
11:1.'1 lris c regulamentos em vigot·, c mais as que, em LrncfieioJ dos interesses c serviços nacionacs dentro da esphPra
de suas aUribuiçõcs, attcndendo á rompetcncia on cspecialidadJ, ~hcs for~m confiadas pel9 clircctor, t~es como: fiscnlizaçao do serv1ço .!.lc reproducçao, commissoos de escolha do
l'Pprodnctorcs ou de eguas~ conducçJio de animaes, fiscalizacfio
de lasouras, insprrçfio do ~reçücs elo serviço, etc~.
•
C.-\PlTtTLO IV
DO CONRELUO DE i\]).\fJNISTP.AÇ.\0

. _ Art. 2? :. O roni'dho do. ndministração, com a rompor•sJH.'t'lf H':lrla no resprr! 1Yo rPgulamento, terá as nttri-

~ w;Jo
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vuiçõcs ahi definidas c mais as tlccoercnlcs dos serviços cspe-

ciae'!, como por exemplo:

·
a) ndmittil' arrcnrlalario~ ou
invcl'nadores, mediante
aju>3tc, para as áren::.; do l'H11lpo naeionacs qnc não lenha im~
111ediala occupat;.ão;
ú} provideneiat· para qnc, paulatinamente, sem prcju~
di e ar iulol'esscs elos HtTcndalarios aeluaes, sejam transforma(ios os arremlamenlo~, preferindo-se o ~ystcma de invcrnag•~m. por cn!Jec.a de gado de córte, por ser
este procc-;so
nuus n•mloso;
c) pcrmiltir que os officiacs que servem nas couclclarias tenham; gratuiLamenlt~. nos seus campos, até cinco
vaccas de lcilc; as praças c o:; empregados civis, duas. Fúm
d(~~:~a concessão., uns P outros pagarão, pot· eabeça, como o~
demais al'l'enclatarios ou invernacloros;
li) regular o funccionalllcnto do açougue, de modo a ser
feil o o serviço hygicnicamcnte, e em comliçõc:; econom ieas,
pal'a os officiaes e praças. Convirú, assim, adquirir Yaccas
do invcrnar, sohrepondo JO l;ó ao pre(;.o de acqu i~iç.ão, a I il ulo
du ,justa indeumização ao cofre, pelo período de invernagcm.

C;\PITULO V
1\IATEHT.\L E ANll\L\I':S

A l'f. 2 i. 1\s conclelarias, al•ím das cdificnçfies neccs;:;nterão recursos materincs relativos ao serviço, como sejnnt: aulomovcis, auto-caminhões, moto-cultores, tractores,
dlí11'I'Úas, cullh·adores, eatTctas, carroç-as, npparelhos parn
ron.:ílt'ucção c reparac:flr~s elo açudes, aramados, cstrada3, vallctas, cl c.
Pnragrapho unko. Disporá a infla de;
a) olaria para o fabrico de tijolos;
lJ) hois c equinos para tracção c cavallos para montaria· tln~ officiacs c do pes:'-inal em serviço;
c) fcnamcnlas, tonla:5 c outro:-; appat·clhos inhcrcntcs
ús ofticinas;
ll) inslrumehlos e apparclhos para obsrevaçõcs tuctcoroln;:;iea:;.
t·in~.

CAPITULO VI
DA ESCHIPTUIL\ÇÃO

Art. 25. Devem existir, a cargo da administração, aberrulJril'ados e encerrados pelo director, os livros:
a) referentes ao conselho administrativo;
ú) du registro da:5 corrc~ponrlencias, cntmc.las o sahidas;
c) paea o regislro elos aninmcs c suas produ·cc,;Gcs;
ri) par·a ('at•ga c desearga dos materiaes;
c) para a e::;criptllra,:fío das producções rio forragem;
f) para lertllOS de aju:;le:; dos al'l'elHlalal'ios e iuvernadotc:";
g) pat'a· o regblro das inYcrnagens tle gado IJoyino;
/1.) de tali}cs para recibos de loda~3 a~ eíitrada~ tlo
dito.~,

nll~:i 1'0.
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Paragrapho uni co. O di redor da Coudelaria Nacional de
Saycan organizará os modelos para escripturação, submetlcndo-os á approvac·fiO do D. n.
CAPITULO. VIl
DI_SPOSJÇÕES OERAES

Art. 26. As lerra3 de plantação serão determinadas peln
diredor.
Art. 27. As courlP-Iarias disporão de deposit.os proprio~
pura a eonscrvaeiio du forragens.
ArL 28. Todas as pessoas residentes nos terrenos da
coudelaria estão sqjeifas á autoridade do respectivo director.
Art. 29. Os officiacs em serviço terão, cada um, direito
a forragear dous cavallos. Além ,desses animaes, serão forrageadas os qne forem nocessarios aos serviços das praças.
Paragrapho uni co. As praças não poderão ter cavallos
do sua propriedade parUcnlar, forrageados.
Art. 30. A forragem para os animaes constará, além de
pasto verde, _nativo on cultivado, c feno; de 5 kilogrammas dr
aveia (ou milho) c ·'t kilogrammas de alfafa.
A dos demais animaes em serviço, constará de pasto
verde, nativo ou cultivado, feno, 4 kilogrammas de aveia (ou
milho) e 3 de alfafa.
A dos reproductores de eguas puras, constará do pasto
verde cultivado (azevem, aveia, cevada), feno, 6 kilogrammas
de aveia (ou milho.) e 4 de alfafa.
Os animacs conRrrvados em meio estabulo terão apenas
duas tcrç;as parte-, das raçõc" ncima mencionadas.
Paragrapho uni co. O milho dcYe ser dado triturado, a
aveia esmagada.
ArL. 31 E' cxprcssamrmfc prohihido, no ambito da coudclaria, andar armado, fóra das necessidades do serviço militar.
Art. 32. Os diversos serviços, nas coudelarias, serão divididos em secções, oncle os servcntuarios devem ser aproveitados segundo as especialidades. Exemplo: secção de lavoura,
secção de coudclaria, secção de aramada, secção de posteiros,
etc.; ~cada uma, sob a responsabliidade de uma praça graduada e assidua inspecção da administração.
Art. 33. As praças empregadas ua secção de lavoura P.
na de movimento de terra terão uma diaria de 2$, nos dia9
de trabalho.
CAPITULO VIII
DISPOSIÇÕES THANSITOHIAS

Art. 34. As eguas existentes, actualmente, serão seleccfo ..
nadas convenicnt emPnte, de modo a serem provisoriamente
aproveitadas para a criação as 1correctas e as menos imperfeitas, segundo o julgamento de uma commissão de tres officiaes designados pelo dircctor, entre os quaes um veteri~
nario.:· ·
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§ 1. As improprias para esse fim, mas aproveitaveis para
sella, serão entregqes ao Deposito de Remonta de São Simão,
destinadas aos serviços ou para distribuição á infantaria.
§ 2. As inscrviveis serão vendidas mediante concurrencia.
Art. 35. As eguas destinadas a reproducCt<=io serão mantidas erp potreiros apropriados, de modo a ser evitada qualquer
fraude.
Art. 36. Para methodizar os trabalho·s de padre ação,
serão rigorosamente escolhidos os melhores tractos de pastagens e de terras de cultura, quer no Saycan, quer no Rincão, afim de serem organizados nesses sitias, mais convenientes, os postos de. monta e c1'iaçdo c de cultivo e de forragens.
Pa~·agrapho uni co. Não importa que os postos fiquem
isolados ou distanciados uns dos outros. Trata-se de aproveitar as partes melhores da propriedade.
Art. 37. Cada posto de tres reproductores constará de
uma área mais ou menos de 1.200 hectares, dividida em 10
potrciros, com a respectiva séde no centro (ou proxima deste).
Estes potrciros destinam-se ás culturas de forragens, enfermarias para animaes doentes, ás eguas a serern fecundadas,
ás prenhes, e ás que toem producto de um anna., convindo que
mamem outro mais.
O schema annexo facilita a prompta comprehensão da
respectiva organizaç.ão. Percebe-se bem, como fica facil, com
as divisões ne·cessarias, proceder á selccção, ~cruzamento c rotação nas padreaçõcs.
Paragrapho unico. Convém ser bom cntenclii.J;r que o
schema dá o plano geral da distrilmição dos anirnaes, mas é
evidente que, préviamente, devem ser estudadas, 1·n loco, as
condiç{los para effectuar taes divisões, verificando a existen-.
cia de aguadas, ou u possibilidade de fazel-as, immediatamente, construindo açudes profundos, em sítios apropriados.
Art. 38. Cada posto terá aocommodações, embora improvisadas, para dous ou tres garanhões, galpão, e casas para os
respectivos posteiros.
§ 1. Os tres reproductores só permanecerão ahi, de setembr_p a dezembro, que são os quarto mezos de padreação,
terminada a qual serão recolhidos á séde das C. N.
§ 2.° Como se vê do schema annexo o potreiro das
eguas que estão creandg é commum ás relativas aos tres re-.
productores de cada posto, o que não traz inconvenientes,
por estarem, nessa época, ·os producta.s marcados, c, assim,
evitada qualquer confusão.
§ 3. A marca, nos productos, deve ser a fogo, na tibia
esquerda, encimada, para distinguir, do numero correspondente a cada garanhão.
§. 4. pev~ ser feito empenho para que todas as eguas
de crm SeJam mansas de sella, e seus producto-s sejam manuseados.
, Art. 3!). Além dos. po~to.! de nwnta e criação, numerados.
1, 2, 3, •... , haverá, msbtmdos, segundo o art. 37, em Iocaes de pastagens escolhidas, potreiros de âccôrdo com a
mesma orientação de organização:. com área de 500 a 600
hectares, destinadas a potros de dous annos, de tres annos
cavallo~ do servico, potrancas de dous, potrancas de tres an~.
;n_os, bOIS, muares, etc.;
. .
. ..
0

0

0

0

0
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Paragrapllo uuh·o. S1í aos quaf.ro annos enmpleto~, con..;
, ,;,n l'nzt•r frcuntlat' as potranca~; altJ essa itladc, voi:', tlcn'lll
pt•J'ilHIIII'CPl' isolmlas de garanhões .
.. hl. -íO. o~ pol.ros d<' quatro anno~, prouuetos das ,.,HldPiaL'ias, sel'fí.o entregut·s ao J>eposito de Hemonta de Sfin· ~i·
111iio. para os fins da r.rnwnta do Exercito .
. \rl . .JJ. Cada posto de 1·emonta e c1'Ütçt1o 1lc trcf.i l'C]JI'Odudorf's disporú de 100 Pguas, di~Ll'ibuidas pelos differentc-;
pu f rciros.
Pnragrapho uni co. Convil'á manter nh i .. tamt•ern, como
nos demais polrciros. gatl:o de !'l'ia bovino, invernado po-r caJ,ct.:a, en1 JHlllH'L'O quP não ~~xcccla a lota~~ão respect-iva.
Al't. -12. Cada posto de monta c cdar,tw terá um cncarl'f'g·ado, ~argenlo u11 calm, al1i destacado, !' oito soldadoS; (ott
I' i\ is t•ontraclados) ineumllidos do 1cnidado dos
animaos, da
r 111! ura de forragens ~~ 1ht eon~t·rvação das
hem feitorias. Na
ópoea das rorn·oduc~·õ(•f-:, mais trt'.-; p!·açns, traeladores do:;
r-;<U'iUlhõe~ respectivos.
·
Ad. 13. As invernngcn~ de gado ele eódc serão fcilas,
~~·gundu a Jlraxe ·constlCludinaria no Hio Grande do S_ul, por
pritzo, contado da dala üa entrada, até o ultimo dia de maio
do anno sl'gn in te, ás expcnsa~ do proprio invcrnaclor. As de
gado de cria, de anno a anno decorrido.
Art. 1 i. Só será pcrm i ltida a invernagem de o-a do vacrum, podendo o invernador ter, na área oc-cupada, destinados
ans 1 espectivos scrvi\:1os, 5 o/o de cava.llares, em relação ao
nunH'l'O de bovinos invrrnados.
Art. 45. A lotação das invernadas será calculada á razão
de 50 rezes, para gado de 1eürtc, por quadra do sesmaria
( H71 . '.?OOms.) ;· e, para garlo de cria, á razão do 70 rezes por
ir-;rwl úrea. Essas lotações não. poderão SOl' excedidas.
Art. 46. Os preços do invernagons do arrendamento~,
nas eottdclarias. serão coruput.ados, aproximadamente, pela
1111;d ia dos JH'l't;os dos muni-cípios de Rosario, Alegrete e
Li\Tamento, c propostos pelo eonscllw de administração á
n. H. que os suhrnetferú ao l\linistro ela Guerra, quando
houverem de ser allerados.
.
Pruscnl.cmcnlc. scr·ão de doze mil réis, por cabeça de gado
de eól'l.c, c sele mil réis por caboc~a de gado de .cria, contada
a vroducção de janeiro om diante. Em arrendamento: ·150$,
por quadra ele ~osmaria.
Art. 47. A sabida ou entrada de qualquer gado dos inYt'l'Hadül;es ott arrcndatarios, não será pcrmitlida som ordem
escripta elo direclor.
Ar L. ·18. Tm·ão prcfercncia ás inYernagcns, os actuaes
invcrnadorc~ ou arrcndatal'ios; em seguida, os pretendente·;
ú-.; maiores áreas.
Art. 4H •. Ent.l'e outras clausulas do obrigações do-s arl'Pndatarios ou inYet·nadurcs, constantes dos ajustes, (igurarão
as seguintes:
·
·
a) fapar por vropria conta, com cinco fios de arame e
madeira de lei, o pt'l'imct ro da úeca que ocmtparem;
ú) cfl'ecluat• os pagaiiiL'llfos denll'n du- primeiro mcz de
e a da :scmesfl·p a Yeuec r;
c) não ter direito, cn1 tempo- algum, ú i_l!Llcmniza~;~ão ou
rr.:.:fituição de dl'i:ilH'8a de •cerc·as ou outras be.rnfcitorias, as
quacs, uma vez conslruiuas, passarão a pcrJcnccr ao acervo
do proprio nacional; salvo -:se não as tiverem dosfrm;tad() por
c~paçu do cjous annos;
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d) t·ummtmicar no dircdor qualquer occurrr;nc.ia gravf!.
passada no ·CUirlJW qnP oer,uparern, ou que possa ft>rll' inlcn•sscs uaeionaC's;
c) pcl'miltir o livre transito dos milHares em serviço, mn
exrrc i rio ou em manobra~, na~ áreas que occuparem;
f) }n·cvenir, •com cem dias de antecedencia, ao director,
quando quizorcm rescindir o ajuste. Este, por sua vQz, de
parte do conselho de administraç,ão, precederá rescisão dJ
1 nscmo prazo de aviso;
g) obrigação de manter os arrendamentos ou invernagen~
pelo prazo combinado e ajustado, salvo se pagarem, como
mulla de rescisão, além da importancia vencida, 20 o/o .sobre ú
valor global do respe~tivo ajuste;
.
.
h) zelar o proprw nacwnal a seu cargo, fazendo respe1-:
tar as suas divisas, garantindo-o contra as usurpações c os
intrusos, só podendo utilizar as mattas para o consumo de lenha nos seus fogões;
.
i) observar para que nos arrendamentos de partes de
eampos do proprio nacional não sejam permittidas novas es1rada~, passagem ou caminhos, mesm.o vicinaes, pois ó palpavc l o prejuízo á propriedade causada pelo transito de pes·s0as desinteressadas.
Paragrapho uni co. Quando houver para arrendar alguma
fracção de eampos que esteja encravada em partes arrendadas, ficará o arrendatario destas obrigado pelo arrendamento
daquclla fracção.
·
Art. 50. O aldeiamento das pra~as será remodélado. Qb~
deecndo ao seguinte criterio:
o) uma zona destinada aos sargentos;
_ú) uma zona destinada a praças casadas ou que vivam
máritalmente;
c) as praças solteiras serão aquarteladas.
§ Lo Essas duas zonas serão localizadas definitivamente,
separadas em collinas ·apropriadas, de modo que, attendendo
ao arruamento amplo. e. arboriz.ação·, fiquem as habitações ~m
grupos de duas, pern11ttmdo cada qual ter sua horta e quintal:
mai::; ainda: 'cabidas naturaes para os fundos, do modo que
as infiltrações das fossas fixas se fa()am sem prejuízo á salubridade local.
§ 2. 0 A installação dos_ aldeiamento~ irá sendo feita po~
partes, obedecendo ás locacoes estabelecidas.
§ 3. 0 O conselho de administração fornecerá o material
essencial a cada casa que tenha de ser construída, velando n
directoria por que as ediHcaç.ões se subordinem a um typo
uniforme, solido c hygienico.
Art. 51. Os logares cread:os por este res-uiamento tU\
Cou:lclaria Nacional do Rincão. serão preenchidos á medida
que sejam construi das as habitaoões necessarias.
Art. 52. As terras arrendadas "para fins de lavoura'~
pagarão o quintuplo das destinadas á criação, sc.m direito ~
1rwUo ou lenha da coudelaria.
·
Art. 53. Os arrend~tarios não .Poderão negociar com mincracs, ou pedras, prcc10sas ou não·, do proprio nacional ar-;
rcmlado.
Rio de Janeiro, 24 do março de 1926 .. -

brino de Carvalho.
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Epaso Fcctm&ar. !_40
Reproductor 1111•ro 3
Arte .t \00 bec\&r~

~.':ruM em ~fação
~'
ReprodvctcA' "u111ero 1

Arta

±. 100 hectares

Eru•• •• "re•taclo :t 50
Repro:futtor 11111iero il
Arca ±. lOO hectares

Rfprodut\or ftllll~ero 2
Área ;t 100 hectares

lt~n ~ feàiclar.

Eg11a1 em gntaçlo, ±. ~
ltept-'!uclor ,.,.. .,. 3

Rtpro4•cl~r

± fiO

•••cro 1

Át•i• • .t 100 hectar;:

Area ~ lOO hcdatcl

JsolamealCI

Plnlio +50
bccta~s

lpaia etÍD ptMhctw de

.:t

SO bfcl3ru

"•o.

;ai •..-cadot.
relativoe aos protbctord ....,...,. I Z
c 1,-UOtpQ
Átea :!:. 300 hc~tart*

Aaimu•
de 1!-trviço
civalloe, aaua•
'"· boi~.
Átca + 200
bcctartã

Nurneros 1, 2, 3 - Estrebarias para reproduotores.
A c B - Casas dos posteiros e galpões.
R - Recinto, bem feehado, para as padreações; ao mesmo tempo, é o curral commum a todas as divisões.
Observação - 1'rata-se de mostrar, em linhas geraes, a
organização dos trabalhos, sem que haja imposição rigorosa
dos differentes elementos consignados.
ltlo de .tanelro, 24 de marco de i926. - Fernando Setemb~ino de Carvalho.

DECRETO N. ·17. 2!58

-

t>E

24

DE MARÇo DE

f 926

Concede á Ca'ratinqa Gold Miing &: Estates Company "Limited
autorização para . (unccionar na Republica

O Prêsldente da l\epuhliéa dos Estados Unidos do Brasil;
àttendendo ao que requereu Caratinga Gold Mining & Estates

ÁCTOS DO PODER EXECUTIVO

Company Limited, com séàe em Londres, Inglatc.rra, c devidamente representada, decreta:
Artigo unico. E' concedida á Caratinga Gold Mining &
Estales Gompany Limited autorizacão para funccionar na Republica com os estatutos que apresentou e mediante as clausulas que ~ste acompanham, assignadas pelo 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, 24 de marco de 1926, 105° da lndependencia e 38° da Republica.
AR.THUR DA SILVA BERNARDES.

Miguel Calmon du Pin e Almeida.

Clausulas que acompanha1u o decreto n. i7 .~58; desta data
I

A sociedade anonyma Caratinga Gold Mining & EstaLes
Companr Limited é obrigada a ter um representante geral
no Brastl, com plenos e iH1mitados poderes para tratar e definitivamente resolver as questões que se suscitarem, quer
com o Governo, quer com particulares, podendo ser demandado e receber citacão inicial pela sociedade.
li

'rodos us acLus que praticar no Bra:;il ficarão su.ieito~ unicamente ás respectivas leis e regulamentos e á jurisdicção de
seus tribunaes judiciarios ou administrativos, sem que, em
tempo algum, possa a .referida sociedade reclamar qual_quer
excepcão, fund~da em seus estatutos, cujas disposições não
poderão servir de base para qualquer reclamacão concernente
á execução das obras ou seryiços a que elles se referem.

III
Fica dependente de autorização do Governo qualquer
alteração que a sociedade tenha de fazer nos respectivos estatutos.
A sociedade não poderá, tampouco, praticar nenhuma
operação de bancot negociai' em cambiaes ou operar em seguros, sem que, para esse fim, solicite préviamente autorização.
especial ao Ministerio dos Negocios da Fazenda.
Ser-lhe-ha cassada a autc;>rização para funccionar na
Jtepublica, si infringi~ es~a clausula.
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lV
I~'ioa entendido que ii autorização é dada sem prejuízo do
principio de achar-se a scciedade sujeita ás disposif;ões de
~lireitQ que regem as ~()ciedadcs anonymas ·:

v
·
A infrncção de qualquer das clausulas para ri qual não
esteja cómminada pena especial será punida com a multa de
um conto de réis (1 :000$, a cinco contos de réis (5 :000•) c,
no caso de reincidencia, com a cassação da a1:1torizacão concedida pelo decreto em vjrtude do qual baixam as presentes
clausulas.
Rio de Janeiro, 24 4e março ~~ .f.926. ~ Miguel Calm'ori
du Pin

~

Almeida.

·

DECRETO N. 17. 25U -

DE

2·i DE

MARÇO DE

·

1U26

Concede d Auto Strop Safety Razor Company of Brazil ~uto·
1·i:::ação pm·a funccio.nar na Republica

O Presidente da Republica dos Estados Unidos dõ Brasil,
attendendo ao que requereu a Auto Strop Safety Razor Company of Brazil, com séde em Dover, Estado de Delaware, Re·
publica dos Estados Unidos da America, c devidamente revresentada, decreta:
Artigo unico. E' concedida á sociedade anonyma Aut~
Strop Safety Razor Company of Brazil autorização para fun ...
ccionar na ll.epublica com os estatutos quo apresentou c mediante as clausulas que a este acompanham, assignadas pelo
!Ministro de Estado dos Negocios da Agricultura, Industria e
:Commercio, ficando a mesma sociedade obrigada a cumprir
as formalidades exigidas pela legislacãa em :vigor •.
iRio de Jane.iro, 24 de março de 1.926, 105° da Independencia e 38° da Republica •:
·
ARTHUR DA SILVA BERNAilDES .,

Miguel

Calm~n

du P·i1• e Almeida.

decret~ ii.:

Clausulas quo àcompanh;lm :o

!7..! 259,. desta dat"

I
•
A sõcietlade anori~·ma Aula Strop Safely lltazol'. Company,
of Brazil é obrigada a ter um representante geral no Brasil,
c.om plenos e illimitados poderes para tratar e definitivamente Fesolver as questões que ~c ~u~cit~r~m, quel' com

º
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Governo, quer com particnlare~, podendq ser. demat:tdado ·e
receber citacão inicial pela sociedade.

11
Todo:;; os actos que praticar no Brasil ficarão sujeíto'3
unicamenlc ús respccf ivas leis c regulamentos e á jurisdicoão de seus tribunacs judiciarios ou administrativos, sem
que, em tempo algum, possa a re.ferida sociedade reclamar
qualquer exccpção, fundada· em seus estatutos, cujas disposições nfío poderão servir de base para qualqner reclamação
concernente ú execucfio da~s obras ou serviços a quo cllcs se
referem.

JII
Fica dependente ae autorização do Governo qualquer alteração que a sociedade tenha de fazer nos respectivos cs ...
la tu tos.
Ser-I1he-ha cassada a autorizacão para funccionar na
Republiea si infringir esta clausula. ·

IV
Fica enf.endido que a autorização ó dada sem prejuizo
elo principio de ac1har-se a sociedade sujeita á~ disposiçõei
de direito que regem as sociedades anonmas.

v
A infracção de qualquer das clausulas para a qual não
comminada pena especial será punida com a multa de
um confo de réis (1 :000$), a cinco contos de réis (5 :000$000)'
P, no caso de reincidencia, com a cassação da autorização conf'~feja

er.dida pelo derreto em virtndc do qual haixnm as prrç;;enfcq
rlansulas.
'Rio de Janeiro, 24 de março de 1926. dtt Pin r- Almeida.

DECflETO N. 17.260 -

DE

24 DE

ftliauel Calmnn

MARÇO

m: 1026

Concede d St. John d'El-Reu Minin(J Com}Jnnu, l ..imited, auto1'ização 11ara continua~· a (ttnccionm· na Rc1mblica

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
af.fendcndo ao que requereu a St. John d'El-Rcy Mining CornJiany, Limited. autorizada a funccionar no paiz pülos dccret\J~
IÚlmerõs 2.932, de fO de junho de 1862, e 10.332, de 31 d~
r~gosf.o de 1880, e davidan:ente rcpresenta·da, decreta:
Artigo unico. E' concedida á sociedade anonyma St. John
ri'El-Rey Mining Company, LimitedJ com séde em L.Qndres, In-
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glatC'rrn, rncdianl e as clausulas que este acompanham, autori-

zação p:na continuar a funccionar no pa i7. com .os novoa e~ta
tuio~ <!Tll'f'SPnfnd(l~. a<toplarlos dn accôrdo com a resolução esp~cial votada a 26 de novembro de 1925 e confirmada a 14 de
dezembro do mesmo anno, pelas assen!bléas gera·es extraordinarias dos respectivos accionistas 1 reunidas nessas datas, ficando, porém, a alludida sociedade obrigada a cumprir as fOL'malidades ulteriores exigidas pela legislação em vigor.
Rio de Janeiro, 24 do março de i926, 105° da Independencia e 38° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Miauel Calmon du Pin e Almeida •.

Clausulas que acompanham o decreto n. 1.7.!.260, desta

dat~

I
A sociedade anony.ma St. John d'El-Rey Mining Company,
I . . imited, é obrigada a ter um representante geral no Brasil,

com plenos e illirr:itados poderes para tratar e definitivamente resolver as questões que se suscitarem, quer com o Governai quer com particulares, podendo ser demandado e recaber rilaçfio inicial pela sociedade.
li

Todos os actos que praticar no Brastl ficarã.o sujeitos unicanH·nfe ás respectivas leis e regulamentos e á jurisdicção :ie
seus l.ribunaes judiciários ou administrativos, sem que, em
tempo algum, pos~a a referida sociedade reclamar qualquer
e~repção. fundada em se!Js estatutos, cujas disposições nãiJ
poderüo servir de base para qualquer reclarr.a·ção concerne:1t~
á execução das obras ou serviços a que elles se referem.

III
A sociedade fica obrigada, dentro do prazo de noventa
dias. contados da data- das presentes eJansulas1 a exhibir, em
original, dP-vidamrnle legalizado e acompanhaao de traducção
feita por interprete rommercial braRileiro, o documento re.:.
clamado pela Directoria: Geral de Industria e Commrrcio. da
SC'crcf nr-ia de Estado.

IV
Fica depen(Jente de autorizacão do Governo qualquer al-

I era:.:üo que a soeiedndc tenha de fazer nos respectivos esta-

tutos.
Ser-lhe-ha ca·ssada a autorizarão para funccionar n~ R~~
nublira.. si infringir esta clausula·~·
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IV
Fica entendido f!U" a au loriz:1çflo é nada sem pre,jnizo do
ui::;poslções de di-

[JI'Hil;jpiu dt~ adta•·-~e a soch~dade sujeita á3
l'L'ita LlUL" lL&t..m u;:; 6ucledurl::~ ununymas.

v
A infracção de qualquer das clausulas para a qual não esteja cummiuada pena ospccial será punida ·con: a multa de U!U
conto de ré i:; ( 1 :000$) a cinco contos de réis (5 :000$) e, uo
easo de rt'incidcncia, com a ~assnçãn dn llUtorizução concedida
pt>lo dt]rreto em virtude do qual balxarr: a~ presentes clausulas.

Rio de Janeiro, &4 de

du i'in a Almeida.

n~.arço

DECRETO N. 17.261-

DE

de 1926. -

25

Miauel Calmon

DE MAHÇO DE

1926 (*)

Approva e manda executar o regulamento para a Escola deJ
Submersíveis e Armas Submarinas
O Presidente da Repuhlica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização conUda no art. 13 da lei n. 4. 015,
de 9 de janeiro de 1920, revigorado pelo art. H da lei numero 4. 895, de 3 de deze.rr1bro de 1924, resolve approvar o
mandar executar o regulamento para a Escola de Submersiveis e Armas Submarina", que a este acompanha, assignadJ
pelo almirante reformado Alexandrino Faria de Alencar, ministro de Estado dos Nego~ios da Marinha; revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 25 da
dencia e 38° da Republica .

mar~: o

de i 926, t05° da Indepen-

.ARTHUR DA SILVA BERNAI\DES.

Alexandrino Faria de Alencar.

Regulamento para a Escola de Submersfveis e Armas Submarinas
CAPtTULO I
DA ESCOLA E SEUS FINS

Art. 1. • A Escola de Suhmersiveis e ArmaE; Submarinas,
subordinada á Dircctoria do Pessoal, tem por f!m:
a) preparar officiae3 sub-officiaes, inferiores e praqas
r11.ra sel.'YirPm nos suhmarlnos;
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b) preparar officiaes e sub-officiaes paru ü servi co da
torpedos e minas da Marinha;.
. .
c) aperfeicoar os conheCimentos teohnico9 dos offiCtaes
do servico geral de machinas na parte de electricidade·, mo ..
tores e outras machinas especiaes;
d) habilitar os AE-MO e AE-EL para as funccões d~ subofficiaes da sua especialidade;
e) habilitar os marinheiros PE-F que nella se matricularem, á tran'3ferencia rura as companhias de PE-MO e
PE-EL.
Art. 2.0 A escola funccionará em uma flotilha de submer.siyeis, em cuja base ou tet1dcr terá séde.
Art. 3.o O ensino escJlar será ministrado de accôrdo com
o estabelecido no present0 regulamento e programmas opportunamente adaptados.
Art. 4. o Serão observadas na escola as disposições em
'Vigor, na Armada, quanto ao serviço, ordem e disciplina com
as restricções estabelecidas nest~ regulamento,
Art. 5. o A escola funccionará quando o ministro da Marinha o determinar, á vista das necessidade~ dos servicos,
tendq inicio o curso a 1 de fevereiro.
CAPITULO li
DO PESSOAU

AI't. 6.0 o· pessoal da escola compor-se-ha:
a) do director, que SAl'á o proprio commandante da fio ..
Ulha, em cuja base ou tender tiver séde a escola;
b) do vice-director, substituto legal do commandante da
flotilha, que será o commandante da base ou do tender onde
fnnccionar a escola;
c) de instructores e sub-instructores, conforme o adeante
estabelecido;
d) de um secretario, que será um dos instructores desig1mdo pelo director;
e) de um escrevente e de um daotylographo, especialmente d"lsignados para o serviço da escola.
Paragrapho unico. Na ausenoia do director e do vioedireotor, qualquer assumpto urgente referente á escola será
resolvido pelo inslructor mais antigo presente, sempre, porém,
de accôrdo com a orientação estabelecida.
Art. 7. Os instructores serão nomeados pelo ministro da
Marinha e os sub-instructores designados pelo director geral
do pessoal, precedendo em ambos os casos proposta do di-·
reclor.
Paragrapho unico. 85 poderão ser• instructores, officiaes
do reconhecida competencia, que f enham servido realmente
em submersíveis; e sub-instructores, sub-officiaes que
tenham servido em submersiveis, onde tenham revelano
grandes conhecimentos.
0
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.CAPlTU;LO III
DO DinECTOR

Art. 8. o Ao director compete:
a) exercer no que for applicavel á escola, as attribuicões
de commanclante de força;
b) executar e fazer executar o presente regulamento;
c) dar orientação ao ensino e fiscalizai-o;
ll) apresentar propostas para as nomeações de instru"
c! ores e sub-instructores;
e) designar, conforme l> numero de alumnos, um ou mais
commandantes de submerc::jveis, afim de que a instrucção
(pratica) da segunda parte do curso o o estagio de habilitação
sejam feitos no menor tempo possível e com o maximo aproveitamento;
f) propor o desligamento dos alumnos incursos no artigo 22 e seu parag·rapho;
a) communicar ao director geral do pessoal Q :resultado
dos exames;
_
h) apresentar no fim de cada parte do curso um relatorio sopre as occurrencias; -com as observacõe~ que julgar
necessarms.
CAPITULO

IV.

DO \IJCE-DIRECTOR

Art. 9. o Ao vice-director compete:
a) substituir o director da escola nos seus impedimentos;
b) coadjuvar o director na execução das providencias essenciaes ao bom funccionamento da escola;
c) velar pela fiel e pontual execução das ordens do dircctor;
d) propor ao director todas as proYidencias que julgar
precisas. a bem do seryico
CAPITQLO

V

DOS INSTRUCTORES E SUB-INSTRUCTORES

Art. 10. Haverá na escola cinco officiaes, instructormJ:
Um para machinas;

Um para electricidade (inclusive T. S. F., Signacs submarjnos, communicaç.ões em gorai e agulhas);
Um para manobra;
Um para armamento e liro;
TJ m para marinheiros.
I·~ qual r o sub-officiaos. su b-instruclorcs, sondo:
Pm para machinas (CO-l\10);
Um para olectricidade (CO-EL) ·
Um para manobras (Cl\1-SB); '
Um para armamento, nas condições elo paragrapho
unico elo art. 7o (1\E-T.l\I em falta de SO) ._
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Art. 11. O ensino pratico, de que consta a segunda part~
do cur:.;o c o estagio de habitação serão dados pelos commnndant~s dos submersíveis especialmente designados para
fa~

rim.

Ar L. J ~. Além dos sulJ-instructores acima referidos, em
necessidade, poderão ser designados outros sub-instrupor proposta do dircctor.
Art. J3. Os inslructorcs de clcctricidade, maohinas, manobra c armamento darão aula aos officiacs, sub-officiaes e
inferiores, e o de marinheiros, ás praças da graduação de
cabos e classes inferiores.
Art. 14. Os sub-instructores auxiliarão os instructores
na parte relativa a sub-officiaes, inferiores e marinheiros.
Art. 15. O com mandante do submersível, designado para
instructor da segunda parte do curso, sob sua responsabilidade, entregará a direcção da manobra, quando julgar conveniente. aos officiaes em instrucção.
Art. 16. Os commandantcs dos submersíveis, para o!
quaos tiverem sido destacados sub-officiaes, inferiores e ma ...
rinheiros na fórma do art. 11, dar-lhes-hão occasião de faze~
todas as praticas nccessar1ag ao seu conhecimento dos appa . .
relhos de bordo, na medida do serviço que deverão prestar
quando effectivamcnte er.d•&rcados.
Art. 17. Aos instructores, além do estabelecido acima,
compete:
a) cumprir rigorosamente os progrummas officiaes de
ensino;
b) fornecer á socr·ctaria da escola, em quanto não houver,
livros ufficiaes das varias materias do curso, as aulas eseriptas, afim de serem dactylographadas;
c) prestar mensalmente ao director da escola informa(;ões sobre frequencia, applicação, aproveitamento e aptidfio dos alumnos.
·
Art. 18. Terminado o curso. os p!·ogramrnas serão revistos por uma commissão eomposfn. rio director e dos instructores.
ca~o de
I:! ores,

CAPITULO VI
DA

MATRICULA

Art. f 9. A matricula na escola será voluntaria e concedida mediante pedido do interessado e preenchimento da::J
condições abaixo especificadas. Na falta, porém, de voluntarios, o Director Geral do Pessoal designará os que devem
ser matriculados.
Art. 20. Os officiaes, os sub-officiaes, os inferiores e os
marinheiros que desejarem cursar a escola apresentarão seu~
pedidos nesse sentido ao director geral do pessoal. pelos canaes competentes, logo que seja annunciada em ordem do di~
a abertura das matriculas.
Pa.ragrapho uni co. A matricula dos officiaes será feitõl
mediant.e aviso do ministro da l\Jarinha.
Art. 21. Serão admittidos á matricula:
a) os capitães-tenentes e pJ'imeiros tenentes do Q. O •.
Corpo de Officiaos da Armada, que se destinarem ao servi~Q
rJ,~ s11bmersiveis:
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b) os capitães-tenentes e primeiros tenentes do Q. O.
Que se dcsl ina rem ao serviço do torpedos c minas da marinha;
c) os officiacs do Q. 1\f., capitães-tenentes ou primeiroiJ
tenentes, que desejarem estudar a parte de machinas e ele·
ctrieidad0, a titulo de aperfeiçoamento technieo;
ll) os GM e os AiE:-SH ,iá habililn:dos para IH'omoc,ão a
CM uo Set·viço Geral de Convés, que f(wem mandados matricular, na fórrna do § 2° do art. go do decreto n. 16.829, de
27 de revere ir o de 1925;
e) os primeiros sargeatos AE-TM, AE-MO e AE-EL, que
forem mandados matricular, afim de se habilitarem para
promoção a 80;
f) os marinheiros de 2" classe, SE e PE-F, mandados matricular para serem classificados, respectivamente, PE-SB,
PE-MO e PE-EL, desde que tenham mais de 19 annos do
idade e um anno de classe;
o) os CO-MO e CO-EL, em estagio de dons mezes, para
ernbarc:trcm, posteriormente no:-l !'~Ubmersiveis;
h) O!'i inferiores AE-A. AE-TM, AE-MO, AE-EL, AE-MA
c os marinheiros PE-A. PE-'I'l\1, PE-TL, :PE-l\10,PE-ST, PEEL c PE-1\IA em estagio de dous mczes para embarcarem,
posteriormento, nos submersíveis.
§ i.o Os capitães-tenentes a r:ue se refere a alínea a)
devertio occupar na escala de antiguidada numero maior que
75, e os primeiros tenentes só poderão matricular-se depoiCJ
de completado o . tempo de embarque, incluído nesse temp;~
o estagio a que se refere o art. 5° do decreto n. 17.155, dH
23 de novembro de 1H25.
§ 2. Os candidatos que se destinarem ao serviço do submersíveis só poderão ser matriculados depois de julgados
aptos em exame medico especial a que serão submettidos.
Art. 22. Durante o curso poderá ser trancada, por proposta do tlireelor rla escola, a matricula rlos alumnos quo
mostrarem pouco aproveitamento, falta Je aptidão ou máo
comportamento.
Paragrapho uni co. Será do mesmo modo desligado o
alumno que tiver quinze faltas Justificadas ou cinco nãa
jus li ficadac;;, na primeira parte do curso.
0

CAPITULO VII
DO ENsiNO

Art. 23. O ensino será ministrado separadttmenle aos officiaes, sub-officiaes, inferiores c marinheiros.
Art. 24. O ensino aos officiaes, sub-officiaes c inferio·res será feito em duas partes: a primeira parte (theorica;
durará seis mezes; a segunda parte (pratica), sem prazo fixo,
depend~rá das sabidas dos submersíveis, tanto na superfície como em immersão, não podendo, ~o entretanto, .se prolongar além de dous mezes. O ensmo aos marmheiro~
- SE e PE-F - serú feito em um período unico de quatt·o
mezes. Terminado o cursü, os approvados .continuarão nos
submersíveis, fóra da lotaçuo, por mais dous mezes par~
tJ-dqu irire:rn a prat.ica completa.
'
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Art. 25. A primeira parte será feita por rr.eio d~ prelo·
cções escriptas ou de accôrdo com P. manual respectivo, em
aula â vista do material, e constará do ensino dos principip~.
descripção e funccionamento.
Art.. 26. O ensino aos officiaes constar~ das .seguinte~
mafcrias:
a) Para os do Q. O.:
1. o, manobra dos submersíveis, precedida de rccordaQão dn s
noções theoricas inclispensaveis. Casco. Instulla.ção de ar e
agua. Apparelhos de navegação, periscopios e outroR não comprehcndidos nas ma terias seguintes;
2°, applicação da cleclricidadc nos submcrsivci~, prerrd i ela de il'ecorda~,ões das nocões theoricas indispensavcis;
3°, arn:amento e tiro (curso completo de torpedos, minas
o minagem em geral; o o material especial de artilharia dos.
submersíveis);
4°, muchinas (a combustão interna, a explosão, de rom-·
primir e frigorifica e hydraulica), precedidas de uma recordação das n~ões theo:r:icas indispensaveis.
b) Para .os do Q. 1\I. :
1 o, as ma terias dos itens 2 e 4 da alínea a;
2°, generalidades sobre os submersíveis, casco, comparLin:entagem, tanques, bombas. canalizações c manobras de agua'
e nr, etc,. necossarias á boa conservação e reparo do material.
Art. 27. O ensino dos contramestres, ou AE-SB, já Jm ..
bilitados para promoção a Cl\I, na primeira parte dQ curso,
constará do seguinte:
a) generalidades sobre submersíveis; casco, compartimentagem, tanques, canalizações de ar e agua, valvulas de manobra,
pianos de valvulas, bombas e suas canalizações, fugas de ar,
alagamento c esgoto, compensaçção do navio, lemes horizonfaes e vcrtieacs, conhecimento completo do governo com os tcn:·es horizontacs, periscopios c observações com esses ap}1arc ...
lhos, meios de salvamento, mestrança no submersivel;
b) recordação das regras para ovi ta r abalroamento.
Paragrapho uni co. Uomo parte accessoria, deverão srr
ministrados conhecimentos geraes o superficiacs da installaçfío.
electrica e dos meios de acção e propulsão do navio.
Art. 28. A segunda parte para os officiaes, CM e AE-SR,
constará de pratica a hordo, aproveitando os trabalhos o exercícios dos submersíveis especialmente designados para o3so
fim e terão por objectivo familiarizar os alumnos com o material em funccionamento e principalmente com a manobra elo
navio em suas funcções submarinas.
Arb. 29. O ensino dos AE-TM, AE-MO e AE-EL, na 1"
parto do curso, constará do seguinte (sempre precedido dos
n~dimentos theoricos indispt:>nt::aYeis (t sua boa
comprehen ..
são) :
a) Para os AE-l\IO:
Conhecimento completo dos motores a explosão e a com.
bustão interna, mac1linas frigot•ificas, compressores 'lle ar o
das machinas hydrauJi.cas utilizadas na Marinha; da conrlucção, direeção c funcc-io.nanwnf.o de motore!) a combustão in ..
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terna, para o sen!ço CÁc propul::;ão Je 11avius; da conducção,
direcr,ão e fut:tccionamonto do vurios eompre~sures de ~u·, ma-chinas fl'Igorifieas c hytlraulieas; elas tcmpcl'aturas de regimeu, para cada cspecie de vivere:;, a serem conservados por
rcfrigcra{;ão; da e.xccução c d.ircccão geral dos· reparos em
motores e machinas da sua especialidade; do ajustamento tln
mancai de escora c da bucha dos helices, sua montagem c desmontagem; dn I. o daR as manobras relativas ao alagamento c
esgoto; da leitura dos planos e desenhos sobre machinas cspeeia~"'s P motores, seus acccswrios c respectivas
canalizuçücH;
de rmuo tirar um rascunho de uma peça de machina especial
ou ele motor; da organização do «Departamenlo de Machinas'>,
e:-pccialmeulc .l.Ja divisão a que pertencer; da execução artística dos trabalhos inherentes ao officio de «Ajustador de 1\Iachinas» e de <<:\fotores:., inclusdvl:' alinhamento.
b) Para os AE-EL :
Conhecimento elos dynamos c motores excitados em ser·w.
derivar;ão c compound; dos regimcns de fnnccionamcnf.o de
dynamos, em geral, usados na Marinha; dos appnrelhos de medida c segurança usados nas installaçõcs, do funccionamento
c do arranjo clcctrico d.os motores-geradores c transformadores; dos processos de carga de accumuladores electricos c
modo ele carregai-os; do funccionamento, conservação c reparo, dos apparelhos usado~ para indicação de marcha, control dn tiro e de velocidade; da leitura de planos o desenhos
sobre instnllações elcctri0as em geral; do como tirar um rascunho de uma .Pequena installação olectrica; da organizacão
do departamento de maehinas, especialmente da «Divisão E>>;
da rxeeução artistica do nfficio rlc "Ajuslador-Electricista".
c) para os AE- Tl\1:
Conhecimento perfeito dos din•rsos typos de torpedos em
uso na Marinha c seus tuhos de lançamel).to; regulamento de
tm·Jwdo para o tiro c effeHos do regulamento sobre a trajcelnria; conservação do material de torpedos e reparos que
podem ser executados a hordo, avarias e defeitos mais commtm:-<, como corrig·il-os; conhecimento das funcções do Torpedisla-Chefe, eomo prindpal auxiliat• .do encarregado do
torpedos; lypos de minas em uso na 1\Iarinlta, seus acccssorios c seu emprego; lançamento e pesca de minas, rocégu.
§ 1. 0 A .za parto ser(t exclusivamente pratica, das matcrias
tratadas na 1", e será feita nos submersiveis especialmente
designados para esse fim, para onde serão os alnmnos dostaeados, fóra do sua lotação, tomando parf.o em todos os servieos
do (Juarto, conducção, manobras e trabalho~.
§ 2.° Finda a 2" parte do curso da alínea a deste artigo,
se1·ão os nlunmos embarcados nos grandes <'ncouraçados para
nm estagio ·maximo de dous mezes, onde estudarão praticamonto. sob a orientação de um instructor, official do Q. 1\I.,
com n curso da escola, as installaçõcs do navio, referentes á
~ua csvceial idade.
Art. 30. O ensino aos marinheiros SE, cons[ará do scguiHte:.
a) generalidatlcs, casco, comparUrr.:entagem, tanques nomenclatura de todas as partes, orgãos e objcctos dos ·submerr;h·eis; uoções §Qbre a furwçãq do~ (jiverf)os. orgãg_s e ·.appa1:e.-
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lhos, com o fim de lhes dar o conhecimento geral do navio o
de evitar o máo emprego de qualquer dos seus orgãos;
b) lemes horizontaes e verticaes, suas transmissões. Governo nos dous planos. Meios de salvamento e de emergcncia.;
Art. 31. O ensino aos marinheiros PE-F constará de:
a) Para os candidatos a PE-MO:
1°., conhecin:en to da nomenclatura das machinas cspeciaes
c dos motores a explosão c a combustão interna e seus accossorios; do material de consumo e limpeza, empregado nas referidas machinas e motores; da installacão das canaliza4,;ões que
servirem aos serviços das machinas espcciaes e motores; do
material necef!sario para a confecção das juntas e engachetamrntos, usados nos serviços das referidas machinas e motores;
da lubrificação de uma peça da machina especial ou motor;
2", conhecimento do modo correcto de abrir e fechar
vai vulas c torneiras; de como e quando se purga uma machina: dos meios de esfriar qualquer parte de uma machina
especial ou motor, que se aquecer pelo attrito; da lubrificação externa de uma machina especial e de um motor; do
preparo de torcidas para copos de lubrificação; da manobra e
uso das valvulas de costado do navio, que tenham relação com
as machinas especiaes e motores; da confecção de juntas e engachetamentos, em geral; da leitura e emprego de manometros e thermometros, usados nas machinas especiaes e motores; da execução de pequenos reparos do officio de "Ajustador dA Machmas";
b) para os candidatos a PE-EL :
1o, conhecimento da nomenclatura dos apparelhos elecll·icos c seus accessorios; do material de consumo c limpeza,
elllpregarlo nos serviços de electricidade; da distribuição dos
circuitos de illuminação; de como substituir, na installação
{')cefrica, lampadas o 1usiveu-,, inutilizado:.;; da lubrificação dos
motores c apparelhos clectricos;
2°, conhecimento do como se põe em funccionamento um
motor elcctrico; dos meios de esfriar um motor electrico que
r.;n aqnr.ecr; da leitura e emrn·cgo do manomel.ros, thcnnomelros o apparclltos oleclrieos de mediria; da execução de pequenos rcpai'OS rlo officio do "Ainsl.ador-Electricista"; bafcr.ia
!"'Ice f rica; carga c descarga; densidade c voltagem; cuidados o
eonservação.
Art. 32. Os cursos dos arts. 30 c 31 serão feitos por
meio de prelecções, que serão dadas por assumptos, pelo in...
structor respectivo e pelo~; sub-instructores, a bor,do dos submersíveis e com o material á vista.
Art. 33. Os sub-officiaes, inferiores e marinheiros, de
qualquer dos quadros, secções ou companhias, de convés ou
machinas, abaixo discriminados, que forem designados para
embarcar nos gubmersivcis, de accôrdo com a lot.ação e regulamento em vigor, e quo não tenham o cur;;.J de submersiveis, deverão fazer um estagio prévio de dons mezes na
escola, para lhes serem ministrados conhecimentos geraes do
navio.
§ 1. 0 Para os G0-1\IO, CO-EL; AE-A, AE-TM, AE-1\10,
AE-EL e AE-MA o estagio comprehenderá uma recordação
geral do assurnpto de sua especialidade applicado aos sub ...
mersiveis, e o estudo geral do navio •.
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§ 2. o Para os PE-A, PE-TM, PE-TL, PE-ST, PE-MO,
J>E-EL e PE-MA o estagio lirnitar-se-ha ao estudo do material de sua especialidade, de emprego exclusivo no submersível, e conhecimento geral do navio, necessario ao bom desempenho de suas funcçõcs a bordo nas differentes fainas e
postos.

CAPITULO VIII
DOS EXAMES

Art. 34. Ó aproveitamento dos officiaes na primeira
parte do curso será avaliado por meio de um exame constante de uma prova escripta para cada materia, e de uma
prova oral abrangendo todas.
·
§ f • o Essas provas serão feitas perante uma cornmissao
examinadora composta do director da escola, como presidente
e dos instructorcs de officiaes.
·
§ 2. o As provas escriptas ficarão archivadas.
Art. 35. O preparo dos officiaes será avaliado por materia, sendo a nota de cada uma a média das obtidas nas
respectivas provas escripta e oral.
Paragrapho unico. As notas de O a tO serão em cada materia: na prova escripta, a que fôr dada pelo instructor respectivo sanccionada pelo director; na prova oral, a média das
notas votadas pelos membros da commissão.
Art. 36. Será considerado reprovado em qmllquer materia o official que nella obtiver como média das provas oscripta e oral uma nota inferior a seis.
.
Art. 37. Será considerado reprovado e não entrará em
prova oral o official que, em qualquer das provas escriptas,
não obtiver nota superior a tres.
Art. 38. Será considerado habilitado a fazer a segunda
parte do curso o official approvado em todas as ma terias.
Paragrapho unieo. Sua nota de exame será a média das
notas obtidas nas varias ma terias.
Art. 39. Na segunda parte do curso para o[fieiacs as
notas serflo habilitado e inhabilitado.
·
Art. 40. O aproveitamento dos sub-officiaes o inferiores na primeira parte elo curso, será avaliado por uma prova
oral para cada materia, feita em presença do material, perante
uma commissão examinadora composta do director da Escola,
como presidente e dos respectivos instructores.
Art. 41. O preparo dos sub-officiaes e inferiores será
avaliado por materias. As notas de O a i O serão, em cada
materia, a média das votadas pelos membros da commissão.
Art. 42. Será considerado reprovado em qualquer mate:ria, o sub-official ou inferior que tiver nota inferior a seis.
Art. 43. Será considerado habilitado para far.er a segunda parte do curso o sub-official ou inferior approvado em
todas as materias.
·
Paragrapho unico. Sua nota de exame será a média das
notas obtidas nas varias ma terias.
·
Art. 44. Na segunda parte dos cursos para sub-officiaes
e inferiores as notas serão: Habilitado e inhabilitado.
Art. 45. O aproveitamento dos marinheiros SE e PE-F,
J!O fim do curso, será feito por meio de uma. prova oral, em,
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pre:-;euça du milf.el'ial soJJre a malcria estudada, perante uma.
rummissiio eomposla do dlreclor, do respectivo inst.ruetor o
um iw~lrnelur d!'signado IWlo dlrector.
Ad. 4ü. As no las de O a 10 serão a média das que forem
dadas por cada um dos membros da commissão examinadora.
Art. 47. Sorú eonsidorado reprovado o marinheiro que
oh I i ver média infcl'ior a seis.
Art. 48. Não serão submettidos a exame os SO, IF o 1\IN
constantes do art. 33; serão considerados habilitados ou inhabilitados para o serviço de submersíveis, aquelles que tiverem
informação favoravol ou desfavoravel sobre o seu aproveitamento dada ao director da escola, pelo c()mmandante do submersível a qne se refere o art. 11, e que ~será lançada e111
~cus asseutamenf os, em qualquer caso.
Art. 49. Os resultados dos exames serão lançados em um
livro proprio, no qual as actas respectivas serão lavradas pelo
secretario e assignadas por todos os membros da commissão
examinadora.
Art. 50. As notas obtidas pelos alumnos nas duas partes
do curso, constarão de seus assentamentos.
\Paragrapho uni co. Os grãos a partir de seis (inclusive)
o abaixo de dez são considerados approvação plena; o gráo dez
é considerado approvação distincta.
Art. 51. Os officiaes do Q. O. approvados nas duas :parf cs do curso complef o da eRcola, serão considera-dos especialistas em submersíveis, torpedos c minas, e terão a denominação de «submarinislas c torpedistas-mineiros~, e aquelles que
cursarem apenas torpedos c minas, depois de approvados nas
duas partes do curso serão considerados «torpedistas-mineiros~.

Art. 52. Os conlra-mestres approvados nas duas partes
do curso, ficarão aptos a continuar na especialidade, de accôr..
do com o art. 11, do decreto n. 16.829, de 27 de fevereiro do
1025.
Art. 53. Os AE-SB, nas mesmas condições do artigo anterior, ficarão aptos a consorYar a sna csrJecialiclade (SB) depois de promovidos a CM, de accôrdo com o art. 11, do decreto
n. 16.829, de 27 de fevereiro de 1925, podendo ser empregados
na mestrança de submersíveis e navios-tender, desde logo, em
falta de suh-officiaes.
Art. 51. Os marinheiros SE, nas mesmas condições do
nrt. 51, serão transfcri.dos para a companhia PE-SB, do Corpo
;· c
.,J
de 1\Iarinheiros Nacionaes.
Paragrapho uni co. Os que reyelarem grande aptidão no
governo com os lemes horizontaes, serão considerados dimonciJ·os de submcrsiYcis», e terão esta nota em seus assentamentos.
Art. 55. Os officiaes do Q. 1\I. a que se refere o art. 21,
lcttra c, depois de a.pprovados nas duas partes do curso, terão
en1 seus assentamentos a nota de «approvado no curso do aperfeiçoamento de electricidad(• e machinas especiaes, da E. de
Submersíveis n Armas Snhmarinas, o quo constituirá titulo do
merecimento equivalente ao das actuacs e~colas profissionaes.
Art. 56. Os AE-TM. AE-1\IO e AE.;..EL, approvados nas
duns partes do curso, ficarão aptos á promoção a SO, serri
lllai:S ~xigencia ~e exame technicº.
1
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Art. 57. Os PE-F nas condições do art. anf('rior serão
transferidos para as companhias de PE-l\10 c PE-F, na mesma
classe, ficando dispensados de outro qualquer exame teclmico,
exigido para promoção até a graduação de cabo, inclusive, no
S. G. MA.
Art. 58. Só mente serão considerados

submarinislas os
officiâes, sub-officiaes, inferiores e marinheiros a que se referem os arts. 51, 52, 53 e 54.
CAlPITULO IX
DOS ALUMNOS

Art. 59. Os alumnos teem por dever comparécer ás nulas
c exercícios, ás horas marcadas.
Art. 60. O alumno que por qualquer motivo deixar o
curso antes do fim, não entrar em cxa!lle on retira r-se fle alguma prova, terá em seus assentamentos a nota relativa ao
seu aprovcifnrnento, que será da.ia prlo dircctor da escola,
mediante suas proprias observações c informações dos instructorcs.
Art. ül. Aquellc que, por qualquer rnoUvo, deixai' de
iniciar a praLiea até um mez depois de I ermiuada a parte
theorica ( P). perderá o direi fo n proscgn i r no curso.
Paragrapho unico. Caso lhe seja permittido, porém, pelo
Ministro, completar o curso posteriormente, deverá ser submcttido, antes de iniciar a parte que lhe falta, á revalidação
do exame da f• parte, na forma dos arts. 34 e seus paragraphos, 35 e seu paragraph·), 36, 37, 40, 41 e 42, e s6mente poderá fazer a Sf'gunda parte do curso o alumno que, depois
de feitos estes exames. estiver nas condições dos arts. 38 e
43 do presente regulamento.
Art. 62. O alumno que. durante a parte pratica, não
comparecer a 2/3 das sa'hidas para exercicios e não participar de 2/3 ·rios trabalhos de bordo, não podf'l'1Í. ftor n nota
de habilita«::ão.
Paragrapho unico. Os exercieios considerado~ neste artigo são as immerFiÕPS e sabidas na snperficie e o::; trabalhos
serão as cargas de bateria r de ar c ont.ros a eriterio do instrnctor, á visfa dos qÜaes será por f'ste conferida a nota de
«'habilitado» ou «inhabilitado~ nos alumnos que f crminarem o
per iodo correspondente.
CAPITULO X
DISPOSIÇÕES GEft:\F.S

Art. 63. Quando a rsrola funccionar embarcaria. os
insfrucfores, sub-instruclores e alumnos farão parte do effeetiyo de bordo.
§ 1. Os instructores e sub-instructores serão dispensados do scrvico de incumbcn,..ia, quart.o, rancho, e outros extranhos ao ensino.
0
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§ 2. 0 Os alumnos serão dispensados do servic;o de incumbencia, e, sempre que haja a bordo quatro ou mais offfciaes,
tambelh serão dispensados do de quartos.
§ 3. 0 Os alumnos do Q. M. pertencerão ao Departamento
de 1\fachinas do navio, e, durante a 2• parte do cureo, além da
gratificação que lhes cabe por esse facto, terão direito á diaria a que se refere a lei n. 4. 051, de 14 de janeiro de 19!0.
Art. 64. O numero de alumnos dn esoola será fixado pelo
Ministro da Marinha, preeedendo informação do Direotoc
Geral do Pessoal.
·
Art. 65. O alumno que tiver perdido o curso por motivo
justificado, poderá repetil-o com autorização do Ministro da
Marinha, no caso de informnr,ões que o recommendem.

Gabinete do Mliniatro da Marinha, 20 de mareo de t926.
Ale:randrino Faria de Alencat•.

bECRETO N. 17.262 --

DE

29

DI MARCO DB

1926 (•)

Abre, ao Ministerio da Jusi1ça e Negocios Interiores, o Cf'edito
&ttpplernentar de 828:000$, sendo 144:000$ á sub-cotllig.naçd.o 1ft da verba ~ do dl"t. !• da lei orcamttntll1'i4 dt 19J5,
e t 94 :000$ d sub-éor&signação t3• da 1>t,.&a s• do re(l!f'ido

art .

.so, do.

mé8ma lei

O Presidenta da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
cf·~ Contas. resolve. nos termos do ar-

tendo ouvido o Tribunal

tigo 2° do decreto legisla ti vil n. 4 . 983, de 30 de dezembro de
1925, rectfficado pelo de n. -L 992. de 27 de janeiro deste anno.
abrir. ao Minislerio da .Ju~tiça e Negocios Interiores, o credito supplcmenfar do 328:000$. sendo H-i :OOOt á sub-consignação 12• rla verba 6•, do a1·t. 2" da lei orcamentaria de 1925
e 18·í :000$ á sub-consignação ta• da verba s• do referido artigo 2" da tnesma lei, destinando-se taes creditas a oooorrer ao
pagamento da despeza com a impressão e publicacio. na Imprensa Nacional, dos debates do Congresso Nacional durante a'3
prorogações af.é 31 de dezembro de 1925.
Rio de Janeiro, 29 de mt:rco de 1926, 105° da

Cia e 38" da nepublicà.

Indepen4en'

ARTHUR DA SILVA BERN.ARDB8.

Annibal Freire da Fonseca.

DECRETO N. 17.263 --

DE

29

DE MARÇO DJJ:

J 926 {.)

:Abre, ao Ministerio da Justit.,·a e Negocios Interior~&. () cr~dito
supplementnr de 4. 09() 1}25$, ás verbas r;• e 7• do art. s· da
lei n. ..f. 911. de 12 de .~·aneiro de i 925
O Presidente da Republ wa dos Estados Unidos do Brasil,
Jendo ouvido o Tribunal de Contas, resolve, nos termos do ar-
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tigo i o do decreto legislativo n. 4. 983, de 30 de dezembro de
i925, rectificado pelo de n. 4. 992, de 27 de janeiro do corrente
anno, abrir, ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores,
credito de 4. 090 :625$, supp1ementar ás verbas 5• e 7•, do art. 2°
da lei n. 4. 911, de 12 de janeiro de 1925, afim de occorrer ao
pagamento de subsidio dos senadores e deputados, nas prorogacões da sessão legislativa ct~ 1925, decompondo-se aquelle credito em 937:125$, para as despesas da verba 5•, e 3.153:125$,
para as despesas da verba 7•.
Rio de Janeiro, 29 de março de 1926, 105° da Independencia e 38° da Republica.
AnTHtJR DA SILVA BBRNARDES.

Annibal F1'eire da Fonseca.

DECRETO N. 17.264 -

DE

29 DE MARÇO DE 1926

Abre ao Ministerio da Fazenda o c1·edito especial de réis
75.000:000$, para ocf!orrer ao pagamento do auomento
provisorio de que tratn. o art. 151 da lei n. 4 .871, de 7
de novembro de 1924, durante o exercido de 1925
O Presidente da RepuLlica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no art. 151 da lei n. 4. 871, de
7 de novembro de 1924, e tendo ouvido o Tribunal de Contas,
na fórma do regulamentJ upprovado pelo decreto n. 15.770,
de J de novembro de 1922, resolve abrir, ao Ministerio da Fazenda, o credito especial do. 75. 000:000$ (setenta e cinco mil
contos de réis), para occorrer ao pagamento do augmento
provisorio de que trata o a.rt. 151 da lei n. 4. 871, de 7 de
novembro de 1924, durante o exercício de 1925, sendo:
Para o Ministcrio da Justiça:
Credito para o f o semestr!~
4. 022:463$552
Idem para o 2° semestre..
3. 649 :790$348
7. 672:253$900
Pa·ra o Ministerio da Guerra:
Credito para o 1o semestr('
Idem para o 2° semestre..

1. 525 :278$444
1.383:964$446

2.909:242$890

Para o Ministerio da Marinha :
Credito para o 1o semestre
Idem para Q 2° semestre..

1 . 973 :883$018
1. 791 :006$704

3. 764 :889$72.!

Para o Ministerio do Exterior:
Credito para o 1o semestre
67:422$000
61:175$486
Ide.m para o 2° semestre ..

128:597$486
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Para o 1\Iinis~erio da .Agr·icultura:
Crrdito para o 1o gemestr·e
ldP!ll para o ~·· :5t~rue:;ln• ..

3.055:648$088
~. '772: 548$403

5. 828: 1!)6$491

J>ara o l\linisl c r· i o da Fazenda:

Crcuilo para o 1o ~;cmcsft··-·
Idem para o 2° scmcsl r c ..

5. 814: 17~$72!)
5.275:545$447

11.089:724$176

Para o .Minislerio da Viaçúo:
Crrdi!o var-a o In s·~mrstrü
Idrm PUl'U O 2" semestre ..

2:!.802:636$438
20.744:458$807

43.G07:095$33B
75.QOO:OOO~OOO

Hio tlr .Janeiro, 2!.l de março de 1926, 105" da Iude]Jertdrneia e 38° da Hcpublica.
.AnTI-IUH. Ll.\ BtLY.\ Dml~.\HUES.

Annibal F'reit·e da Pmucca.

DECHETO

~.

1i. 265 -

...\J))JJ'OVa a alf,•raçtio tios

DE

31

DE l\L\HÇo DE

1926

csfatntos da Compnhia "Paulista de

Sc(Jlli'IJS··, feita. JH?la asscmbléa geral cxtraordinal'ia,

lizada

dlll

1'Ca-

2!J de janeiro do unno cm·rente

O Prr~idr111 •' da Republiea dos Estauos Unidos do Brasil,
a !f l'ndeudo no que rNJuercn a Companhia "Paulis~a de Scg·u·

ros", com s1:0du na cidade de S. Paulo autorizada a funccionar pelo dPcrcLo 11. (). 051, de 30 de maio de 1906, rcsolYe avI·J·ovar a altera(,'ão f('ita ros srus estatutos P''la assernbléa g-crnl tvXtraordina1·ia. realizada en! 29 de janeiro do anno corrente, conforme a rPspcctiva acta e documento que a este
acompanha!ll, continuando a referida con. . panhia completamente sujeita :h; leis e regulamentos vigentes ou· que vierem
a vigorar sohrt' o objrel o de suas operações.

Rio de Janeiro, 31 de março de Hl26, 105° da Indepen ...
ucnciawc 38° da Hcpublica.
ARTHUR D.\. SILVA BERNARDES.

Annibal Freire da Fonseca.
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DECRETO N. 1i. ?üü -

DE

31

DE l\L\HÇO DE

1926

Autoriza o Banco de Credito Real de Jlinas lleraes, com séde
en" Juiz de F'â1·a, uo Estado tle Jlinas G•·raes, a abri1•
ayencias nas localidades de Montes Claros, A1·axá, Monte
Santo, Bm·bacena, Raul Soal'es, Manhuassú e Cm•[flgola,
uaquelle Estado.

·

o Prcsidenf.c da nepublica do~ EHlado~ Unidos do Ikasil,
attendendo ao ctne requereu o_ Banco de Credilo Heal de Mina~
Geraes, ront séde em .Juiz de Fóra, no Estado de l\lina~ Geraes, autorizado a funccionar pelos decretos ns. 10.317, de
22 de agosto de 1880, e J L. ()53, de 28 de jul.ho de 1915, resolve conceder ao mesmo banco autorização para abrir agencias nas localidades de Montes Claros. Araxá, .Monte Santo,
Barbacena, Raul Soares, Manhuassú c Carangola. naquellc
Estado, continuando o referido banco sujeito ás leis e reguhpnentos vigente.:;; ou qnc Yierem a yig:orar sobre o ohjt~eto
de suas operações.
titio de Janeiro, 31 de mar<:o de 10:!fi, 100" da Indepcndencia e :l.so da Republica.
AHTJIUH UA 8rL.Y.\ HEH~:\RDER.

A.nnibnl Freii·e da Fonsf'cfl.
DECHETO N. 17.267 -

DE

31

DE 2\IAHÇO DE

Hl26

Abre ao Ministe1·io da .Tustir;a e Negocios Intedm·es o aeditd
especial de 800:000$000, pm·a os JW(Jflmentos do nouo
pessoal administrativo, a.ugrncnto de t·.encintentos e vantagens do actttal, construcção, fn'ganizar;üo, installaçiio tlo,ç
institutos consto:mfes do m·t. ií" do deC1'eto n. 4. 983 A, de
.'W de deze1nbro de 1925, e dema~s des}Jczas 1'esultonfr•s
desse decreto, inclusive as de manutenção e ~ustt>io.
O Presidente da Republiea dos Estados Unidos do Bra~il.
tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. ü3 do
Regulamento Geral de Contabilidade Pnblica, resolYc, mmndo
da autorização do n. VI li do art. 5' do decreto n . .1. 983 A. de
30 de dezembro do anno proximo passado. nhrir ao :\linislerio
da Justiça c Negocios Interiores o credito especial de r.éi~
800:000$000, para os pagamentos do novo ppssoal administrativo, augmento de vencimentos o vantagens do aclual. con-strucção, -organização, installação dos institutos eonstanles do
referido art.. 5° do citado decreto n. 4. 983 A, do 30 do dcwmbro de 1:9?5, e demais despezas resultantes desse decreto. inclusive as de manutencfío c custeio dos mesmos institutos.
0

Hio de Janeiro, 3i do
àencia e 38° da Republiea.

mar~; o

'de

t0'~ô.

I O;J" ria Indepen-

ARTHURI DA SJLY:\ BERNARDES.

Annibal Frei1·c da Fonseca.
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DECRCETO N. 17.268 -

DECHETO N. 17.269 -

DE

NÃO FOI PUBLICADO

7

DE ABRil~ DE

1926

Approva os projectos para a construcçllo de 50 carros electricos da Companhia Ferro Ca'l'ril do la'l'dim Botanioo e concede isenção de direitos aduaneiros para o material importado para esse fim
,
O Presidente da Repuhlica dos Estados Unidos do Brasil,
atltmdendo ao que requereu a Companhia Ferro Carril do Jardim Botanieo c tendo
em vista as informações prestadas pela
Inspectoria Federa1l das Es:radas, em officio n. 143/S, de 5
r.le março do corrente anno. c o disposto no decreto legislativo
IL 4.293, de 5 de julho d~ 1921, decreta:
Ar-t. 1 . o Ficam approvados, de conformidade com os documentos que com este baham, rubricados pelo director geral
de Expedionte da Secretari11 de Estado dos Negocios da Viação
f' Obras Publicas, os projectos apresentados pela requerente,
pãra a construcção de cincaenta carros electricos, destinados ao
serviço de viação urbana.
Art. 2. o A' Companhia Ferro Carril do Jardim Botanico
fica concedida isenção de importação e de expediente para o
material necessario á con3:;rucção a que se refere o art. 1° e
constante da relação que com este igualmente baixa, rubricada
prlo rrff'rido dirccfor geral de Expediente.
Rio de Janeiro, 7 de alwil de 1926, 105° da IndepcndenciA o 38• da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDEB.

Francisco Sd .
.tt.nnibal F1·eire da [l'onseca ..

Relação a que se refere o decreto n. 17 .!69, desta data
Quantidade - Umdade - Material - Material a ser
empregado na construcção de cada carro
168 (emtto e sessent:"t e oito) toneladas de aço ou ferro
em barras, chapas, laminas, cantoneiras e de
outras f6rm~s Iam i nadas 8, 860 kUos.
J35 (cento e trinta e cinco) fonP,adaR de o.oo ou ferro
mn peças apparelhadas, para const.ruccão de
bondes e trucks, 2. 700 kilos.
1 . 205 (mil duzentos ~ cinco) kilos de arruellas de aço ou
ferro, 24 kitos.
250 (duzentos e cim·r,,.nfa) kilos de canos de chumbo,
cinco kilos.

Item 1.

2.
3.
4.

.\CÍ'OR IJ;) PODEit I~Xr:cPTIYO

5. 2.500
6. 1. 500

7,
8.

13
50

9.

64

10.

700

11.

25

12.

56

13.

50

14.

6

15.
16.

100
80

17.

92

18.

126

19.

100

20. 7.640

21. 5. 612
22. 2. 200
23.
24.

50
25

25.

170

26.

50

27.

54

28.

50

30.

520

:u.

1.6!50

32;

900

29. 2. 990

~aous
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mil e quinhentos) kilos de chapas rlt• vidro
para vidraç1, 50 kilos (10 chapas).
(mil c quinhent 1-l) cm·t.inas completas pal'a os bondes, 30 cor:~n1as.
(treze) ldlos de r:leats de lalão, 0,260 kilos.
(cincoenta) cont1•ollers para os motnre!• do-.: bondes,
um conl1•ozt,~r.
(sessenta e quatro) kilos de cordel para tympanos
dos bondes, um kilo e 0,280.
(setecentos) ki1os de cordoalha de aço ou ferro, 14
kilos.
.·
(vinte e cinco) jogos de desjunctores electricos ~
accessorios, um jogo em 25 carros.
(cincoenta e seis) toneladas de eixos de aço, para os
trucks, 1 . 120 kilos (quatro eixos) .
(cincoenta) jogo.; de freios pneumaticos com compressores J~ ar P todos os demais accoswrios,
um ,jogo.
(seis) toneladas de fio de cobre de qualquer fórma
isolado, com ou sem capa de chumbo, 120 kilos ,,
(cem) freios man. mes, para os bondes, dous freios •:
(oitenta) kilos de interruptores elPctrico~ c accessorios, um kilo e 0.600.
(noventa e dou<:) kilos de isoladores dP porcellana,
para as in'3t9.'1lações electricas nos bondes, um
kilo e 0,840·.
(cento e vinte e seis) kilos de mangurira de lona,
dous kilos e 0,520.
(cem) motores elfctricos r accessorios, para os bondes, dous motores.
(sete mil seiscentos e quarenta) kilos de molas de
aço, para 03 bondes e trucks, 152 Jdlos e 0,800.
(cinco mil seis~entos e doze) kilos de parafusos de
de aço, feua ou latão, 112 kilos e 0,240.
(duas mil e duz!'\ntas) porcas de a<,:o ou ferro, 44
kilos.
(cincoenta) pharries para os bondes, um pharol.
(vinte e cinco) paJ'a-raios electricos para os hondes,
um para-raioc;; em 25 carros.
(cento e setenta) kilos de panno envernizado, especial. para os signaes de destino, tres kilos e
0,400.
(cincoenta) registros de passagem;, com chapas de
vidro, que prdem vir junt.os ou separadamente,
um registro.
(cincoenta e quatro) toneladas de rodas de aço ou
ferro, para O"~ bondes, oito rodas, pesando 1 . 080
kilos.
(cincoenta) jogos de salva-vidas, completos, um jogo.
( dous mil novecentos e noventa) kilo~ de tubulação de aço 0u ferro e seus accessorios, 50 kilos
e 0,800.
(quinhentos e v;ute) fympanos para os honrles, 10
kilos (dous lympanos).
(mH seiscentos :·. cincoenta) kiJo;;.: rln Yl"rniz para
pintura dos bondes, 33 kilos.
(novecentos) J.dlos de zineo Pm folhas. ehapas ou
barras, 18 kilos;
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33.

GO

3L

3-í

35.

1:30

3ü.

130

37.

1.017

38.

12

i ilos dr> eotTeia de lJonaclta e lona, um
kilu e i .:!il:l.
(!rinfa f) qnalru kilos rl1~ dobradiças de meta'l, O,G80
kilos.
(cento e trinta) kilo:;; de fita isolante ou para isolação, dous kil,,s f' 0,600.
(cen:o e trinta) kilo~ de folhas de Flandres. dom kilos e 0.600.
(mil e dezesetB/ kilns de centra-pinos de aço ou
ferro, 20 ki\os e 0,3'l0.
(doze) kilos de melas de lJronze, 0,240 kflos.
(•e~i'Pnia}

Directoria Geral de Expediente da Secretaria de Estado
dos Negocias da Viação e Ob:·as Publicas, em 7 de t>hril de Hl~6.
- Jmio de Moraes Jtrwtin~. velo director geral.

DEClti~To

;-.; _ ! .'. ::1n --

m<:

7 nE ABHIL nE HJ:26

Approva os projectos e respectivos orçamentos, nas importancias de 23 :\l32$757, para construcção de ttma «parada> no liilometro 154.600, e de 50:064$077, para
co.nstrucção de uma installaçõo hydrattlica na estação
«Basilio» .. na linha Cacequy-llio Grande, na \'i ação Parea do Rio Grande do Sul.
O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que solicitou o GovCJ'ilO do R:;;tado do Rio
Grande dn Sul, :urendatario da Vi·11;ão Ferrea daquelle Estado. na fôrma elo contractn celebrado em virtude do decreto
n. 15.438, ele J O de abril ele Hl?:.'. e tendo em vista as informaçliies 11resfadn:- pela Inspectoria Federal das Estradas, decreta:
Artigo uni co. Ficam approYarlos, de accôdo com os documentos fJUe com csfe baixltlll, rnbricados pelo rlirector geral fie Ex!'erlienle rla Fr-~n·laria dr J~sfado dos Negocias da
Via~;ão c Ohms Pnhlica~. ns prnjrclos e respectivos orç-amentos, nas impnrlnnrin~ ,;r ?:3 :~13?!1;757, (vinte e !I·cs confos novecentos r trinta P :lnu~ mil >'riPrPnfns c cincoenfa e sete
réis). pnra a c·nnsfnH·cão da urna «rmrada» no kilomc(ro
-15-i,fiOO, " dn :.o :Oli'tHlii, (l:inr·ocnla conlns :<cssrnfa e qllatro mil sriPnla " "efn rris). par-a coihtrur~;iío rlP nma intallar.ão lly:lmuliea na psíaçflo «Ha,ilio». linha Cacrrt'l~'-llio firande, •a Yiar:ãn FI'LTra do Rio flrandc do Sul.
·
lParagTaphn unil'o. As respectivas desprzas, 1.t1\ o maximo rlo'l O!'f:amrn!o~ rJI'a approYados. d1JVrrãn srr levadns :1
conta de rapi!al. rlr accr'irrln com n clisposfo na rlnusula IV.
lcllra 11, rio rnnlrndo de arl'rnclamcnto.
I)

Rio dn .Janeiro, 7 de abril rln l !l?fi, I 05• ih Tndrrwnrlcnria
fila nepnhl ica.

ss·

ArtTIIUR

DA

SILVA

F1'0IICÍSCO

llERNARDES.

Sá.

.\r:toS

DECI1ET0

~.

nn

l'OllETl EXFf:l 1TIYO

17. 2i I -

DE

457

i DE ABl\!L DE 1926

App1•ova o p1·ojecto e u OI'Çli/JU!Ilto, na importancia tle
1 . !Hi3: 13::>:r:!G::>, JJ<II'tl n construcção da variante do Funil,
entre os l<ilomctl·os 5:w e 552, da linha de Victvria n
llabira, r/a Coi!IJ!(IIIhia
Estrada de Ferro ele Victoria a

Minas.
O PrP~idPnlr da HP[lllblira do" Estados Unido;; do Brasil,
altendendn ao ()ue l'f'tliJCl'PU a Companhia Estrada de Ferro
de Vieloria a l\Unag, r temlo em vista as informações [ll'I'Staodas JJCia lu5p,.ciol'ia Fer\Pral das Estradas,. em officio nn•mero f! i /S, de 1O rlc fevcl'eiro findo, decreta:
Artigo uni co. Ficam approvados, de conformidade com
os dormnenlos ()nc enrn este baixam, rubricados pelo direclor
geral de ExpN!i1•nte. ;ia SPeretaria de Estado dos Nrgocíos da
Viar,ão r Ohras Puhlír·a", o projPcto organizaria pela ref]uei'en I e. ro1n as mod i fi 1'ar,ões propo~tas pela Inspectoria Federal das Estrarlns, r o rP~pectivo orçamento, na importancia
de 1. !1li0: J:Híl';~;J:i !mil nro\"Pr.entns e sessenta r tres ronlos
r.cnto e trinta e r.inco rnil duzentos e eincoenla c r.inco rt\is).
para n enn,,tnwcfio da varínnte rlo Fnnil, no valte rio Rio Piracicnha. Pnll·l~ o~ kilolnl'l!·o~ 50!) e 55?, da linha de Vicloria
a Itahira.
~

Rio rle .Janeiro, 7 r:e ahril de 19:!13. 105• da Tndcnr•nd•·nrin

38• da 11cpnblira.

A!lTmJR

DA

SJLV A BEnNAnDER.

Pranciscn Sá.

Tlf:CJ\V:T() :\.

1i. ?i? --

PE

7 nE .\lll\lL PE Hl'?G

Ah1·p "" .lfiui.~fl'l'in do ''iill'lio I! Oln·11s Publicas, n crcrlifo r>spccilll til' 1'1'1/1 1'11/lfos de 1'1;is. ]illl'n a Ctillrlusiín dos ptfi(i1·ins
rlt•.diourlos 11ns ('nl'/'l'ius I' Trll'(fi'IIJII!n., l'l)l l'rlrnpulis t' tlll.\
Tt•f,•uJ'ii)J/1/)s t'lll 1/1'/lo Tlol'i~t!llle

O l'r··~idPni•: da_ 1\Ppl!loliea dos E:<lnrlos llnidos rio 1\i'n~il,
usnndn ria :•ulnrJZtH·au l'"ll~lanll' rio n. J( do art. 2•~''•1 da lPi
n. 1.7!l:l. d!' i d•• .ian••irn df' 1021,, nvig·orndo pelo § L" do
n~·t. :.'0 da l••í .n: i .!lll. r!P L' i]p janeit·o dP 1925. pi1,;!a f'lll
Ylp;ol' no f':XPI'Cli'H1 rfp J9·!!i. pelo riPerclo n. 17.1RO. r}p '> dl'
,ianPÍI'" "" col't'Pl11•· allllll, f' lcnrlo ouvido o !\Iini;;!Pt·io da-Fa~

ZPnda ,. o Trilnlual dP t:onla:<, DIH termos dn art. 98 fio JtpoulanH•nln <;•·rnl "'' CnnlahilidarlP Puhlica rrsnlvr nl,rit· :10 ~lí
nislr'!'i" da :·.iar:iin ,. Ohl'!l~. Publiras o ci·cdito Psprrial rln cem
conto;; rl1, t'•·t~ 1 100:000.~0!Hl), 11ara a conclusão rjos crlificios
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destinados aos Correios e Teleg·raphos em Pctropnl
Telegraphos em Bcllo Horizonte.
I'

~

c

an~

Rio de Jam~il·o, 7 de abril dt• 1O?ti. 1n;,o da fnd('p · lldcncirt
:Jpo da Republica,
ARTHUR DA SILVA BERNAIU f~S.

Francisco Sá.

DECRETO N . 17 • 27 3 -

UE

i DE ~\BRIL DE 1926

rnnccde rí Brazilian ll'arrant Company, Limited aut wizacãi;
pm•a continuar a funccionar na Retmblica, sob a dl'nomi·
naçdo de Bt·azilian lrarraut Aoencu and Financ ~ Com··
pany, Limited

O President.r~ da Republicu dos Estados Unidos do Brjsil,
at.tendendo ao que requereu a sociedade anonyma Br·azilian
\Varrant Company, Limited, autorizada a funcoionar n11 Republica pelos decretos ns. 9. 398, de 28 de fevereiro d11 t9t2,
f2. 434, de 4 de abril de 1917, e i4. 514, de J de dezen ,1Jro do
t 920, e devidamente represenl ada, decreta:
Artigo uni co. E' concedida á sociedade anonyma Brazllian Warrant Company,. Lin-,ited autorização para co. ttinuara funccionar na Repubtica, sob a denominaQilo de Brazilian
Warrant. Agency :md Finance Company, Limited, na conformidade da resolução approvada a 7 e confirmada a 22 de .fezembro de 1925 pela~ assembléas geraes extraordinarias dos respe ..
et i vos accion istas realizadas nessas dataR e mediante a.; clau-r
sulas que este acompanham, assignadas pelo n:-inistro ,:Je Est.ado dos Negocios da Agricultura, Induslria e Commer ·io, fi ..
cando a mesma sociedade obrigada a cumprir as forma 'idade~
ulf el'iores· exigidas pela legislação em vigor.
Rio de .Janeiro, 7 de ahril d(~ 19216, 1105° da Indoper denci•
e 38° da Republica.
ART;HUR DA Sll.VA BERNARDE!.

Miguel Calmon dtt Pin e Almeü:'a.

Clau1ula• que acompanham o decreto n. t7.278, desta data
I

A sociedade anonyn:a BraziUan Warrant Agency and FI..
nance Companr., Limtted é obrigada a ter t1m represe~·1tante
geral no Brasi , com :plenoc;; ~" iiHmttados poderes para t.ratar
e definitivamente resolver as quest<Jes que se suscitarem. quer
com o Governo, quer com particulare~, podendo ser dt·man..:
dado e reeeber citação inicial pela sociedade,
·

ACT08 DO PODER EXEOUT1V0

11

Todos os actos que praticar no Brasil ficarão sujeitos unicamente ás respectiva~ leis e regulamentos c á jurisdiccão de
seus tribunaes judiciarios ou adrr.inistral i vos, sem que, em
tempo algum, possa a referida sociedade reclamar qualquer
excepção, fundada em seus estatutos, cujas dü~osiQões não poderão servir de base para qualquer reclama:çao concernente á
execw;:ão das obras ou serviços a que elles se referem.

Til
Fica dependente de autorização do Governo qualquer alteração que a sociedade tenha de faz{'r nos respectivos estatutos.
A sociedade não poderá, tampouco, praticar nenhuma ope . .
ração de banco, negociar em cambiaes ou operar em segnro3
sem qtw, para esse fim, solicite prévinmente autorização especial ao Ministerio do~ Negocios da Fazenda.
Scr-lhe-ha cassada a autorização para funccionar na
Republica si infringir esta clausula.

IV
Flea entendido que n nutorizacâo é dada sem prejuízo do
principio de achar-se a sociednde sujeita ás disposições cte diroito que rogem as sociectados anonymas.

v
A mfraccão de qualquer das clausulas para a qual não esteja comminnda pena especial será punida com a multa de um
conto de réis (1 :000$000) a cinco contos de réis (5:000$000) e,
no caso de reincidencia, com n cassação da autorização c.oncedida pelo decrPto em virtudn do qual baixan:· as presentea clausulas.
Rio de Janeiro, 7 de abril de 1926. -Miguel OaZmon du
Pin e Almeida.

DEORETO N. 17 .2i 4. -

DE

7

DE ABRIL DE

1926

Abre ao Ministerio da Guerra o credito especial de f6 :079$604
pm·a indemni.zar o c,m.selho OJdministrativo do Oollegio
Militar do Rio de Jo.nP11·o
O Plresidente Ja Repuclica dos Estados Unidos do Brasil,
tendo ouvido o Tribuna c:r r.ontas, na f6rma das disposições
em vigor, resolve, usando da autorização constante do decreto
legislativo n. 4. 9H, de 26 de janeiro de 1925, abrir ao Ministeor i o da Guerra o credito E.special de · dezeseis contos, setenta
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I' nove mil seiscentos c quatro rf1is (Hi:079$604). pa1·a indflmnizar o conselho adm inislrativo do Colleg·io ::\1 ilil ar dn
nio de Janr>iro do pngamerdo das imporianeias de 11:08!l$í!il:
n .} :H90~HO. rnlativas ao valor das r-lapas do~ alumn11:-; gTafnitos c do pret dos sargentos, tudo de noYembro de H)2:L

Rio de Janeiro, 7 de ~hrH de 1926, 105" da IndPprndflw·ia
e 3SO da Rf'JHiblica.
AR'l'HUR DA SILVA BERNARDES.

Fernando Setemln·ino de Carvttlho.

D:ECHETO N. ·17. 27;) -

DE

7

DE Annn.. DE

1!l26

Piblica a denuncia. pela Lethonia, de dois Accordos de J.lfad1•id
de 1891, revistos ern B1·uxellas em 1900 e em lVashinaton
f?Jn

19ft

O PrC'sidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
faz publica a denuncia, por parte do Governo da Lethonia, do
Accordo de Madrid de H de abril de 1.891, revisto em Bruxellas em 1900 e em \Vashington em 1911, relativo ao registro
infPrnacional de marcas de fabrica ou de commercio, e do aef'Ol'llt~ dn l\fadl'id da mesma data, revisto em \Vashington em
UIJ I, roncPrlll'Hle :i repressão das falsas indicações de proee'''~w·ia d1l nlf'I'cadoria~. ennforme communicou ao l\linisterio
t!as HPla~(ies Ext.eriore." a I . . egação Suissa nesta capital~ po~
n.ot a dt' li dn fnn'reiro prox:imo passado, cuja tt·adnc<:ão qffi-;
I'Inl ~~t·ompa11lta o prP:-:enfe dC'ereto.
ll i o de JaHf'i r·n. 7 dt' abril de 1 O:?ô, I 05° da Indepr.ndeneia e :lN" da Hc·rnrhlJf'a.
An.THVR

DA SILVA BERNARDEH .

.José Felü: Alves Pacheco.

TIL\DCCÇÃO

Lflgac;ãn da Rnissa no Brasil.
:'\. GG ·I 0/~1.

H Íll dl' .Talll'irn, li flp ft•YCI'Pil'O

nc

Hl26.

SPnhor ministro,

Trnlto a honra. dP ordem do meu Govm·no. de recordar a
Yo;;;~a ExcPIJPJtria fJllf', por nota de 6 rle julho ·de 192n a Le~TIÇão da J,pfJtonia 11:1 Sui:-:sa levou ao conhecimento d~ Conl"elhn FPdt:'ral Suisso quo í::iCU Governo tinha decef}ido adherir
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a

ConvenÇ~ão de Paris de 20 de março de 1883, revista em
1900/ lU 11, pam a Protecção da Propriedade industrial, bem
como aos dous .Aeeol'dos de Madrid, revistos etl} Bruxellas e em
\Vashington, relatiYos, um á repressão das falsa~ indicações
de procerl,·ncia, c o outro ao registro iulernacional Lle marcas
de fabrica ou de commercio.
A Ll'fh0nia peclia que fosse inscripla na sexta classe pa1·a
a eunlrilmi~·ãn das despczas do llurcau Intcrnal'ional.
Por nula de 12 de agosto de Hl25, levei esta. a1lhesão ao
cunlH'Cimenlo do Yossa Execllcncia. A adhesão da Lethonia
come~ IHL a produzir f'ffei1 o a part.ie do 20 de agosto de 1925 •
. \ Lt'gaç-ãn da Lethonia na Suissa, por nota datada de 21
de dczenllH'O ultimo, participou ao Conselho Federal Suis'5o
que sen Governo decidiu denunciar.
1". o ~\ecordo di! I\J adrid de 14 de ahl'il de 1R!Jl, revisto
em llruxdlas c em \Yas·hington, relativo ao rcghlt;o intern~~
ciunal dP 111arcas dP fabrica ou de commercin:
~ ... o Accordo de l\ladJ•irl dP 1 ·~ d«' abril dP 1 ~!li, revisto
em \\·ashinglon, concl'rnPnt() á l'Ppres:-::ãu das falsa:-.; indkações
de Jll'Oc~'dl'1Jeia.
Ik cunrormidadc com o art.igo 17 bis da Con\·enção de
União, os dous Accordus de Madrid acima referiLlos ficam
ainda em vigor na Lcthonia até ter decorrido um anno a partir do dia L'Ill que a denuncia foi feita, isto é, até 21 de dezembro de 1H2H. Portanto desde esta data, a Lethonia não
fará mais parte senão da Vnião geral const.it.nida pela Convcw)ão de Paris de 20 de março de 1883, revhla em Bruxcllas
em U)00 e em \Yashington em 1!) 11.
Pedindo a Vossa Exccllencia se digne tomar nota desta
dPnlmein. aproveito esta occasião para renovar-lhe, Senhor
1\linislt·u, a scgnrança de minha alta consideraçãu. - Ge1·tsch.

DECfiETO

~.

17. 2/li- ])E

j

l

DE .\BHIL DE

19:.?li

Prvroyo por tres mP::es o JH'azo {i.rado no art. 3'' do dcc~·eto
n. Hi 957, de H de junho de 1925, pw·a a conclusão das
obras dr abastecimento de aaúa no kilomeU·o 352,370 l/!1.
linha dr> S. Francisco, da Cmnpanhin Estrado de Pf'rrn
S. J>rwlo-llio Grmulr>

O PI'P:.;id•'nlr da HepulJiica dos Estado~ Unido:'i do Hmsil,
:"dll'ndPndn ao que requereu a Companhia Estrada de Ferro
S. Paulo-Rio Grande e trndo. em Yista a·s informações prestadas pela Inspectoria Federal das Estradas, rm nffkio nHlllt'rn J!lRIS, de 25 de mar~o findo, clccrc1a:
~\1'1 igo uniro. Fica prorng::ulo por tres mczcs o prazo fixado no art. 3<· do decreto n . .tü. 957, de 24 de .ia'nl-'iro dn HI2;J,
]'mJ'a a eoncln5ãn das ohras d•) ahaslecirnrnlo de agua no ki-
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lometro 352,370, da linha de S. Francisco, de que é conces.. ·
sionaria a requl'renf c.

ltio de Janeiro, U de a'bril de 1926, 105° da Independetwia e 3R" da Republica.
ARTHUR DA ·SILVA BERNARDES.

Francisco Sd.

DECRETO N . 17 . 277 Cr~a

DR f

4

DE ABRIL DE

1926

um nucleo cownial no Valle do Rio Ribeira de lguapl!,.

no Edado do Paraná, com a denominação de "Marquez de
Abrantea''

O Presidenfe da Repuhlica dos Estados Unidos do Brasil
resolve:
Art. 1. o Fica creado, nos termos do art. 271 do re-gulamenlo approvado pelo decreto n. 9. 081, de 3 de novembro de
1911~ um nucleo colonial no valle do Rio Ribeira do Iguape, no
Estado do Paraná, com a denominação de "Marqu-ez de
Abrantes".
Art. 2." Revogam-se as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 14 de abril de 1926, 105° da Independencia e 38° da Repnblica.
ARTHUH. DA SILVA BERNARDES.

Miuuel Calmon du Pin e Almeida.

DECRETO N. 17.278 -

DE

14

DE ABRIL DE

1926 (*)

Abre oo Ministerio da Agt·icultura, Industria e Commercio, o
credito especial de 15rJ·OOO$, para attender tú de1p~sas de
imtaUação e custeio, no corrente a1lno, do Serviço Florestal do Brasil
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no art. 67 do decreto legislativo n. 4. 421, de 28 de d.~zemhro de 1921, e tendo ouvido o
Tribunal de Contas, na fórma do n. IX do art. 32 do respectivo
regulamento e do art. 93 do Regulamento Geral de Contabilidade Publica, approvado pplo decreto n. 15. 783, de 8 de novembro de 1922, resolve ahrir. ao Ministerio da Agricultura,
Jndustria e Commercio, o credito especial de cento e cincoenta
contos de réis (f 50 :000$000). para attender ás de1'pezas de in~ ta Ilação e custeio, no corrente anno, do Serviço Florestal do
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:Brasil, conforme o regulamento approvado pelo decreto nu ..
JDero 17 00•2, de t6 de setembro de 1925o

Rio de Janeiro, 14 de nbril de 1926, 105° da IndependenRepublica

b•a e 38• da

o

AI\THUR DA SILVA BEt\NAI\DES

o

Miu•tel Calmon du Pin e Almeida o

DECRE•ro N. 17.279 -

DE

t4

Dg ABRIL DI

t926

Promulga o Acto de rectificação do ProtocoUo Final, cuanezo
á Convenção Postal Universal, fUdgnado em Stocklwlmo

a 28 de outubro de 1924

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil :
Tendo sancoionado pelo Decreto no 4.969, de 21 de outubro do anno proximo passado, a Resolucão do Congresso Nacional que approvou o A-elo de H.ectificação do Protocollo
Final, annexo á Convenção Postal Universal, concluido e assignado em Stockholmo a 28 de outubro de 1924, com a collaboracão e o voto dos representantes do Brasil, e tendo-se
effe.ctuado o respectivo deposito de ratificação no Ministerio
Real dos Negocio.s Estrangeiros da Suecia, a 23 de março
proximo passado :
Decreta que esse Acto, appenso por cópia ao presente
Decreto, seja executado e cumprido tão inteiramente como
pelle se conlf'm.
Rio de Janeiro, 14 de abril de 1926,. 105° da Independencia e 3~ da Republica
o

ARTHUR DA

J o!é

Sll..VA

BERNARDES.

Felix Alves Pacheco.

AiRTHUR DA SILVA BERNAilDES
PI\ESIDENTE DA REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL

F'aço saber aos que a presente Carta de ratificação virem
que entre os Estados Unidos do Brasil e os paizes seguintes:
União da Afriea do Sul. Albania, Allemanha, Estados Unidos
da Amcrica, o conjuncto das Possessões fnsulares doa Estados
Unidos da Amet'ica, afóra a::: Tlhas Philippinas, Uhns Philippinas,. RepubJica Argentina, Commonwealth da Austraha,
Austrta, Belgwa. Colonia do Congo Betga, Bolivia Bulpria
~anadá, Chile, China, Ropublica da Colombia, Republica dé
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Co.5ta Rica, •RI~Jmblica dB Cuha, Dinamarca~ Cidade Livre de
Dantz.ig, Republiea Dom!nieat!a, ~gy.ptot Eq,~adúr,. Hespa~ha,
Coloma~ Hcspanholas, E~thoma. l•,thiOJHa, ,f~ mlatHlla, 1• !'ança-,
Algol'ia, Colonia~ P- Prol.t•etol'Udo~ Franenzcs da Jndoe!Hna, ,o
eoujuneto das outras Colonias Franeezas, Uran-Bretanlla e dlversas Colonias I' l'roteclol'ados Hritannicos, Grecia, Guatemala, Repul.Jliea do HaiU, Hepublica de Honduras~ Hungri:l,
In dia Hritannica, Estado Livre da Irlamlia. li alia, o conjunct11
das Colonias Italianas, Japão, Chosen. o conjuncto das outras
Dnpcndencias .Japoneza!::i, Lettonia, ·HÓpublica da Liheria. Lilhuania, Luxembul'go, .Marrocos (com exclu~ão d~ Zona Hes ...
panhola), l\larrocos _(Zona HcspanlJOla), l\Iexico. Nicaragua,
Noruega, Nova 7.elandia, Repub!ica do Panam{t, Paraguay,
Paizes .Baixos. lnd ias Neerlandcza~. Colonias Necrlandczas n:l
Amerira, Pl't·ll. P{'rsia, Polonia, Podugal, Colonias Portugrlczas da Afri1·a. Colonia::l Portnguczas da Asiu c da Ocoania,
Humania, Ilü}Hr ulica de S:io Mal'ino, O Salvad,Jr, Territorio do
Sarro. Heino dos 8ervios, Croatas c Slovcnos ..noino de Sião,
Suceia. Suissa. 'l'checoslovaquia, '.runisia, Turquia, União da:;
Rcpublicas Socialistas dos Sovicts, Uruguay e os Estadoi
Unidos da Venezuela - foi concluído c assignado pelos rcspc
efivos Plenipotenciarius um Acto de Rectificação do Proto.
collo Final, anncxo á Convenção. Postal Universal, concluído
e assignarto em Slockholmo no dia 28 de outubro do 1924,
do l~or seguinte:
4

Union Postale Universelle -

Congres de Stockholm t924

CONVEN11ION POSTALE UNIVERSELLE
PROTOCOLE FINAL

Lcs

soussigw~s. Pl1~.nipolenfiaires

des Pays énumérés dan::;

le préambrtlc de la Connmtion postale universelle de Sto-

eklwlm,
Considémnt que le _Protocole nnal ~igné par eux lc 28
ao~t 192'1 ponr· Ht·e joiut à ladile Uonvention
présent une
lacuna en ec sens qu'il aurait dú êlre complét.~ par l'inscrtion d'une disposition ainsi eonçue:
"Une Commi:o:sion composée des représent.anfs de qualm·ze Administrations cst chargée d'étudier et de recherchet'
les voie::; ct moyens de• simplificr lo teavail dcs Cong·res et d'en
acet'lén•r la marche.
Le résultat de ses dude~ sera soumis aux Administra ...
tions pour décision dans des dé!ais qui permettent de l'appli ..
quer au prochain Congres.
.
A cet offet. !adite Commission est autorisée à formuler
toutes propositions qu'elle ,iugera utiles et celles-ci passeront.
en. f~rce. si clles I'(~uuissent la majorité des .suffrages exprimPs.
Le Bueeau international assurera lcs travaux de Chanrcllcrie de la Comm_ission ainsi fori111ic ef son IDirecteur JWen ~
dra part à ses délil.Jérations;
, qn'il fn.,avait. été ch'cidé ainsi, par lo Congre.s, dans scs
~.eances plemer~~ de 23 et. 28 aoút, (voir p. 11 et 13 dn proces\erba! de la ' séaneo et p. 7 du proces-verbal de la
i W seance);
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qu'il s'ag_it d'unc crreur évidcnte qu'il convient de rectifier;
déclarent auh•ércr à la proposition de compléter le texte
du Protocole final par l'insertion sous chiffre XII du paragraphe de la teneur ~uivantc adopté par· lc C01.gres dans ses
séances dcs 23 et 28 aoü.t:
XII

Une Commission composée dcs représentants de quatorze
Administrations est chargée d'étudicr ct de rechcrchcr les voies
et moyens de ~implifiet· lc travail eles Congres ct d'en accélérer la marche.
Lc rrsultat de ses t;lndrs sct·a soumis aux Adlllinistrations pour d('cision, dans eles délais qui permettent ele l'appliquer au prochain Congt·ês.
A cet effet, !adite Commission est autorisée à formuler
toute~ propositions qu'clle jugcra utiles et celles-ci passeront
cn force, si elle réunissent la majorité eles suffrages exprimés.
Le Bureau international assurera les travaux de Chancellerie de la Commission ainsi :formée et son Directeur
prendra part à ses délibérations.
La présente rectification devra être déposée aux Archi-·
ves du Gouvernement de la Suede et une copie en être remise par ses soins à chaque Partie.
Pour l'Union de l'Afrique du Sud:
Pour E. A. Sturman:
D. J. 0'/celly. -

D. J. O'kelll/.

Pour l'Albamc:
David Bju1·stro1n.

Pour l'Allemagnc:
1l'. Schenk. -· I\.. Orth.
Pour les

Etats-Uni~

Joseph. Stewart. -

d'Amérique;

Eugene R. 1Vhite. -

Edwin Sancls·,

Pour l'ensemble des Possessions insulaires des EtatsUnis d'Amérique aufres que l~s Iles Philippines:
Josep·h Stewa1't. -

Eugi:ne R. lVhite. -

Eawin Sands.

Pour lcs Iles Philippines:
Juan Rui:.
Pour la ·n(;publ i que

Argcntin~.;

Pour la Commonwealth de l'Australic:
Leis de }!)26 -

Voi. II
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Pour l'Autriche:
Julius Juhlin. - Gustaf Kihlmarlc. Thore lVennqvist.
Pour la Belgique:
Hub. Krains. -

Gunnar Lager. -

O. Schoclcaert.

A. Ptra1'd. -

Pour la Colonie du Congo belge:
M. llaletvyclt. - G. Tondettr.
Pour la Bolivie:
Uto. Ur1·iolaaoit ia li.

Pour le Brésil:
r1. de Almeida B1·andão. -

J. Hen,iqthe Aderne.

Pour la Bu lgarie:
N. Boschnacof(. - St. Ivanof(.
Pour le Canada ~
Peter T. Coolican.
Pour le Chili:
Cesar Leon.
Pour la Chine:
Tai Tch'cnne Li:t.'ie.
Pour Ia Rrpublique de C0lombie:
Luis Serrano-Blanco.
Pour la République de Costa-Rica:
V. Andresson.
Pour la République de Cuba:
César Carvallo.

José D. lti oralP s D iaz. -

Pour I e Oanemark:
C. Mondrup., llolrnblacl.
Pour Ia Ville Libre de Dantzig:
Dr. Al{1·ed TV'ysacki. -- Dr. Marjan Elachier.

Pour Ia République Dnminicaine:
C. G. F. Hagst1'om.
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Pour I'Egypte:
H. Mazloum. - E. Maggiar. Pour l'Equateur:
Pour I'Espagne:
El Conde de San Eteban
Pineda. - A. Camacho.

de

lVahbé Ibrahim.

Canongo. -

Josd Moreno

Pour les Colonies espagnoles:
Martin Vicente Salto.
Pour l'Esthonie:
Edward Wirgo.
Pour l'Ethiopie:
B. :Marcos. - A. Bousson.
Pour la Finlande:
G. E. F. Albrecht.
Pour Ia France:
11. Lcbon. - Robert Hicguet. -

A. Body. -

Douarche.

G. Béchel.

Pour l'Algérie:
H. T1·euillé.
Pour les Colonies et Protectorats français de l'Indochine:
André 7'ouzet.
Pour l'ensemble des autres Colonies françaises:
Ginestou.

G. Pillias. -

Pour Ia Grande-Bretngne et divers Colonies et Protectorats britanniques:
F. H. Williamson. - E. L. Ashlev Fo11kes. - W. G.
Gilbert.
Pour Ia Grece :
Penthéroudakis. - I. Lachnidaki&.
Pour le Guatémala:
Pour la République d'Haiti:
Carl Scltlyte1·.
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Pour la lh'pulJlique du Honduras:
Pour la Hongrie:
O. de Fejér. - G., Baron SzalalJ.
Pour l'Inde britannique:
Geoffrev Clarke. -

n.

Hermanta Kumar UaHh.

Pour l'ELat libre d'Irlande:
S. O'Heigeartaigh. - P. S. Mac Catlt.malt.aoil., .. -

Po
O'Hiarlatha.

Pour l'Islande :
clOI

Mondrup. -

Holrnblado

Pour l'Italie:
Luigi Picarelli. -

Paolo Riello.

- Giovanni Ba1•toli.

Pour l'ensemble des Colonies italiennes:
Luigi Picm·eUi. -

Paolo Riello. -

Uiot:anni Bartoli.

Pour le J apon:
S. Komori .•l

~H.

Kawai. -H. Ma!dno.

Pour le Chosen:
So Komori.

Pour l'ensemble des autres Dépenclanl!es Japonaiset::
Ko Sugino. - ll. Kawai.
Pour la Lettonie:
Ed. Kadilcis. -

Loui.liJ Rudans.

Pour la République de Libéria:
Gusta{ "\V. de Horn de Rantzien.

Pour Ia Lithuanie:
J. Jurlcunas-Scheunius o

-

Adol(as Sruo(Ja.

Pour I e Luxembourg:
Jaaqu,es.
Pour le Maroo (à l'exolusion de la Zone espagnole) :
F. G~ntil. -

Walter.

469

ACTOS DQ PODER EXECUTIVQ

Pour le 1\laroc (Zone ('Spagnole) :
El Conde de San Esteban de Caiiongo. Pineda. - .tl. Ca. macho.

José Moreno

Pour le l\lexique:
R. Nieto. -

José V. Chave:.

Pour I e Nicaragua:
Pour la Norvege:
Klaus Helsing. -Oskar Homme.

rour la Nouvelle-Zéla!lde:
A. T. í'-larkman.

Pour la République de Panama:
José D. Morales Diaz. -- Césm· Carvallo.

Pour I e Paraguay:
Gunnar Langborg.

Pour les Pays-Bas:
Schrev.cler. -

J. S. v. Gclder. -- J. M. Lamers.

Pour les Indes néerlandaises:
1. J. .11ilbo·rn. -

lV.. Ji'. Gerdes Oosterbee/c.

Pour les Oolonies néerlandaises en
1. I. Milb01·n. -

Am~ri1ue:

\V. F. Oe?·des Oosterbeek.

Pour le Pérou :
Emil Hector.
Pour la Perse:
Fahimed Dowleh. -

E. Pir~.

Pour la Pologne :
Dr. Al{red Wysoc/ci. -

Dr. Mm·jan Blachier.

Pour le Portugal:
Henrique
Costa Veiga.

Mousinho

D'A.lbuquerque. -

Adalberto

Pour les Colonies portugaises de 1' Afrique:
Juvenal Elvas Floriano Santa Barbara.

da
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Pour les Colonies portugaise
l'Océanie:
Joaquim Pires Ferreira Chaves.

de

1'As i e

et

da

Pour la Roumanie:
Geo1·ue Lecca.
Pour la République de St-Marin:
Percival Kalling.
Pour Ie Salvador:
Pour le 'J'crritoire de Ia Sarre:
P. Courtilet.
Pour le Royaume des Serbes, Croates et Slovenes:
Dragutin Dimitrijevic. - Sava Tatundz.ig. - Milos Kovacevic. - Stojsa Krbavac.
Pour Ie Royaume de Siam:
Phya Sanpaltitch Preecha.
~ou r la Suêde:
Julius Juh.lin. - Gustaf Kihlmarll. Tho;·e Wennqvist.

Gunnar Lage1:.

Pour Ia Suisse:
P,.J Dubois. -

C. Roches.

Pour la Tchécoslovaquie:
Dr. Otokar Ruziclw.- Joseph Zàbrodslí:y.
Pour la Tunisie:
G. Gentil. - Barbarat.
Pour la Turquie:
Pour Mehmed Sabry:
Béha Toly. - Béha Toly.
Pour l'Union des Républiques Soviétisf.es Socíalistes:
V. Ossins/;y. - V. Dovgolevslci. - E llirsch.{eld.
E. Syrevitch. - Katiss. - V. Tchitchinadse.

Pour l'Uruguay:
Adolfo Aqorio.
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!>our lcs Elas-Unis dP- Vénbucla:
Luis Alejandro Aguilar.
E tendo sido o mesmo Acto, cujo teôr fica acima transcripto, approvado pelo Congresso Nacional, o confirmo e
ratifico e, pela presente, o dou por firme e valioso para produzir os seus devidos effeitos, promettendo que ellc será
cumprido inviolavelmente.
Em firmeza do que mandei pass~r esta Cartr. que assigno
e é sel!ada com o sello das Armas da Republica e subscripta
pelo Ministro de Estado das Relações Exteriores.
Dada no Palacio rla Presidencia, no Rio do Janeiro, aos
dezeseis de dezembro de mil novecentos e vinte e cinco, 104°
-da Jndependencia e 37° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

José Felix Alves Pacheco.

DECRETO N. i 7. 280 -

DJ!:

11

nE AAniL DE

1926

Publica a denuncia, pela Grã-Bretanha, de uma das Convenções
assignadas em Haya, em 1907

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil
faz publica a denuncia, por pnrte do Governo da Grã-Bretanha.
fia Convenção de Haya de 18 de Outubro de 1907, i'Clativa ao
regimen dos navios rr:ercantes inimigos no comeco das hostilidades, conforme communicou ao 1\finisterio das Relações Exteriores a Legação dos Paizes Baixos nesta capital em nota
n. 165/4, de 26 de Janeiro ultimo, cuja traducção official
acompanha o presente decreto.
Rio de Janeiro, 14 de Abril de 1926, {05° da Independencia
c 38° da Hepublica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

José Felix Alves Pacheco.

TRADUCÇÃO
Legação dos Paizes Baixos -

N. 165/4.

Rio de Janeiro, 26 de Janeiro de t 926.
Senhor Ministro.
Por uma nota. datada de 14 de Novembro ultimo, n. 214,
-cuja copia vne junto a esta, o Ministro de Sua Majestade Britannica em Haya notificou ao Governo de Sua Majestade a
Rainha, a denuncia por parte da Grã-Bretanha. da Convencão
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H::~ya de 18 de Outubro de :1907, relativa ao regimen dos m
vios n:ercanf.es inimigos no comeco das hostilidades.
Tendo sido encarregado pelo Jonkheer van Karncbeek c
tran;.;mittir, de conformidade com o artigo 10 dessa Convertão, esta copia ao Governo da Republica dos Estados Unidcdo Brasil, fazendo-lhe sciente que esta notificação foi recebid
no Miuisterio dos Negocios Estrangeiros em Haya a 14 de Ncvembro de 1925, tenho a honra de recorrer para esse fim a
benevolo intermedio de Vossa Excellencia.
Agradecendo-lhe antecipadamenLe pelo encaminhamenf
que Vossa Excellencia se dignar dar âo meu pedido, aproYeit
esta occasião, Senhor Ministro, para renovar-lhe a seguranç
de minha rr:ais alta consideração. - C. van-Rappard.

de

A Sua Excollcncia o Senhor Dr. Josó Felix Alves Pachec1 ·
Ministro de Estado das Helacõcs Exteriores - Rio de Janeir•
THAOUCÇAO UO ANNEXO

Lrgacão Britannica -

N. 214.

Haya, J4 de

~ovembro

de 1925.

Senhor Ministn,,
Tenho a honra de communicar-lhe pela presente nota
denuncia da VI Convenção de Haya, de 18 de Outubro de I 90"
relativa ao regimen dos navios mercantes no começo das ho~
tilidades, para produzir effeilo depois de um anno desta dat:
como estabelece o artigo 1 O da referida convenção.
Peço a Vossa Excelleneia a bondade de encaminhar um •
cnpia devidamente cerf i fi cada desta notificação a todas as ou
tras potencias signalarias da convenção .
•-\proveito esta opportunidade, Senhor Ministro, para rE
nO\'ar a Vossa Exerllencia a segurança da minha mais alf ,
consideração. - Charlcs J.lf. J.llarling.
A Sua Excc1lrncia Jonkhcer van Karnebeek.

DECRETO N. 17.281 -

DE U DE ABRIL DE 1926

Publica a adhesão da China ds Convençõe:; de B1·uxellas par··
a permuta de documentos of{iciaes e outras publicc
ções

O Presidente da Republica uos JiJstados Unidos do Rrasi'
faz publica a adhcsão do Governo da Rcpublica Chineza á
Conv.enções assigQadas em Bruxellas a 15 de Março de 188•~
relativas to) á permuta de documentos officiaes e publicaçõE .
scientificas e litterarias, e 2°) á permuta immediata do Jorn:' 1
Official e dos Annaes e documentos parlamentares, Cf)nforrn,
communicou ao Ministerio das Relações Exteriores a Embai.
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xada Belga nesta capital, por Nota de 23 de Fevereiro ultimo,
cuja traducção official acompanha o presente decreto.
Rio de Janeiro, 14 de Abril de 1926, 105° da Independencia

e

38° da Rcpublica.
ARTHUR DÁ SILVA BEHNARDES.

José Felix Alves Pacheco.

TRADUCÇXO
Embaixada da Belgica -

N. 193.

Rio de Janeiro, 23 de Fevereiro de 1926.
Senhor Ministro.
Tenho a honra de levar ao conhecimento ·de \' ossa ~xcel
lencia que o Governo da Republica Chineza, usando da faculdade conferida aos Esta.dos não signatarios das convenções de
permuta de 15 de Março de 1886, declara adherir a esses actos
diplomaticos, relativos:
1°) ás permutas internacionaes dos documentos officiaes e
publicações scientificas e litterarias;
2°) á permuta immediat.a do jornal official, assim como
dos annaes e documentos parlamentares.
A adhesão do Governo Chinez a essas convençóes foi communicada ao Governo Belga em data de 22 de Dezembro Ul-'
ti mo, pela Legação da Republica Chincza, em Bruxellas.
Nos termos das mesmas disposições convencionat~s. cabe,
com effeito, á Belgica notificar ás polencia;q contractant.es e
adherentes as accessões que se verificarem.
Aproveito esta occasião para renovar a Vo::;sa excellcncia
as seguranças da minha mais alta consideração. - Paul Jlay.
A Sua Excellencia o Senhor Pacheco, l\Iinistro das
ções Exteriores - Rio de Janeiro.

DECHETO N. 17. 282 -

DE

14

DE ABniL DE

Rela·

t 926

Publico a adhesão da Suissa d Convenção para repressão do
Trafico de Brancas

O Presidente da Hcpublica dos Estados Unidos do Brasil
faz publiea a adhe.são da Confederação Suissa á Convencão Internacional para a repressão do trafico de mulheres brancas,
assignada em Paris a 4 de Maio de 1910, conforme communicacão feita ao 1\finisterio dos Negocias Estrangeiros da França e
transmiUida ao Minislerio das Relações Exteriores, pela Em-
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baixada do Brasil em Paris, a to de Marco proximo passa.do, ~~
da qual acompanha o presente decreto uma traduccão ot'ficiB
Rio de Janeiro, 14 de Abril de 1926, 105° da Independenc
e 38° da Republ ica.

é\

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

José Felix Alve& Pacheco.

THADUCÇÃO

O l\Iin istro da Suissa, em Paris, apresentou-se, hoje llL
Ministerio dos Negocios Estrangeiros da Republica France2a
para ahi effectuar, em virtude dos poderes que lhe foram COli
ferido-s, o deposito da declaração feita pelo Conselho Federa~
em nome da Confederação Suissa e fazendo a adhesão ~1·1
Suissa, desde t de Fevereiro de 1926, á Convenção Internacio-nal, relativa á repressão do Trafico de Brancas, de 4 de Ma i '
de 1910.
Feito em Paris, a 30 de Janeiro de 1926. - Dunant.
Por cópia certificada, conforme~ - O Ministro Plenipotenciario. chefe do Serviço. do Protocollo, P. Fouquiere.

DECHETO N. 17. 28i C1·~a

DE

14

DE ABniL DE

1926

um Consulado Honorario em Palm Beach, na Republic.1
dos Estados flnidos da America

O Presidente da Republi('a do~ Estados Unidos do Brasil:
Considerando ser necassaria a existencia de um Consulado Honorario em Paim B~ac h; e usando da autorização concedida pela Ie fira A do art. 4' do decreto n. 14.058. de 11 dP
f<'vereiro de 1920, derreta:
Artigo unico. Fica .~rw1do um Consulado Honorarfo em
Paim Beach, na Republica dc:s Estados Unidos da America; revogadas as disposições em contrario.
Rio de .Janeiro, 14 de a~ ril dl? 1926, 105° da lndependenda e 38° da Rrpubliea.
ÁRTHUR DA SILVA BERNARDES.
I n.yé

ft'elix AltJes Pacheco.
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DECRETO N. 17.284 -

DE

1!t

DE ABRIL DE

1926

APlJI'OVa as

alterações feitas nos estatutos da Companhia
"Amedcana de Seguros", pela assembléa geral exh·aordinaria realizada em, 23 de novembro de 192!)

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendemlo ao que requereu a Companhia "Americana de Seguros'', con: sédn na cidade de São Paulo, autorizada a funccionar no Brasil pelo decreto- n. 13.234, de 16 de outubro de 191S,
rasolve approvar as alterações feitas nos seus estatutos, pela
assembléa geral extraordinaria, realizada em 23 de novembro de 1925, conforme a respectiva acta e documento que a
e-ste acompanham continuando a referida companhia con:·pletamcntc sujeita ás leis e regulamentos vigentes ou que
vjerem a vigorar sobre o objecto de suas operações.
Rio de Janeiro. 1.~ de abril de 19:?.6, 103° da Indcpendencia c 3SO da Hcimblica.
ARTHUR DA SILVA BEHNAHDES.

Annibal Freü·e ria Fonseca.

DECHETO N. 17.285 -

DE

14

DE ABiliL DE

1926

Abre, ao lllinisterio da Justiça e Negocias Interiotes, o c1·edito
especial de 3:815$, para occorrer ás. despesas, no corrente
anno, r:om a educação e instrucção da menor Cordelia,
filha do ex-Presidente da Camara elos Deputados, Dr. Astolpho Dutra Nicacio

O Presidente da Repuhlica dos Estados Unidos do Brasil,
tendo em vista o disposto Wl art. 1o do decreto legislativo numero 4 .121, de 3 de setembro de 1920, e ouvido o Tribunal de
Contas. nos termos do art . 93 do regulamento approvado pelo
decreto n. 15.783, de 8 de novembro de 1022, resolve abrir,
ao Minisferio da Justiça e Negocios Interiores, na conformi.dade do art. 2°, do citado dr.rreto legislativo, o credito especial
de 3 :815$, para occorrer ás despesas, no corrente anno, com
u educação e instrucção da menor Cm~delia, filha do ex-Presidente da Camara dos Deputados, Dr. Astolpho Dutra Nicacio.
Rio de Janeiro, 14 de ::Jbril de 1926, 105° da Indepcndencia e 38° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BER.NARDES.

Affonso Penna Junior.
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DECRETO N. 17. 28G

-DE

18

DE ADniL DE

1926

DistJ,jc sobre as homenagens do Govet'no ao al?nirante Alexandriilo de AJencm·, {allecido nesta data
O Prcsidenl r da Ht•puhlica dos Estados Unidos do .Bt·asil,
a ti t•ml~~ndo ao::; l'l'levantes seL·viços prestados á Nação, tanto
na }Jaz como na guerra, pelo almiranf e Alexandrino Faria de
Alencar, ministro de Estado dos Negocios ela .Marinha, fallc'-' ido, hoje, nesta Capital, resolve:
Art. 1. o Serão prestadas a esse benemerito brasileiro as
llont·as fnnehres do Chl'fe de Estudo; sendo feito o seu cnter' arrrenl o {t cxpcnsa da Nac,:ão.
~\rL 2. o Sl'l':Í ft~riado nacional o dia de amanhã, de seus
f mwra1•.s.

_\.rt. 3. o E'

cJ,~rL·ctado

luto official por tres dias.

ftio de Janeiro, ·18 de abril ele 1926, 105° da Independencia
c 38° da Republica.

An·rnun

DA

SII-Y.\

BERNARDES.

Affonso Penna Junior.

( •) JJBCHETO N. I 7. 287 -

DE

22

DE ABRIL DE

1926

.1 }!]JJ'(H'a o projecto e respectivo orçamento, na importancia
de .'18: 7f9$192, pai' a modi{icaçüo e auamento de linhas n•t

estação de "Ligação", no t1·echo de Porto Alegre a Santa.
J!rn·ia, na ri11çüo Fen·ea do Rio Grande do Sul
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
tlttcmlendo ao que solicitou o Governo do Estado do Rio Gran-de do Sul, arrendatario da Via(,'ão Ferrea daquelle Estado, na
fórum do contraeto celebrado em virtude do decreto numero
J 5. 43g, de 1O de abril de 1922. e tendo em vista as informarJ3P;:.: prc<-::tada:; vela ln:-;vectoria Federal das E~tradas, decreta:
Artigo uni co. Ficam approvados, de accôrdo com os docUJnenlos que com este baixam. rubricados pelo director get·al do Expediente da Secretaria do Estado dos Negocios ria
Via~ão e Ohra•s Puhlicas, o projecto e respectivo orçamento,
na impol'faneia d0 3R :749$192 (trinta c oito contos setecentos
P quarenta e nove mil cento e noventa e dous réis), para modificação c augmento de linhas na estação de "Ligação", no
frecho de Porto Alegre a Santa l\Iaria, na Viação Ferrea do
Hio Grande dD Sul.
P:uagrapho uni co. As rcspeetivas despesas, até o maximo do orçamento ora approvado, dcv.erão ser levadas á conta
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de capital, de accõrdo com o disposto na clausula IV, ieltra k,
do contracto de arrendamento.
Rio de Janeiro, 22 de abril de 1926, ·105° da Indcpendencia e 38° dn· Rcpublica.
ARTIIUH DA SILVA BERNARDES.

Franciseo 8â.

DECHETO N. 17.288

-DE

22

DE ABRIL DE

192t3

P1·m·oya até '29 de dezembro de 1926 o pl'azo fixado pm·a a
"'Compognie des Cables Su.d Amél'icains" lançar e ate1'rm·
um cabo subma1·ino entl'e o Rio de Janeiro c Montevid·Jo.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Hra:-:il,
attendendo ao que requereu a "Compagnio des Cuhles Américains" e tendo em vista o que informou a ReparUç:io Gnra 1 do.;;
Tt:Jegr'lphos, decreta1
ArUgo unico. Fica prorog·ado por um anno, a finda c a 2fl
dn dezombru do ·J 926, o prazo fixado na· clausula V do r~tn
tracto celebrado em virtude do decreto n. 13.831, de 23 de
outubro de 1919 e prorogado pelo decreto n. 14.659, de 1 de fevereiro de 1921, para a "Compagnie des Cables Sud Américains"
lançar e aterrar o cabo submarino entre Hio de Janeiro e MontcVidéo.

nio dr Janeiro, 2.2 de a·bril de 1926, i05° .Ja Indepenctencia e 38° da Hepublica.
ABTHt'R DA SILVA BERNAHtES.

Fl'ancisco Sá.

DECHETO N. 17.289- DE 2?

DE ADHIL DE

1926

App1·ova o projecto e J'especUvo OI'Çamento, no. im1wrtancia

de 5. 595 :G52$123, para construcçiio da ponte de lign.çiio
do crus do porto de Victoria r·om o ('OJlfincute

O Pl'P:..;idl'nf~ ria Republica dos Esf:úlos Unidos do Brasil,
allr>JHit•JHio ao qur solicilou o GoYerno do Estado do Espírito
~nnf n, eorwl'ssional'io da construcrão e exploraÇtão das obras
do. porf o dr> Victoria, ex-vi do conl raclo autorizado pelo decreto n. 1G.739, de 31 clr rlrzemhro rlr 1921. cuja clausula H,
a'l in e a i. prrvê a ligação do caes com o conf inent r, por nwio
dr umn pnnlr rom largura snfficif'nfr para nssrnlamrnlo de
Yins frt't'l'as r fran~ito rlr Yehirulos f' prdl'slrrs, f' fendo mn

478

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

vista as informações da Jnspcrforia Federal de Portos, Rios eCn nars, drerrta:
.\1'1 igo unictl. Fieam approvudos, de aceôrdo com os dol'llnwntos quo eom estes baixam rubricados pelo director geral
dt> l!~xpl'dienln da Secretaria de Estado dos Negocias da Viação
,. Ohr·as Puhlira's, o IH'ojrcto e respectivo orçamento, na impol'fanria do 5. MJ5 :652$123 (cinco mil quinhentos e noventa
«' l'ineo eonlos seiscentos e cincoenta e dois mil cento e vinte
l' lrfls n\i!'), pam eonstrucção da ponto do ligação do enes do
Jllll'!tl dt 1

\'it-flll'itt

t'lllll

(I

('tllllilH'Ill~.

Hio tlt' .11\nt•il'n. :.':.' dt• :dn·il tlt• Hl:.'t\. tnr)a tln
df'nl'ia

t'

1nth~prn

:IH'' da Ht•puhlil'a.
.\nTnt·n D.-\ Sn.YA RER~.-\RDES.

Fraucis,·o Sâ.

DECRETO N. 17. 20(). -

D'E 22 DE ABRIL DE 1926

Concede a Jnternational StandaYd Elect1·ic Corporation autoJ•ização pm·a {unccionar na Republica
O Presidenf e tia Republica dos Estados Unidos do Brasil.
al.l.nndendo ao que requereu a sociedade anonyma International Standard Electric Corporation, com séde em Wilmington,
J~st.ado de Delaware, Republica dos Estados Unidos da America, e devidamcnt.~ ropresentada, decreta:
Artigo uniro. 1<:' r~nnf'odida :'i sociedade anonyma Inl errra f ional Nf.a11dnrd Ell'l'f r·ie Corporal ion au foriza~.ão para
J'unccionar na ltnpuhlica com os estatutos que apresentou o mediante as elausulas quo este acompanham, assignadas
r.,clo ministro de Esl.ado dos Ncgocios da Agricultura, Industria
c Commercio, ficando a mesma sociedade obrigada a cumprir
as formalidades exigidas pela legislação em vigor.
Rio de Janeiro, 22 de abril de 1926, 105° da Independcncia e 38° da Hepublica.
A.RTHUR DA SILVA BERNARDES.

Miauel Cal1non du Pin e Almeida.

Clausulas que acompanham o decreto n. 1.7.290, desta data
I

A sociedade anonyma InternaLional Standard El{'cfric
Corporation é obrigada a ter um representante geral no Brasil.
com plenos e i Ilimitados poderes para tratar e defini! iva-
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mente resolver as questões que se suscitarem quer com o Governo, quer com particulares, podendo ser demandado e reeebér citação inicial pela sociedade.
II

Todos os aclos que praticar no Brasil ficarão sujeitos
unicamente ás respectivas leis e regulamentos e á jurisdicção
de seus tribunaes judiciaes ou administrativos, sem que, 'em
f empo algum, possa a referida sociedade reclamar qualquer
t·xrl'pçãn, fundada em seus estatutos, cujas disposições não
poderão sE-rvir de base para qualquer reclamação concernente
ú exerução das obras ou serviços a que elles se referem.

111
Fica dependente de autorização do Governo qufllquer alteração que a sociedade tenha de fazer nos respectivos estatutos.
Ser-lhe-ha cassada a autorização para funccionar na
Hepublica si infringir esta clausula.
IV

Fica entendido que a autorização é dada sem prejuízo 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
r.stn.ia comminada pena especial ser{t punida com a multa de
um conto de réis (1 :000$) a cinco contos de réis (5 :000$) e,
no caso de reincidencia, com a cassação da autorização concedida pelo decreto em virtude do qual baixam as presentes
clausulas.
Rio de .Janeiro, 22 de abril de 1926. Pin e 1\Im,eida.

DECRETO N. 17.291

-DE

23

J.lligttel Calmon du.

DE ABRIL DE

1926 (")

Prm·oga o estado de sitio até o dia 31 de dezembro do corrente anno, no Districto Fede'ral e nos Estados do Amazonas,
Pará, Sergipe, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande elo
Sul e Ceará
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
considerando que subsistem ainda os motivos determinante-3
da decretação do estado de sitio, como providencia indispen-
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savel para tomar o Governo as medidas necessarias ao restabelecimento da ordem e da segurança publicas, em algumas
·unidades da Federação, resolve prorogar até o dia 31 de dezemht'O do corrente anuo o estado de sitio no Districto Federal e nos Estados do Amazonas, Pará, Sergipe, Rio de Jandro, São Paulo, Hio Grande do Sul e Ceará.
Hio de Juneiro, 23 do abril do 1926, 105° da Indcpendenc i a c 38° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Affonso Penna Junior ..

DECHETO N.

1'i. ?9?,

DECRETO N. 17. 293 -

NÃO FOI PUBLICADO

DE

28 DE ADIUL DE 1926

AIJre, ao lJ!inisterio da Fazenda, o credito especial de réis
76:185$791, ow·o, pm·a pagamento de dif{erença de cambio á A maican Bank Note Company
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usnndo da autorização constante do decreto n. 4. 991, de 19
de janeiro ultimo, e tendo ouvido o Tribunal de Contas, na
f6rma do regulamento approvado pelo decreto n. 15.770, de
Jn de novembro c]l) 1922,
Hcsolve aht'ÍJ', ao Ministerio da Fazenda, o credito especial de setenta e seis contos cento e oitenta e cinco mil setecentos e noventa e um réis (76: 185$791), ouro, para occorrcr
ao pagamento da diffcrença de cambio a que tem direito a
Ameriean Bank Note Company, pelo fornecimento de notns
df• papel moeda á Caixa de Amortiz:.u.:ão no período de 191H
a 1!J20.

Hio de Janeiro, 28 de abril de 1926, 105° da Independen-

c.ia e 38° da Rrpublica.

AnTHU_n DA SILVA BEnNARDES.

A nnibal Freire da Fonseca.

DECilETO N. 17. 29-i -

nE

29

DE ABRIL DE

1926

Su ,, pende o estado de sitio no territorio do Estado de S. Paulo
no dia 2 de maio rwoximo, data em, que se ?'ealizam elqicD'e~ para pt'eenchimento de vagas no Congresso estadual
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil

re-.:olye suspender o estado de sitio em todo o territorio do
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Estado de S. Paulo no dia 2 de maio proxinio, data em que se
realizam alli as eleições para o preenchimento de uma vaga
ue sena-dor c outra de deputado, do Congresso estadual.,
Rio <le Janeiro, em 29 de
dencia e 38° da Republica ..

ah~il

de 1926, 105° da

Indcpen~

ARTIIUR DA SILVA BERNARDES .:

A/lº'YJSO. P!!_'!l-cna Junior_.·

DECilETO N. 17. 295 -

DE

29

DE ABRIL DE

1926

Approva as plantas para construcção dos hospitaes de clinicas.
a cargo da Faculdad.e de Medicina do Rio dtJ Janeiro
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil.
resolve apprQvar as plantas das obras a serem executadas nos
immoveis desapropriàdos pelo decreto n. 17 ,'211, de iO de fevereiro de i 926, para a construccão dos hospitaes de clinicas
:} cargo da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro •.

Rio de Janeiro, 29 de abril de 1926, 105o da Independencia
·

e 38° da Repub}ica •..

AllT;HUR DA ~ILVA BERNARDES.

Affonso P.enna Junior.

'(*) DECRETO N. 17.296 -DE 30 DE ABRIL DE 11926

Dcsiana as s(Jdes das cú·cumscripções judiciarias em tempo
de paz c estabelece a jurisdicção dos 1'espectivos audito1'es.

O Presidente da RcpulJlica dos Estados Unidos do Brasil, de accôrdo com os arts. 1o c 3° do Codigo da Justil;a Militar, mandado observar por decreto n. 17.231 A, de 26 do
fevereiro ue 1926, resolve designar as sédes das seguintes
circurnscripções judiciarias em tempo do paz c cstalJolocer a
jurisdicção dos l'CSl1ocUvos auditores.
Primeira circumscripção - Districto Federal ,_ Fica'In
constituídas as seguintes -auditorias:
No Exercito:
Prüneü·a auditoria

Auditor- Dr. João Paulo Barboaa Lima •.
Promotor - Dr. Octavio :Murgel de Rezende •)
Advogado - Dr •..Waldemar Dia~ J,\:ledradq .,
Leie de 1926- Voi. It

ai
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Segunda auditoriâ
Auditor - Dr. Mario Berredo Leal.·
Promotor - Dr. l.>aulo Çampos da Paz.
Advogado - Dr. Clovis Dunshee de Abranches.

7'erceira auditoria
Auditor - Dr. Ranulpho Bocayuva Cunrm.
Promotor - Dr. Oscar Corrêa. dos Santos.
Advogado _ Dr. Custodio José de Castro.
Na Armada:
P1·im.ei1'a auditoria

Audiloti - br. Mario Augusto Ca'l'doso de Castro.
Promotor - Dr. Grego rio Garcia Se abra Junior.
Advogado __._ Dr. Victor Nunes.

Seounda auditoria
Auditor tn~ldn.

Promotor
Advogado -

Dr. Henrique

Alberto

Magalhães de AI-.

Dr. Targino Neves.
Dr. Americo Carlos de Gouvêa.

Segunda

circum~cripção

-

São Paulo

A udilor - Dr. Alvaro Brito.
Promotor - Dr. Adelmaro de Faria Loba to.
Advogado - Dr. Lauro de Assis Brasil.

Terceira circumscripção
Ficam constituldas as s~guintes auditorias:·
Primeira auditoria com séde em Porto Alegre '(Rio
Grande do Sul) e jurisdicção nos municipios de Porto Alegre, Viamão, Gravatahy, Triumpho, Santo Amaro, Venancio
Ayres~ Santa Cruz Lageado, Taquary Encantado, Estrella,
Garlbaldi, Bento Gom;alves, Prata, Alfredo Chaves, Antonio
Prado, Caxias. Nova Trento, Montenegro, Cahy, São Francisco
de Paula, São Leopoldo, Taquara, Santo Antonio da Patrulha,
Torres, Conceição do Arroio, São José do Norte, Rio Grande,
Santa Victoria, Jaguarão, Arroio Grande, Piratiny, Can..
gussú, Pelotas, São Lourenço, Encruzilhada, Cachoeira, Rio
Pardo, Candelaria, São Jeronymo, São João do Camaquam e
Dores de Camaquam.
Auditor - Dr. Armando de Alencar.
Promotor - Dr. Augusto Cesar Sampaio .
Advogado - Dr. José Carlos de Souza Lobo.
Segunda auditoria, com séde em São Gabriel e jurisdfcção nos municipios de São Gabriel, Rosario 1 Alegt-ête, n~. .
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quy, Urugnaynna, Quarahy, Livramento, D. Pc~lri~O, ;nagé,
Hcrvnl, Pinheiro Machado, Caçapava, Lavras c S. Scpe.
Auditor - Dr. JacvnLho Fernandes Barbosa.
Promct or· - Dl'. Alàrico Cnhrda .
.\dYogadu - nr. Haymunrto de l\Icdeiros J ansen Fcrrl'iru.
'l'cJTt)ir·a :nJrlilol'ia eorn sédo elll CJ'llZ A!La o .itll'i:'diec:ãd
uos munieipios de Gruz Alta, .Julio de Castilhos, Santa 1\larh,
t)ão Pedro, Soledade, Guaporé, . Lagôa Vermelha, Vaccaria,
B'om Jesus, Pas:::o Fundo, Erechim, Palmeira, Ijuhy, Santo
Angelo, São Luiz, São Borja, S. Thiago, S. Francisco de
Assis, .Jaguary e S. Vicente.

Auditor -- Dr. lJiogenes Gonçalves Penna.
Promotor - DI'. Prdro de Mello Cnrvalho.
Quarta circwnsc1·ipr;ao -

(Minas Gcracs)

Jnir. de Fóra -

Auditor - Dr. Pedro fiodolpho .Tosó fioclrigucs.
Promotor
Dr. Erluardo Rnhcns Alvirn \Vamlcrlev.
Advogado - Dl'. Eduurdu de Menezes.
·
Qufnta circwnzscripção -

Cu1'ityba -

(Paraná)

Auditor -- Dr. Ant.onio Juran<lyr Alves Camara.
Promotor
Dr. Francisco Cavalcanti de Souza.
Advogado -- Dr. Alarico Vieira de Alencar.
Sc;1'la CÍ1'CttiJISC1'iJlÇíÍo · - São Salvado1' -

(Bahia)

Auditor - Dr. Mario Affonso Ferreira Pontes.
Promotor - Dr. José de Gusmão Lima.
Advogado - .Dr. José Fernandes Dias.

Sctimn circwnscl'ipçao -

Rrdfc -

(Pcrnambw:o)

Auditor - Dr. Thomaz Franciseo de Madure ira Pnrá.!
Promotor
Dr. Raul Campello Machado .
.AdYogado - Dr. Francisco Torquato Paes Barreto.
Oitava circumsc1·ipção -

Fo1·taleza -

(Cem•á)

Auditor - Dr. Julio Adolpho da Fontoura Guedes
Filho.
Promotor - Dr. Aldo Cavalcanti 1\Irllo.
Advogado - Dr. Joaquim Brasil Hollanda Gavaleantl..

Nona circumscripçao -

Siio Lu i-:. -

(Mamnlliío)

Amlilor - Dr. 1\IIHmasio Ca V fi leanl i namallw.
Promotor
Dr. llaymundo J O ':i é Ferreira Valle .Sq""'
brinho.
Advogado - Dr. Godofrcdo Erpcsto de Carvalh~.J
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Dccima cii'Cttmscrição -

Beléni -- (Pm·á)

Auditor - Dr. l\lauoel Anlonino de Carvalho Araulm
Junior.
Promotor - Dr. Americo Lins de Vasconcellos .Chaves ..
Advogado - Dr. Bolivar Teixeira Mendes Ba'l'rClra.
Dccima primci1·a

circltntscJ•ipção (Matto Grosso)

Campo Grande -

Auditor - DL'. Paulino 1\Iartins Coelho de Almeida.
Promotor - Dr. Adalbcrtu Barreto.
Advogado - Dr. Dolo r .Ferreira do Andrade.
Rio de Janeiro, 30 de abril de 1926, 105° da Indepen·
t.leucia c 38" da Ilcpublica.
AnTutJn DA SILVA BEnNARDES

Fe1·nando Setetnbrind de Cm·valhd
"1nwltlo Siqw!i1·a Pinto da Luz

DEORETO N. 17. 297 -

DE

1 MAIO DE 1926

l'ublicll a. adhesão do Sul'inmn â Convenção Internaciunal
Radiotclcorapllic((. de Londl'cs, de !J de julho da -1912
O Presidente da Rcpuhlica dos Bstados Unidos do Brasil
faz publiea a adhcsão do Surinam (Guyana Ilollandeza·) á
ConvPn«;ão InleJ•nacinnal Hadiotl'lPgraphica, assignada em
J .owJres a 5 de julho de 1912, de conformidade com a· comnmniração do 1\linisterio dos Ncgocios Estrangeiros da GrãJlrofanha, datada de 3 de março do corrente anno, transmittida ao l\Iiuisterio das ficlações Exteriores pela Emba'ixada
llrilannica nesta capital por nota cuja traducr;ão ufficial
aeompanha o presente decreto.

. llio o de Janeiro .. 1 de maio Lle HJ26, 105° da Independeuem e 38 tia Repubhca.
AHTHUI\ D.\. SILVA BERNARDES,

José FeUx Alves Pacheco,
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Traducçãó official.
Embaixada Britannica- N. 31.;
Petropolis, 1 de abril de _Hl26.
Senhor Ministro.
Com refrrencia á nota do Senhor Ramsay, n. 134, de 16
da dezembro de 1925, tenho a honra', de accôrdo com as inst.rucc;;õe~ do Principal Secretario de Estado dos Negocio~
Estrangeiro~ de Sua Majestade, de transmitt.ir a Vossa Excellencia a inclusa communicação relativa a ma'is urna adhesão á Conven(f.io Internacional Radiotelrgraphica., assignadn.
em I..ondrcs a 5 de julho de 1912.
Aproveito esta opportunidade pa'ra renovar a Vossa. Excellencia a. seguran~a à a minha alta consideração.
(Assigrtado) B. Alston.

A Sua Excellencia o Sr. Felix Pacheco.
Ministro das Rrla'çõe~ ExterioreF~.
Rio rto .Janeiro.
Traducção do annexo. N. 28.
Convenção Inte;rnacional Radiotelegraphica •.
Assignada em Londres a 5 de julho de HH2.
Adhesão.
Desde a declaração anterior, de 23 de novembro do 1925,
a seguint.e adhesão á Convenção foi notificada nu 3overno rto
Sua Majestade Dritannicn, na data mencionada a seguir:
SQrinam (Guyana Ilollandeza) ••• 17 de dezembro de 1925.
Foreign Office, 3 de mrú'C'O de 1926.

DECRETO N. .17. 298 -

DE .1_ DE MAIO DE

1926

Su.pprime ~ Consulado lüinorariõ em Colonia.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:·
Considerando desnecessaria a existencia de um Consulado:
em Colonia c usando da autorização que a lei lhe concede:
Decreta:
ArtigQ uni co. ;F~ca supprimidõ o Cohsu lado honõrarl«J

4813
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f:nlnnin,

11:1. Allrm~nha;

rryng-:Hlns

n~ rli~posiçõcs

Pm con-

tra rio.

Hio de Janeir-o, J dr maio
e

~R" d:-~

rl~

lD2ü, 105° da Independenciu

llPpuhlicn,
.1\H.'l'HUR DA SILVA BERNARDI~A.

JosrJ F'cfi.rr Alves Pacheco,

Appi'()l'a n Jl1'1-,jerto r J'rsprctivo orçamentn, na 'impnrtancia rle
.1.1:0.?8$1.17, 1Jm'a auamcuü) de linhas na estaçâo de Ale(Jrr:lc, 110. linha de Santa Maria a Uru.(Jtta.Uana, na Viaçr1o
f.'I'J'I'f'lt rfo l:io fJJ'IIIItlf' do Sul

O Pt·esidrnf r da Hrpubliea dos Estados Unidos do Brasil,
a1tendendo ao que ~oi icitou o Governo do Estado do Rio
Gr·andP do Sul, nncnriatario da Viação Fcrrea daquelle Estado. 110 fc'll·rna do contracto cr~lcbrado em virtude do decreto
n. ·lrí. 't:~~. dP 10 dr ahl'il de 1922, e tendo em vista as inforJn;l<;iips pt·<·sl ~tda~ JH'l n I n~pPr! o ria FN!cral das EstradM,
d<·rrr•fa:
A ri iç.n unieo. Ficam apprnYado~, df' accôrdo com os dor.liJn~'nln~ CfllP com r•stP hahnlll. rnhl'il]ndos pelo director geral
do Exprdienf P da ~<'Cl'l'l ar in df' Estado dos Negocios da
Yinçãn I' Ohras Pt;hlicas. o JH'n,irelo c resprétivo orçamento,
nn impnrf:nH'ia dt' lt3 :O~l8~~H7 (quarenta P t.res contos noventa t• oito rnil qnnlroct'lllns f' quat'<'tlfn n scto réis), para
angJtlf'llfn dr. linhas na· f'~I~H:ãn dn .•\legrcte. na linha de Santa
1\Inria :1 lTt·ugnnyana, mt Yiavão Ferroa do Rio Grande do Sul.
Pnrag rarho nn ieo . . \s rPspcrf ivas despesas, até o ma'ximo
do orranH•nl o o1·a approvado, dr•\'rrão ser levadas á conta de
rapilal. dt• :ll~e()rdo rom o di~posfp nn elausula' IV, letra p, elo
t•oniJ'at·lo tl<· ~U'J'I'tHlallt<'lllo.

Hio rlr> .lanrit·o, ;, dt• maio dr l9.2(i, 105n da Inrlependcnf'Ía (' :li-:' dn nrpnlllirn.
/\HT!II'Il. DA SILVA BEn.NAHDF;S'

Francisco Sd,
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DEC:RETO N. 17.300 -

DE

5

1926

DE MAIO DE

.4.pprova os p1'ojectos e 1·espectivos orçamentos, na importancia tle 215 :834$557, para as modificações a introduzir nas
installações destinadas aos S(!'rvi~:os dos m·mazens 7 e 8
do porto de lllanáos.
O Presidente da Republica dos ]!;stados Unidos do Brasil,
att.endendo ao que requereu a «Manáos Harbour Limited~,
cessionaria das obras de melhoramento do porto de .Manáos,
de accordo com a clausula I do decreto n. 8. 554, de 13 de fevereiro de HH 1, e tendo em vista us informações da Inspectoria Fedr.ral de Portos, Rios e Uanaes, decreta:
Art.igo uni co. Picam approvados os projectos e respectivos orçamentos, na importanria de 215:834$557 (duzentos e
quinze r,ontos oitocentos o trinta c quatro mil quinhentos e
cincoenta. o ~c te réis), apl'cscntados pela dlanáos Harbour,
Limitefi», c que com este baixam rubricados pelo director
.geral .de Expediente da Secretaria de .Estado dos Negocios da
Viação e Obrás Publicas, . para as modificações a introduzir
nas installações destinadas aos serviços dos armazens 7 e 8
do porto de 'Manáos, inclusive a construcção de 4 (quatro)
fluctuanfes.
·Paragrapho uni co. As despezas que forem effectuadas
com esRas modificacões serão levadas á conta de capital da
<d\f.anáos Harbour, Limited», na fôrma da clausula I do de··
ereto n. 8. 554, de 13 de fevereiro de 1911 .
~

Rio de Janeiro, G do maio dn
38° du Repnblica.

19~6,

105° da Indepondcncia

Anl'IIUR DA SILVA BERNARDES.

P.rancisco Sd.

DECRETO N. 17.301--nE!) nn:

MAIO DE

1926

Approva os orçamentos, nas irnportancias de f. 48 .87-f.-18-0,
réis 10:482$728, ouro, e réis 139:820$705, papel, para a
a acquisição e importação do material necessario para a
subsNtuição dos trilhos no trecho de Alagoinhas a Timb6,
da 1'êde arrendada d Com,panlda Ferro- Viaria Este Brasileiro, bem como o orçamento, na importancia dA réis
626:22-1$818, papel, para execução des.~e ,,erviço
.
O Presidente da Republlca' dos Estados Unidos do Brasil,
attendendol em parte, ao que requereu a Companhia Ferro ..
Viaria E's e Brasileiro, arrendataria da rêde ferro-viaria fe ..
deral dos Esta·ctos da Bahia, Sergipe e do norte de MinM

HPl'flP~. ,,

frndo t'lll Yi~ffl n~ informartt"ír::;; lH'e~fadas JWla Jn ..
F1•dpral (la~ E~tada~. der·.reta:
.\ t·l. I." Fkn appt'P\'ado, dt~ :u·t·ônlo t•nm P tli~po~lo no
~ .~·· da l'lau~ula
do eonl L'aelo. autorizado pelo doereto
n. t.'t. OG~, de 19 de fevereiro do 1920, o orçamento aprcsen~
fado pela Companhia Fcrro-Yiaria 1;~stc Brasileiro c que com
este l1aixa rubricado pelo director geral de Expediente da
Secretaria' de Estado dos Negocios da Via'ção e Obras Publicas, na importancia de ~ 48.87 4-18-0 (quarenta e oito mil
oitocentas f' setenta .p, .quatro libras esterlinas c dezoito
shillings), para a a·cquisicão c importação do material neccssario ú substituição dos fri lhos no. trrcho de Alagoinhas a
Timbó, da rêde arrendada ú mesma companhia.
Paragrapho unico. As despesas com a· acquisição c importação desse material serão computadas á vista das factu ...
ras, competentemente visadas, das fabricas fornecedora·s, como
esfnbelcce o § 4° da citada clausula 46 do contracto em vigor,
não podendo, comludo, exceder em caso algum ao orçamento
ora a'pprovaclo, e serão convertidas em moeda nacional, na
conformidarlc do disposto 110 mesmo paragrapho.
A et. 2." Para os cffeif os dr, pagamento serão accrescidas
tis despesas dn que (!·ata o art. 1o as dm:;pesas complementares
propria·s do direitos aduaneiros, f axas do porto da Bahia, capatazias, etr., estimadas em 10:482$728, ouro (dez contos
quatrocentos e oitenta c rlois mil sctf:•ccntos e vinte c oito
réis), c 139:820$705, papel (cento c trinta e nove contos oitocentos e vinte mil setecentos c cinco réis), conforme os orçamrnfos quo com este f amiJrm baixam, ruhrkaclos pelo
referido dircctor geral de expediente.
·
Art. 3.° Fica igua'Imento approvado o orçamento organizado pela Inspectoria Federal das Estradas o que com este
baixa rubricado velo referido director geral de expediente,
na imporfancia de G26 :22J $812 (seiscentos o vinte seis contos
rluzPnlos f' vinte e um mil oif.ocenfos n dozP réis), papel, para
exet~w;ão rto serviço de substituir,ão dos trHhos no eifaclo
frPcllo de Alagoinhas a Timbó.
AJ't.. 4." As despesas que forem effectuadas com essa substituição do trilhos, inclusive com a acquisição o importação
do material a que se refere o art. 1 o, serão divididas em duas
par fos iguaes, sendo uma· de lias levada á conta de capital e a
outra á conta especial de- obras novas c melhoramentosna fórma da alínea b do § 1° da clausula 2• do contracto autoriza'do pelo decreto n. 14.068, de 19 de fevereiro de 1920.
~lll't'fnria

"li

H.io de Janeiro, 5 de maio ele 19:?0, 105" da Independencüi
n .:JR rla Republica.
0

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Francisco Sâ.
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DECRETO N. 17 . 302- DE 5

DR MAIO DE

192Q

Approva o t>roj~cla c o Ol'çomcnlo, na importancia de 1'éisl
52:2-IJ$880, pm·a a installação de uma balança de 100: toneladas e construcçã.o de uma casa para o pesador, na es-

taçr1o de .Joinville, ldlmnetro 40,.'U7 da linha de S. Fra?li.cisco, da Comprmltia Estrada de Pe1'I'O S. PaulO-Rio
G1·awle

O Presidente ela RepulJlica dos Estauos Unidos do Dl'asil,
attcndendo ao que requercll a Companhia Estrada de Ferro
São Paulo Hio Grande c tenuo em vista as informações prestadas pela Inspcctoria Federal das Estradas, em officio n. 227 /tS,
do 7 de abril do corrcnt>J anuo, decreta:
Art. 1.° Ficam approvados, de conformidade 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 projeetos e os respectivos orçamentos, na
importancia total de 52:211$880 (cincoenta c dous contos duzentos e onze mil c oitocentos e oitenta réis), sendo réis
49 :"592$528 (quarenta e nove contos quinhentos c novent~
e dous mil quinhentos c vinte c oito réis, para a installação
úe uma balança de- cem foneladas, c 2:619$352 (dous contos
1:1eiscentos c dezenove mil .tresrntos e cincoenta e dous réis),
para construcç.ão de uma casa destinada ú réSidcncia do pesador, na esla~~ão de JoinyilJc, kilomelro 40,317 da linha dr.
S. Francisco, do qnc t~ roncrssionaria a requerente.
Art. 2. As dcspezas effecluadas até o maximo dos orçamentos approvados serão, depois de apuradas em tomada
de contas regular, levadas á conta das taxas addicionacs a quo
se refere a portaria de 21 de janeiro de 1921.
Art. 3. o Para a execucão das obras fica fixado o pra·zo de
6 (seis) mozes, a contar da data em que á requerente for
no ti ficado o presente decreto.
0

Rio de Janeiro, G de maio de 19?G, 10Go da Indcprndencia
e 38° da Republica.
An.THUR DA SILVA BERNARDES.

Francisco Sá.

DE.ORETO N. 17.303 -

DE

5

DF. 1\L\IO DE

192()

Apzwova o orçamento na importancia de .f.3H :871$309 para a
reconstrucção da Estrada de Fe1·ro do Tocantins, arrendada ao Estado do Pará

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu o Estado do Pará, arrcndatario
~la Estrada de Ferro do Tocantins, em virtude do contracto Iavr,ado nos termos do decreto n. 16.710, de 23 de dezembro
de 1924, e de acc·ôrdo com as _informações. prestaaas peia

:ACTOA DO PODER EXECUTIVQ

Jnsprctoria Federal da~ Estradas, em officio n. i08/S, de 18
do fevereiro ultimo, decreta:
Art. 1.° Fica approvado, de conformidade com os documentos quo com este baixam rubricados pelo director geral
de Expediente da Secretaria de Estado dos Negocios da Viacão
c Obras Publicas, o orçamento na importancia de 1.311 :871$300
fmil troscntos e onze contos oitocentos e setenta e um mil
trosentos e nove réis), organizado pelo arrendatario em
obediencia ao disposto na clausuia IV do referido contracto,
para a execução das obras neccssarias á reconstrucção da Estrada de Ferro do Tocantins.
Art. 2. As despezas effectuadas até o maximo do orçamento ora ,approvado serão, depois de apuradas em tomada
de c·nnfas I'cgll1ar, Invadas ~:i r~onla do eapitaL confm·me precri0

t ún a

c~l:wsnla XIT do c~nnf l'ttcfo rln

Hio dn Janeiro, G de maio
prndt·neia e 38° da Hcpuhlic·a.

aJ'J'rmdanwnto.
dP

1U2ô.

I o:, o da

Jnrlc-

AHTII!JH D:\ 'SILVA BEHNARDER.

F'rancisco Sâ.

DECRETO N. 17. 304 -

DE

5

DE MAIO DE

1'92'6

Concede a Internationar: Harvester Export Company autori-'
zação para funccionar na Republica
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attcndendo ao que requereu a International Harvester Export
Company, com séde em Wilmington, Estado de Delaware,
Republica dos Estados Unidos da America, e devidamente
representada, decreta:
Artigo uni co. E' concedida á sociedade anonyma International Harvestor Export Company autorização para funccionar na Republica, com os estatutos que apresentou e mediante a~ clausulas que este acompanham, assignadas · pelo
Ministro de Estado dos Negocios da Agricultura, Industria e
Commercio, ficando a mesma sociedade obrigada a cumprir
as formalidades exigidas pela legislação em vigor.

e

Rio de Janeir<J, 5 de maio de 1926, 105° da Indcpendencia
rla Ilepublica.

m~o

MTHUR DA SILVA BERNARDES.

Migue.l Calmon du Pin e Almeida,
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Clausulas que acompanham o decreto n. i7. 304, desta data
I
A soeiedade anonyma International Harvester Export
Company é obrigada a ter um representante geral no Brasil,
com plenos e illimitados poderes v.ara tratar e definitivamente
resolver as questões que se suscitarem, quer com o Governo,
quer com particulares, podendo ser demandado e receber cita(;1ão inicial pela sociedade.
11

Todos os aetos que praticar no Brasil ficarão sujeitos
unicamente ás respectivas leis e regulamentos e á jurisdição
Qe seus 'l'l'ibunaes judiciarios ou administrativos, sem que,
em tempo algum, possa a referida sociedade reclurnar· qualquer exccpção, fundada em seus estatutos, cujas dispo~rções
não poderão servir de base para qualquer reclamação conl'Crncnte á cxecucão das obras ou serviços a que elles se referem.

III
Fica dependente de autorização do Governo qualquer alteração que a soeiedade tenha de fazer nos respectivo~ estatutos.
Ser-lhe-ha cassada a autorização para funccionnr na
ftr.publica si infringir esta clausula.

IV
Fica entendido que a autorização é dada sem prejuizo do
principio de nchar-se a sociedade sujeita ás disposições de
direito qlie reQ"em 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 (i :000$000) a cinco contos de réis
(5 :000$000) e, no caso de reincidencia, com a cassação da
autorização concedida pelo decreto em virtude do qual baixam
ng presentes clausulas.
Rio de Janeiro, 5 de maio de 1926. -

Pin e Almeida.

Miguel Calmon du

ACTÕS
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DECRETO N. 17 .:1fHí -- ng 5 DE MAIO DE i9:?ô
Conrf'de a Naamloo:c Vcnnoolschap Albetam Baaacr-cn Bottw~
rnootschappij auln1'iznçõ.o 1W1'a fnnccionar na Re1mblica

O Presidente da Hepublica tlo;; Estado~ Unidos do Brasil,
nHondendo nó que rrqnereu a sociedade anonyma Naamlooze
VennooU!Chap Albet.am Baggcr-cn nonwrnaatschappi.i, eon1
Rl~dc rm Haya 1 Hollanrla, o dt•vidamrnfc l'Cprt'srntada, decreta:;
Artigo unico. E' concedida ú sociedade anonyma Naamlooze Vennootsch::til AlhPlam Bagger-rn Honwm:-ulf~chappi,j
aulol'izaefío })ara fnnreionat' na ltepuhlira eom o~ (l~fatntns que
npre~·onfou o medianln Hfl clausulas que cstn acompanham, assignadas pelo ministro de Estado dos Negocios da AgTicultura,
lndu:::l.ria c Comnrcrcio, ficando a mesma sociedade obrigada a
cumprir as formalidades exigidas pela lcgi·3olação em vigor·. ·
Jlio de Janciro 1 5 dP ma in d0 J !)?ô, 105° da Jndrpendencin
c 38° da flepublica.
AnTnun

DA SILVA BEnNARDES.

Mianel Calmon du Pin e Almeida.

Clausulas que acompanham o decreto n. t7 .305, destn data
I
A sociedade anonyma Naamloozc Vennootschap Albetam

Bagg1•r-cn Bouwmaat.~ehappij 1S obt·igada a ter Hm rcp~resen
fanf e gpr·al no Brasil, enrn plenos e illimitados 110dcrcs para

tratar e definitivamente rf>sol\'(>1' as questões qnc ~e suscitarem, fJUCr com o Govt'rno, qner cnn1 pari icnla~rC'~, podendo ~rr
demandado r recrbct· ritaçfín inirial prla snciNlnclP.
JI

Todos os actos que praticar no Brasil ficarão sujeitos uni ..
camcnte ús respectivas leis e regulamentos c á jurisdicção do
seus fribunaC's. judiciarios on administrativos, sem qtw, em
tempo algum, possa a referida sociedade íl'eclamar qualquer
excepção, fundada em seus estatutos, cujas disposições não
poderão servir de base para qualquer rrclamação concernente
á cxrcuçfíl) das obras ou ·~{'!'viços a quo clles se rrferem.

III

Fica dependente de autorização elo Governo qualquer alteração que n sociedade t.cnha de fazer nos respectivos e5tatutos.
Ser-lhe-ha cassada a autorização para funccionar Jl~
Repnblica ~i infcr-ingi:r esta clausula.
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IV
Fica entendido que a aulorizacão é <.laua sem prejuizo do
principio do achar-se a sociedade sujeita á•s 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 do réis (f :000$000) a cinco contos de r:éis
.. (5 :000$000) c, no caso de reincidencia, com a ca•E·saQão da au. torizacão concedida pelo decreto em virtw;ie do qual baixam
-~s presente~ clausulas.

DE'ORETO N. 17. 30ü - l i E !J

DE l\L\10 DE

1D2G

"7'rans(e1'e o Campo de Sementes de. Rezende, no Estado do Rio
· de Janeiro, pam o Munircipio de Catú, no Estado da Bahia

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil
resolve tran~ferir o Campo de Sementes de Rezende, no Estado do Hio de Janeiro, para o l\Iunicipio de Catú, no Est.ado
pa Bahia.
~

'Rio de Janeiro, 5 de maio de 1926, 105° dá Independencia

_gso da Rcpublica.

AnTHUR DA !SILVA BERNARDES.

Viouel Calmon du Pin c Almeida •.

bECHE1'0 N. J 7. 307- DE :') DE 1\IAIO DE 1\l2G

· i'rêa zun horto florestal no Jlunicipio de Ilezcndc, no Estado
do Rio de Janeiro

O Presidente da llcpublica dos Est.ados Unidos do Brasil
. resolve:
Ad. 1." Fica creado nos lrrmos do art. 10 do decreto
'n. 4. L~l. de 28 de dezembro de 1021, um horto florestal no
,1\Iunicipio do Rezende, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2." Revogam-se as disposil}ões em contrario.
Rio de Janeiro, 5 de maio de :192ü, 105 da Inclcpendencia
~ 38° da ncpublica.
ARTHUR D.A 1SILVA BERNARDES.

Miguel Calmo~~ ç~u

!!.i!l e.

'Almé_içla •J
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UEGHBTO N. 17.308- DE 5

DE MAIO DE

:1926

Jl1rr! tw

Ministe1~io da Justiça e Negocios Interiores o CJ'edito
CSJJCcial de 79 :200$, para pagamento, neste anno, de.
di({erença de vencimentos dos juizes de dt:reito das varas
civcis e criJninaes, do alistamento eleitoral e dos Feitos
da Fazenda Municipal do Districto Federal, de acc~rdo:
co1n o que dispõe o m·t. 4° do decreto legislativo n. 4. 988,
de 8 de janeiro de 1926

O Prcsjdcnto da Repuhlica dos Estados Unidos do Brasil,
tendo ouvido o Tribunal de Conta·s, nos termos do art. 93 do
H.eg·ulumento Geral de Contabilidade Publica, resolve, usando
ela autorização constante do art. 4° do dflcret.o legislativo numero 1. BH8, de R de jnneiro ultimo, abrir ao Ministerio da
.Tust.ica· o Ncgocios Inleriol'os o crerlito especial de setenta e
llOYe eontos c duzentos mil róis (79 :200$), para pagamento
JI('SI e anno. dR diffcrença de vencimentos dos juizes de dirnito da8 varas cíveis c criminaPs, do alistamento eleitoral e
dos .Feitos da Fazenda Municipal do Uistricto Federa1, de acctn·tlo eom o que dispõe o citado art. 4° do referido decretO.
legislativo n. 4. 988, de 8 de janeiro deste anno.
R,io de Janeiro, 5 de maio de 1926, 105° da
o 3W da Republica.

Indepemlenci~

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Affonso Penna Junior.

l)EGl1ETO N. 17.309- DF. 7

DE MAIO DE

1926

Com·cdc ao Banco Fl'ance-:. e italiano J)ara a America do. Sul
("Banque Françaisc d llaticnne pour l'Amérique du
Sud") autorização para abrir uma succu1'sal na cidade d(}.
S. Salvador, no Estado da Bahia
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
uttrmdcndo ao que requereu o Banco Francez e Italiano para
a Ameriea· do Sul ("Banque Française et Italienne pour l'Amérique du Sud"), sociedade anonyma, com séde em Paris autorizada a funccionar nesta Republica pelo decreto n. 8'.169,
de 25 de agosto de 1910:
Hesolve autorizar o mesmo lJanco a abrir uma' succursal
na cidade de S. Salvador, no Estado da Bahia, continuando
sujeito integralmente ao regimen da legislaç•ão vigente e da
que vier a vigorar sobre o objecto de suas operações.
·
llio de Janeiro, 7 de maio tlB 1926, 105° da Independerici~
e 38° da rtepublica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Annibal Freire da Fonseca.
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DECRETO N. 17.310- DE 12

DE MAIO DE

1926

Approva o projecto e o respectivo orçamento, na importancta
de 98:588$783, pa1·a a construcção de uma variante entre
os ldlometros 140,965 e 142,512 sul da linha ltararé-Uruguay, da Companhia Estrada de Ferro São. Paulo-Rio
G1·ande

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
constantes dos officios da Inspectoria F,ederal das Estradas de
ns. 623/81 f92/S e 302/'S, respectivamente, de 3 de julho de
:1925, 23 ae marco e 29 de abril do corrente anno, decreta:
Art. f.° Ficam approvados, de conformidade com os documentos que com este baixam, rubricados pelo director geral
do expediente da Secretaria de Estado dos Negocios da Viação
e Obras Publicas. o projecto e o orçamento organizados pela
f• secção da f• divisão da Inspectoria Federal das Estradas,
em substituição aos apresentados pela companhia, para a
construcção de uma vadante entre os kilometros f40,965 e
142,5f2, sul da linha Itararé-Uruguay, de que é concessionaria
a requerente.
Art. 2. o As despezas effectuadas até o maximo do orçamento ora approvado, na importancia de 98:538$783 (noventa
e oito contos quinhentos e trinta e oito mil setecentos e oitenta e tres réis), serão, depois de apuradas em tomada de
contas regular, levadas á conta das taxas addicionaes a que se
refere a portaria de 2f de janeiro de f921.
Art. 3. o As obras deverão ficar concluídas dentro do
prazo de 12 (doze) mezes, a contar da data em que for notificado á requerente o acto da approvação.
Rio de Janeiro, 12 de maio do 1026, :105° da Indcpendenci~
e 38° da Republica.
ART.HUR DA SILVA BERNARDES •

.Francisco Sá.

llt~nnETO

N. t7. 31l -

DE

12 D~

MAlO DE

19.26

ApJJrova o pr·ojr?cto e respectivo orçamento, na importancia de
f9:85.'J.J075, das obras de abastecimento de agua, no kilometro 228,139 sul, da linha de Itararé-Uruguay, de concessão rla Cmnpanhia Estrada de Ferro São Paulo-Rid;
Gt•ande

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendrndo ao que requereu a Companhia Estrada de Ferro
São Paulo-Rio Gt·ande e ás informações a respeito prestadas
pela Inspcctoria Federal das Estradas, em officio n. 263/S, de
20 de abril do corrente anno, decreta:
Artigo unico. Ficam approvados o projecto e orcamentà
que com este baixam, rubricados pelo director ge~al de ex..
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pediente da Secretaria de Estado do Ministerio da Viacão e
Obras Publicas, das obras de abastecimento de agua, no kiJomctro 228,139 sul, da linha de Hararé-U.ruguay, de concessão da companhia requerente.
§ 1.o Estando o referido melhoramento previsto na.
lettra b, condicão 5• da portaria expedida pelo ministro de
Estado da Viacão e Obras Publicas a 21 de janeiro de 1921,
correrá por conta das taxas addicionaes a que se refere essa
portaria a despeza que fo.c realmente effectuada, até ao maximo de 19:853$075 (dezenove contos oitocentos e cincoenta
c tres mil e setenta e cinco réis), a quanto ficou reduzido o
orcamento apresentado pela requerente, por ter sido, pela
Inspectoria Federal das E'3lrad;lS, glozada a parcella de réis
719$400, relativa ao custo de trilhos novos, de 25 kilos, a
serem empregados na caixa de agua e no abrigo para a bomba,
devendo ser ahi utilizados os trilhos velho~, existentes em
stock.
§ 2. • Para a conclusão da~ obras do que se trata fica
marcado o prazo de 4 (quatro) mezes.
Rio de Janeiro, 12 de maio de 1926, 105° da Independenci~
e 38• da Republica.
· ·
ARTHUR DA SILVA BERNARDES

Francisco Sd.
DECRETO N. 17.312

DECRETO N •.17.313-

·

~ NÃo FOI PUSLICADo

DE

12

DÊ MAIO DE

1925 .(•)

Approva ·novo ;regulamento pm·a execução da .lei ·n. 3.508,
de 10 de julho de 1918, que define e pune a falsificação;
dos adubos chimicos e regula o seu commercw.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da attribuição que lhe confere o art. 48 n. I da
Constituição Federal, decreta:
Art. Lo Fica approvado o regulamento que a este acompanha, assignado pelo ministro de Estado dos Negocias da
Agricultt~ra, Ind~stria o Commercio e .Pelo da Fazenda, para
a cxecuçao· da let n. 3. 508, de 10 de .Julho de 1918, que define e p~ne a falsificação dos adubos chimico~ e regula o seu
commercw.
Art. 2. Revogam-se as disposicõe~ em contrario~1
Rio de Janeiro, 12 de niaio de 1926, '105° da Independencia e 38° da Republica.,
·
11

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.:

Miauel Calmon âu Pin e Almeida.
Annibal Freire ·d~ FQ.nseca.
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Regulamento a que se refere o decreto n. 17.313, desta data;
Art. 1. 0 .Fica prollibido vcndre adnbos r,himieos ou explorar o SPll rnlliiiWt'l'io, illndindo ou Lt·nlando illndit· o t•onl-

praclor. sr•ja quu'nlo :í nalm·<·zn, ('l'igt'lll nu pt·twedeneia du~> n•fer'idos produeln::;. sttn enn1posi<Jio otl du.;as·<'!ll rios Pl<~nwnfns
ulr.is que eunft•nham, s1•.ia pP!a designneiw d1· 11111 11onw qw•,
confnrt11r: o IJ;;o, t'· dado :1 (liill'as ::;uh..;ff:ncins l'ertili;,::'ll\r•,; .
.:\ t f. 2." 1\ns cn:;oc; previstos no a1·f. 1" fiea o \'t~11dndor
sujnito ú Jlltilfa de~ 13 a :lO 1o snllrn o valor da qtHUifidnrle dP.
aduhos Y<'tHiidn, e a do :JO$ a J 00$, f'IIDlO pr.na pr.la ex!Jihit;ão

fraudulenta.
Paragrapl10 uuieo. Em raso de n•.int•it!encia, a pena será
elevada ao dobro.
Arf.. 3. O fahricanl e ou negociante dcvcní consignar·, no
0

conlraclo e na faclura· de venda de adubos, a declnratão que
serão rcmeU.idas, rm dtiJ li ira Ia, ao comprador, todas as indieac:ões COIICCI'nent.es aos liH'srno~, cnrnprehcndcndn o nome do
adubo, sua natureza (de modo que o differcnein d1' qualquer
prodnclo congrnrrt'), sua· proccd(!llcia, islo é, o nome da fnhr·ica
que o produziu (rJIIaiHio se trate do prnduer o industrial). ou
a zona geographica do onde foi cxtrullido, no caso de adubos
naluracs.
Art. 4. A composi(;'lão, ou o titulo em princípios fertilizanl.cs, rle\·o ser mcncionar:la nos contl'actos, factnras e notas
(!c venda, elo modo qne indique a pcreentngnm do nzoto, phosvlwro o polassio, com dcsignacão da nnturrza ou c;:;la'du da cnmllina.-;ão chimiea dc~c;;ses olcllwntos.
,\l'f.. ri. ~a indicaçftn flas perccn!ag,'ns. dr fli!C ITata o
al'ligo anlrrior. dr•vf'l'-Sr'-!ta apt·r.-,rnlat· o aznlo ~l'tllprr eotnn
azoto f'lc,nwnlar (N), o phosphoro como anl1ydricn pho.,vhoricn ( P:? o:> l, r o pol assio cotnn ox.~·do (K2 O).
;\l'f. !1. 0 A COlllpO:;;içiín dus ndullos dnvo 81'1' indicada, nfí(l
s6 pela Jwi·ccntagnm dos Plernenlos ff•J•Iilizantc~, na forrna do
artigo an!rrior, mas fnmhcm pelas dcnolllinarõe:-> rPSfH'clivns de
azo i o ni IL'ico, azoto ammoniacal, azo lo nrganico, neido pho..;phorico solnvel n~n agua, acido pho~phmico .'-'Olllv1•l 1~111 cilralo
111' an1monin, ~wido p}JO:-;pltorirn solnvP! 1'111 ~wido cilrieo :1 2 o/o
" nr·ido pltospltorico Clll corn!Jina~·i'io insolm-1'1; p(JI:1ssa i"-OlliYt'l t'itl ng11a. c pofa:-sa f'lll combina,;,ão, soluvel nas condiçi"íc.-;
dus mdhodos analyticos constantes das instrucr;iJcs nnncxas.
Pal'a~eapho uni co. Tratando-se do azoto
organico, do
azul o am1110niacal, do phosplwro JH'nvcnicnle de detl'ito:-; m·-·
g:mi~os e <los sacs do pofa::;;sio, dnvl'lll ser moJH'ionadns a origem e indiniÇÜf'S da matcria prima que lhes correspondaw •
. \rt. 7. 0 Os fabrieantcs ou importadores de adnbu~ ~~~~IIJ
Illt'l'!'iaPs c!en~rão, antes de os expôr (t YCIH.la, com1uuniear por
esrripto ao Instituto de Chimica deste minislel'io, se Jo:·cm
domieilindos lH'SÍa Capital, c ús Inspeclorias l\gl'icola~, S<' nus
Esf a do~. (IS nomes c o numero da~3 csw•des, mareas ott qualidadl'."' ele adubos que vendem nu JH'dcndcm cxp,)r ú vcw.ln,
fazt•llflo acnJ11panhar cs~ns declarações dos nomes ou nHu·eac.;
comnH•rcincs desl i nadas a distinguir taes produ c tos dos s1.•ns
congcnel'cs.
Pnragrapl1n tm i co. A communicaç~ão de quo ITal a o Jll'(':-;(•nlt~ al'lign d<•Yt'l'Ú s;•r· w·ompanhada, em relat;;ão a l'ada 111<11'!'a, d1' t'('•pia da l'CSJH•dint analyse, I'P;tlizada de acet'n·do ru111
as exigeneias deste rcgultultcutu e sel'ú n•novuda auuw.tlrueu[e •.
0

0
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AI'L. 8. 0 Os infractores dos arts. 3°, 4o, 5°, 6° e seu
l'aragr;1pho e 7", ficam sujeitos á multa de 5 a 20 o/o sobre o
, alo L' da quantidade vendid~t; ao dobro na· reineidcncia.
Art. 9." As disposi~·õps dos ar Is 1" c 2° não se applicam
:í Ycnda, sob sua dcnnrnirwção usual, do malerias estcrcoracs;
re~iduos de matadouros ou dn fabricas diversas, marga, ossos,
t'(llte'llns, ealca·reos commun~. e inzas, fui igc~ns provcnienl cs de
uh-o e outros comlmslivcis.
Art . 1O. De accôrdo com a lel tra f do art. 1o do reg ui allH'nfo, que baixou com o decreto n. 12.914, de 13 de mar~o
do 1918, ficam encarregados da fiscalização dos adubos o InsLil uto de Uhimiea do Minislerio da .Agricultura, Induslria c
ComnvJreio, nesta Capital, c, nos Estados c no Territorio do
AI' r·(•, as Inspcctorias i\grieolas, do Scrvi~o de Inspccção o
]"onwulu Agrícolas.
Art. 11. Quando da analysc resultar a verifica'ção de que
o adulJo correspondc ás cxigcncias do presente regulamento, o
director do estabelecimento, em que a mesma fôr executada,
dará communicação ao vendedor c ao comprad€Jr.
Art. 12. Em caso de fraude, caberá ao laboralorio dar
parte do occorrido ao Instituto de Chimica, fazendo-a acompanha·r das duas porç.õcs de amostras, de ·QUe tratam as instrucções annexa·s e da segunda via da factura, afim de que
BC pl·oecda a nova analyse .
. Paragrapho un~eo. Vrrif~c:~da. a v~ocede~1eia d!J. ~.wcusação,
o dlreelo1· no Ins!Jfufn dn ( . Juntlf'a llllpura ao mtraetor as
Juulf as a quo ~e ref,~J'OJJl os ar!!-) ~~·· e B", com reeun;o vara u
ministro.
Art. 13. Na Capital da Hepublica, as nmlla:s SPrão colJI'a<las dit·cclamenlc pelo Instiluto de Uhimica, mediante a\'isu
um f}uc se fixat·á prnzo d(~ pagamento até oito dias.
Art. 14. O dircc!or do Instituto de Ghimica: roquisilar:\
fia~ alfandPgas, lllr'sas d<' rcwla~ e collf'cloria's federaes a co}ll'lliH.:a das multas que sn dc·Yam l'l'C:.f~bcr nos Estados e no Territn1:io do Acn·. cumprindo :1 rs~as repartições remetter ao director do Instituto de Chimiea as importancias cobradas, flcduzidas as commissões que. por lei, possam caber aos :tun~cio
narios das citadas repa'rtiçücs.
Art. 15. As multas serão impostas de accôrdo com o tiLu lo laYrado no Instituto de Chimica.
Paragrapho unico. Nenhum recurso poderá ser levado em
consid'!ração sem que n interessado tenha feito prévia'mcnle o
deposito da multa que Ih~ houver sido imposta.
Art. 16. Quando os interessados não se conformarem com
o r:,~;ulfado da analyse, rrn virtude da •l!Hal fiquem sujeitos á
multa. poderão, dentro do prazo de Ires dia's, contados da data.
em quo forem notifieadns por eal'l n registrada (f' (Ira da Capif.al
Fe,JPral) ou por offieio oll pPlo Diodo O({icol (nesta Capital),
H~l'OJTPI' an minislrn, tJilí~ :11atuiarú sujeitar o raso a arhilraIJIC1l{o.

Arl. l'7. O dircclor do Institulo de Chimica, dentro 1lo
pr:110 do fr(•S dias, drsi,!!n:tr·á denlr1~ os ehinlieos do Instituto
o arJJiiJ'O do Go\'crnu. · ('. o rceun·nnl P, dentro do mésrno prazo,
n ronfar· da ymhJirat~fio do dPsp;u·lto do ministro, apresentará
sen reprcscnlanl1', que deverá ser chirnico profissional. Esses
arbitros escolherão por accôrdo muf uo um desempatador c,
nãn havendo accôrdo, eada um dellcs indicará dous nomes de
eltimicos, prevalecendo nntrc os f!Uatro o que a sorte designar.
§ Lo O arbitro do Go\'crno, a juizo do director do instituto poderá ser escolhido fóra do quadro dos seus chimicos,
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devendo nesse cago o direcfor propor ao ministro o nome do
escolhido, rCIUC E:crá chimico de outra repartição do ministerio.
§ 2; A decisão dos arbitros obrigará a ambas as partes c
será irrecorrível.
Art. 18. As ana!yscs poderão ser feitas, ou por acção direei a do inst i f uto c demais estahclccimcntos, indicados no artiFO sn, junlo aos produc.torcs c negociantes de adubos, on por
~olicitação do compradnr, devendo neslc ultimo caso ser feita
gnluitamnnU'.
Paragraplw unico. As analyses feitas, em virtude de requb;ição dos vendedores, estão sujeitas ao pagamento da's taxas
conslanlcs da tabclla do vrof:os ele analyscs do Instituto de Chimica.
Aet. 19. A collocta das amostras será feita cx-o{{icio, na
Gu'pilal Federal. pelo pcasoal do Instituto de Chimica; fóra della,
pelos inspoetores· agrícolas c seus auxiliares.
Art. 20. As amostras serão reme f. tidas aos laboratorios
onde devem s2r analysadas, observando-se rigorosamente as
exigencias das instrucçõcs que acompanham o presente regulamento.
Paragraplw uni co. Mediante proposta do director do Instituto de ·chimica', poderãll essas instrucçõcs ser alteradas, de
a~côrdo com oa progressos scientificos que possam interessar
a materia contida' nas citadas instrucções.
Art. 21. Quando o infractor não satisfizer as cxigencias
dos arts. 13 c 14 serão rcmcttidos á Directoria Geral de Contabilidade do Minislcrio da Agricultura, Industria c Commcrcio,
os documentos de infracç.ão, para se proeedcr, pelos meios
lPg<H'S. á rnhralHia exeeu! iva da multa.
Art. ':..!2.. Hcvogam-sc as disposições em eunlrario.
0

Ilio dn Janeiro, J 2 de maio de 1926. - Miguel Calm·J11
tlu Pi11, c Almeida. -- .4nnibal Prcire da Punscca.

DECHETO N. 17. 3H -

DE

f2

ug MAIO ng

1926

Crêa um Campo de S·emcntcs no :J!unicipio de Maria da Fé,

no Estado de Minas Gc1'Qes
O Presidente da Ilcpublica dos Estados Unidos do Brasil,
tendo em vista o art. 11 da lei n. 4. 911, de 12 de janeiro de
1U~5, titulo "1\faterjal ", verba 5a, decreta:
Art. 1. o Fica ercado um campo de sementes no Município de Maria da Fé, no Estado de Minas Geraes, que será regido pelo que dispõem os art.s. 3 e 10 a 37 do Regulamento
approvado pelo derreto n. 14.325, de 24 de agosto de 1920,
ex-vi do art. 3°· do decreto n. 16.220, dP. 28 de novembro
de 1923.
·
Art. 2. o Revogam-se as disposições em contrario.

Hio de Janeiro. 12 de maio de 1926, 105° da Indl'pcndencia c 38° da Republica.
AR'THUR DA SILVA BERNARDES.

Miguel Calmon du Pin

e Almeida.
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IJE

DE M.\10 DE

1\l::?ti

l'PI/('t'tle a The Leopoldi11a nwTwaiJ CompalllJ Limitctl

anlul'i-

::w·tin pam r·nnfinlftll' a {lliU't'iOIIW' na Ucpublica

o Prc.-::identt)

c.la Ht•unlJii(':l dus

K~lado~

Unidos do B1·a..:il,

a! !e11rirndn ao CfH~' reqÚf't'l'll 'flw L(•opoldina fiailwny Cotu-

p~uJy, Limiled, aulol'iznda a funeeionar na Rcr•Jhliea, pPlo d(•urPln n. :!.707, de H tlP jant>it·o de IR0R, e dl'vidanwntc r0pt·e~t·t,tadn, deceela:
Artigo uni co. E' ruiH'edida :í sneiedade anonyma Thc Leopoldi1la Hai!way Ct~mpany. Limi! ,•d, sob a~ mesmas clansulas
que U!'Olllpanham o d"neto 11. :! . í 97, de 11 rle janeiro de 1898,
:!lltorização para eonf immt· a funeeionar na ncpubliea, corr• as
11 iterações feitas nos st•us estatutos rm vi ri ude das rcso~uçõcs
adoptada~ pPlas assrmtlll-as geracs extraor<linarins dos respcel i vos accionistas a 13 dP maio de HW1 c 30 de julho de 1907
e pPla directoria ela l'l'i'Prida sot'iedade a {) de ,janeiro de Hl09,
·I J de maio dé 1910, 1 c!P. n:arço dn 1911 c 1 t de maio de 1914,
p1!l' moi ivo de StJC(~:·~sivos angmcntos do sen capital, c, ulteriutnwnte, com os novos estatutos approvados na conformidade da resolução tia assembh~a grral cxtraordi11aria dos aceionislas d.e 11 ti.~ maio de HH4, confirmada pela de 26 do
Btesmo mpz c atmo, ficando, porém, a mesma sociedade obri,;·3fla a cumprir as formalidades exigidas pela legislação em
vigor.

titio de Janeiro, 12 de maio de 19ZG, 105° da Indcpendenci:l
c 38" lla Hcpublica.
AHTHUH DA SII..VA BERNAI1DES.

Miyucl Calmon du Pin e Almeida.

lJl~CllETO

:N. 1'i.31G -

DE

i:? ut.:

1\L\lo ug

1926

a Jr'orll Motm· Con!pan!J o{ JJrazil autorização 1Jat'tC
ctmtillltal' a {uncdollfll' na llcpllblica, sub
deuumitwçüo
tle Pol'll Motor CumJHOlU, b'J..:purts, lllc.

('oncclk

1'

o Presidente da Hepuhliea dus E::;lados Unido.::: do ínrasil,
u tteudcndo ao que l'L'flttereu a sociedade anonyma Ford l\Iolor
Company of Brazil, autorizada a funceional' Lta Republica pelo
dcerdtJ n. t 7.UliU, de t;; de uul ubro de HJ:!5, c Llevidamnnto
rf'ln·c~culatla, decreta:
Al'!igo unico. E' euneedida ú sndcdadc auonyma Fonf
;\!olor Com11an~·. of Brnzil auloriz:.H.:ão pal'a. continuar a
flJn<~dllnat· lla H(•publ il'a, solJ a denominação da Ford l\lot.or
Con·pany, Exports, lne., na t•onfornlidadc da resolucão da
1 Tspecti~·a dircclori~ aJ~tn·ovada a .10. de agosto de 1925 pel:l
a:-sPmblea extraorclmur1a dos aeewm;;las c sob as mctima-;
rlatlsHlas que acompanham o th'crcto n. 17.0GB, de 15 de on.
lu!Jru de 1V~5, ficando a mesma societla.Uc olJrigatla a cum ..
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prír as formalidades ultPl'iores exigidas pela legislat_:ão em
\·i gOl',

lHo do Janeiro, l '2 de maio ele Hl~ti. 10:ín da Indepenciencia c 38° da .Hepuh 1 iea.
AnTnvn n.\ SIL\'.\

Br.rtN.lHDES •

•lliaucl Calmon du Pin e Almeida.

f)l~CnF:TO

}';. ·17. :117 -

D~

i7

nE 1\T.\10 DE iW~(',

Resolvr Sltspenda o cstndc rlt si! i fi JW tcrritm·ir, do n11micipio
Úl' l(J1W1U', J~slado fle S. Ptwlo, no dia 20 de nwjo cm·1''''11Í(~, mm•c(l((o pam al!i se 1'calizm· a clci{'<io }"Ja1'H (; cm·uo

de

VCl'etlr/OJ'

() PrP;;;it!Pnfn da nepnltlica cloR Eshd:•::: iJnido;;; do Ht·n~il:
e f'~::.íiu t11. . silto no iPI~t·i!orio do muIlidpio de lgml}W, Est:Hio dt~ S. Paulo, no dia :?O dP maio cor-·
renlc. marrario para nlli ::(~ rt•alizal' a r-lr·h:f1n paea o eargo d:~
Hc>~oive suspr:n~ic~·

Y .~ n: a d Dl'.

fu0 r1r .bnPil'O, 17 de mn i o di• 1fl.~ô, I o;,o da
ríeneia e ~1ii'" da Hrr!nblira.
:\nrrrrnn

n.\ StrxA BtmX.\IIDRR.

Af{on,çn

DF.CHETO N. 17.:Hs-

DE

Indr<prn-

Hl

p.~nna

Junior.

DR l\f.\10 DE

to.?ô

A}I}"Jt'Or-r: a~ nrn•n.~ <~liC}'f!t;tics

fe-itas nos esfrrfnfns tlrr Soril'dndr>
.t\nonyma Moinho Flllminensc

O Prc'3idenfc da Republira dos Estados Unidos :r!.o Brasil,
nUrndendo no qur, reqtH'l'C'U a Sncieclnrle Anonyma Moinho
Fluminen~e. autorizada a funceinnar, pelo dPcreto n. 9. 77ü,
de ~5 de agosto de 1887, com o:> estatutos que apresentou,
cujas modificnt.;õcs, successiYamcnlc, obliYernm approvação
pelos decretos ns. ,L380, de 7 de abril de 1902; 10.891, do H t!.e
maio c 10.92P, de 10 de junho de 19H; 12.0ü5; de 17 de maio de
1916; 1:3.6-13, de 11 de junho de 1919; 16.130, de 25 de agosto
rlo 1U?3, e 10.693, de 2 de dcz,.mhro ele 192j, c dcYitlnmcnlc

rt•rn·rscnfada, decreta:
Artigo unico. Fkam aptH'OYadas as JIOYas allcraçõei
[Pilas nos estatutos da Sociedade Anonyma Moinlw Flumincn::;r, nn. conformidade da resolução Yot~:!.a em assemblC:·a
grl'al cxtrnorrlinaria dos rc~pcctiyos nccinnis.lns. realizada a
:!R r!t. . ~llril de 1926, ohrignrln, por,~m, a mcsm:Í snr,iednfle a
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cumprir as formalidades ulteriores exigidas pela legislacão em
vigor.
Hio de Janeiro, 19 de maio ICJ,e 1926, 105° da Jndependencia
c 38'' da R cpublica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

ltliguel Calmon dtt Pin e Almeida.

DECRETO N. 17. 31!) -

DE

t9 DE MAIO DE f 928

Abre, ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, o credito
de 600:000$, destinado aos concertos de que carece b material {luctuante da Directoria de Defesa Sanitaria Marítima e Fluvial, afim de que o Departamento Nacional
de Sattde Publica fique apparelhado para combater os
sm·tos epidemicos de variola, verificados, presentemente,
nesta Capital, e defender o territorio nacional contra a
im•asão de outras epidemias
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil.
usando da autorização contioa nu § 1c do art. 80 do decreto
n. 4. 536. de 28 de janeiro de 1922. e tendo sido ouvido o Tribunal do Contas, nos termos do art. 94 do Regulamento Geral
de Contabilidade Publica, resolve abrir, ao Ministerio da Justiça e Ncgoeios Interior0s, o credito extraordinario de seiscentos contos de réis (600 :000$), destinado aos concertos de
que carece o material flu:~fuanle da Directoria de Defesa Sanilaria Maritima e Fluvial, afim de que o Departamento !\'acionai de Saude Publica fique apparolhado para comhat er os
surt.os epiclcmicos de vario la, verificados, presentemente, nesta
Capif ai, o defender o terrif orio nacional, contra outras epidemias oriundas de portDs estrangeiros.

Rio de Janeiro, 19 de rrulio de Hl2ü, 105° de Independencia
.

é 38" da Republica.

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Affonso Penna Junior.

DF.f!RETO N. 17.320 -

DE

1!)

DE MATO I>E

192G

Approva altt?ração feita noP estatutos da Sociedade Anonyma
Pa'n·ica Colombo
O Pregidnntr. da RrpuLlica dos Estados Unidos do Bragil.
atlf'nilrndn nn que rcqucrru a ~ocicdndc Anonyma Fabrica
f!olomllo, autorizada pelo dPrt'Pfo n. 1fi.790, de 10 de fe\·1'-
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reiro de 1925, a funccionar com os estatutos quo então apresentou e foram approvados, decreta:
Artigo unico. Fica npprovacia a alteração introduzida nos
estai ui os da Socit>tiade Annnyma F'ahl'iea Colomho, de accôrdo
enm n rc~;olução volarla em asscmhléa geral dos respectivos
aecionislas realizada a 7 dr abril do 1926, ohrigada, porém,
a mesma soeiNlado a cnm)wir· as fm·malidadPs nll Prim•ps exigidas pela lPgislação em Y!gor.
Rio de Janeiro, 19 de maio de 1926, 105° da Indcpcndcncia

c 38° da: Rcpublil":t

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Miguel Calmon du Pin e Almeida.

DECRETO N. 17. 321: ·AJ1p1•ova a

DE

19 DE MAIO DE 1926

nova alte1•ação feita nos estatutos da
Anonyma "Grandes Moinhos do Brasil"

Sociedade~

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Bra":Jil,
at.tcndendo no que, devidamente representada, requereu a
Socirdnrlc Anonyma ''Grandes .Moinhos do Brasil", autorizada,
pelo drnclo n. 10.ü4ô, de 17 de junho ele 1914, a funccionar,
com os estalnlos que api'cscntou, cujas alterações obtiveram
approvação pelos decretos ns. 13.483, de 19 de fevereiro de
1919, 15.906, de 27 de dezembro de 1922, c 16.975, do 8 de
julho de 1925, decreta:
Artigo uni co. Fica approvada a altemção feita nos estatutos da Sociedade Anonyma "Grandes Moinhos do Brasil",
de conformidade com a resolução votada na asscmbléa geral
extraordinaria dos rcsprctivos aecionistas a 2S de abril de
1920, oht'ignda, porém, a mesma sociedade a cumprir as forrnalidnrlrs ullerioro-3 exigidas pela legislação em vigor.
fi io ele Janeiro, 1ü de maio de J 92ü, 105° da Independencia
e 38° da RPpubl ica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

llfig11el

Calmon du, Pin e Almeida.

VH .l.ETO N. J 7. 3:!~ -- rm I!) ng MATo

fJé.

I !l'! 3

Cr~n,·ed,·

â Companhi(l Cmmnercial Prasileim. f:.td'J··i;·(l:.i.o
1:n.t''1 {111/Ccionar r ap]n·ora os rc,\pecfir,os esf:lt,~.'o~s

f, ]J;·c!· idrntc da Rtnmhliea dos E:;; I ados Unid·1s do Tiras i!,
n':l':ull'tlfio no que I'Nilll'l't'tt a Cnnwanltia Ct"lll!l1P1'0ial llrctsi··

ACTOS

no Ponrm

EXEC:lTTIYQ

kit·a, rnnt S«~dc f'lll ~fio Paulo, rnpilnl do Esladn rlo mr~mo
IIIIJIII'.

f'

dPVid:lJIH'Ilff' l'l'fll'PSI'lll.fllla, dl'f'l'('IU:

:\r i lf.!!o unit-n. 1~:· t•nnr<·dida ú CPnlpanhin. Co:nmcreial
1~1 :1~,,;,. t·n :-url·or·iÍ'.ac:<ill }lal'a l'unrc~ionar· n fit~am appl'ovados
o-; , ..,iHiilln~: tJ!lí' npt·<·~·''lllllli ·f' nsLn :wompanham, obl'igad:t,
pmí~m, a mr~Hna e:Hnpnnhia a ·l'lllltpt·it· ns f'ot'Jllalidades .cxig Hla~~ pela }('g isla(;ão rm vignl'.

fi i o do Janeiro, 1ü dr maio de J 0~6; 10rl" da Indepenrlencia c 38' da"Hepnblira.
·An.THUR D:\ SILVA BERNARDES •

.lfil!fiiPl {?rtTmon

HECI1ETO ~. 17. :1~:1--

J)g

H)

du. Pin

Almeida,

e

DE '.\f \TO DF.

1()~6

f'i,:a u.m hoi'fo flm•pgfol Jln P.l'fi11rto ('enll'o Jql'Ícola "CcntcHtli'Íu ... no J.:st111/u tio .1 i!ltl':.Oilfts

n Pt'l'.;;.:idrnlr dn 11rpnhlie:-t

d11:;

R-:lndn.:; TTnidoc: do

Bt·a~il

l'f''"lll\'1':
.\l't.. i." F'iea rt•rado, nos l<'l'll103 do nrt. 10 rln dre1·nlo

n. 1. 1,;! I, de 28 dn t!Pzrmhrn tln 1U~'.J, um horl o flnrrsl nl 110
rxlin1•1o (:Pnlt·o .\gt·i('ola "t:l'lllf'tJaL'iu'', no lj~,dado do .\m:t_

~nn:t:-:.

.\ 1'1. :?."

I1<'Yo~am-sr

a:;; d i:;;posi1;Õ0s rm conlrario.

H i o de Jnnoit·o, 1 !l dP J!Ht i o dP 1!l?G, 10;) dn Indf'pcndenci<1
0

r

:l~"

dn Hepuhl ic·n.
.\nTrwn n.\ SrLY:\ Brm::-.;.\rmEs.

Jliour'l

('lfllllnn

nEr.nETO N. 17.321.-

oE

19

dn Pin

P

Almf'ida.

nE l\L\ro nE

1026

Abre, ao Ministerio da Fazenda, o credito especial de 42:000$,
ou.1·o, 1)ara o 1•esuate dl' (JlWI'Cnta c duas apolices, ow·o,
}J''rfenccntcs ao intcrdicto Luciano Arnaldo Teixci1·a
/.l'itrJ

() Presidente ela ficpublica elos Eslados Unidos elo Brasil,
da auforiza,:fí.l) contida no decreto n. 4. 854. de 15 de
s1~1 embro dn 1921 e f cndo ouvido o Tribunal de Contas,
na
f't'n•ma do regulamento approvado pelo decreto n. 15.770, dn
1 d0 novPmhrn de 1922.
Hesolvc abril·, ao l\Iinisterio da Fazenda, o credito csw•c·ial d0 .qnarenlu c dons contos de réis (112 :000$), ouro, para o
n-=andn
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rrsgalo dP I'Jnrcnla c duas apolices, OUI'O, pcrlcncrnlt's no
iniPrdiclo J :,·iano 1\rnald•J Teixeira Lriff'.

Rio de l:uwit'O, 10 de maio de 10~1i, 10G" da

Indepen-

dcncia e 38 da Hepubl itJ..
Annwn

DA

Sn. v.\

DEnNATI.DES.

Annibal Freire ela Fonseca.

nEcn FTO N. 17.:12:1 -

Foz publico

DE

10 nr.: M.\TO

m~

Hl2ü

de'}Josito de ndi{icação por pm·te elo Pamgunu,
assimzadns na V Conj'c1·cncia Pan-.Amcricn11a de
Snntia(J·' do Chifc, em -1923
I)

dos ac[( .·.

o Prí'SÍ ! •nl c rla nrpubiica dos Estados Unidos do TII':lsil.
faz puldko , ttiP, segundo communiea~iin dit·igida ao l\linist r r in das HP :tcõe~ E.xl e1·inres pelo l\li11isl el'io das Jtolar,õPs ExIPriorPs do 1 1tilr, pol' 1111~a datada do nw:r. de marco ulf imo, o
noYI'I'IHl da ltrpubliea do Paraguay fez dt~po.:;ilar no mesrno
Jtlin i~l I' I' in. · · n Santiago, ús instrumcnl os dP r a ti l'icactío pnt·
p:nl1~ daquc r,~ Gnvceno, d·J Tra!ado para ryifar on JH'CYt•nit•
r>onf'lielo~ p:1 re cH E:"laclos americanos, da ConH'tH:iío rPl:t-1iy:·t :í pu h! ,. idatlr de documentos adu:1nciro.:;, da Cnii\'C'nt:;-\r,
snhrt~ a nnil .,·midade dn llitllll'llrlnlut':l para a rlassil'ica~~iío dtl
llll'l'l':tdnl'ias ,. da (:on\'!'tH:iitl Jl:tl'a a pt·ofl'l't;i\o de mat't•as dn

fa)IJ·icn,

('(lJI

l''i~'l~S a~.;sign:

'lPI'l'ÍO,

agrL~tlllUI'a

e

1\0ilJ(':'i

COl\11\ICl'Ciill'~,

aelo;.;

,:us em Santiago do Chile a 3 de maio de 1!J:!:L

n i o lll' ~! Zl nciro, 19 de maio de 19'2ü, '103° de Indepcnclcnc ia
c 3W da Ht'J·:tblica.
AnTHUn

DA SILVA Dm\NAHDES.

José Fcli;-c Alves Pacheco.

DR·: r\ ETO N. :17. 32ô -

DECJl I~TO N. 17. 3:?7

r-;.~ o FOI PlTDLTCAno

-DE

?G

DE J\1.\fl) DE

1026

ATn·r, ao Jfil,i~tel'io da .Tustir:a e ;Ye(Jocios Interiores, o cJ•crlitn
C;tt1·am·dinarin de 1.000:000$, 1Jm•a attendcl' ás dcsprzn."'
com a n .- ~·isttJncia âs l>Dpu7açõrs flagelladas pelas ilwndurJíe8, cn; r((rins 1JOH(I)S do tcri'itorio .nacimwf
O Pt'c•si(ll·nlr da Rrpublica do~ Eslnrlns Unido~ do Brasil,
u.snndo dn a 1l nrizncão conl ida nn § 1" do ar I. 80 d1) decreto
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n. 4. 536, de 28 de janeiro de 1922, e depois de ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 94 do Regulamento Geral
de Contabilidade Publica, resolve abrir, ao Ministerio da Jnst.iça r Negoeios Inf.eJ'iores, o credito extraordinario de
·1.000 :000$, para attender ás dcspezas com a assislencia :ís
populações fJagelladas pelas inundações, em varias pontos do
toreitorio nacional, distribuindo-lhes sementes, ministrando-lhrs os ncressarins Jnfldira111enlns e fornPcendo-IJJAs genflrns
ali 1ttcn ti cios.
Rio de Janeiro, 26 de maio de 1926, 105° da Independencia
c 38° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Affonso Penna Junior.

DECRE'TIO N. 17. 328 -

DE

28 DE MAIO DE 1926

Supprime o consulada lwnorario em Reval (Esthonia) ·

O Presidente da· Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Considerando desnecessaria a existencia do um consulad0
em ReYnl, e usando da autorização que a lei lhe concede,
decreta:
Al'tigo uni co. Fica supprimido o consulado honorario
em Rr\"íll, na Esthonia; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 28 de mnio dr f 9:?6, 105° da Jndrpenrlenr ia fl ~R" ria Repuhlira.
An'T'JIUR DA SILVA BERNARDES •

.To:;uJ Ft?lix Alves PachPco.

DECRETO N. 17.329 -

DE

28 DE

MAIO DE

1926 (*)

Approva o regulamento para os estabelecimentos de ensino
tcchnicn comrncrcial reconhecidos of{icialmcntc pelo GoVCJ'Ho

Fcdc1'al.

O Presidente da Hcpuhlica dos Estados Unidos do Brasil,
do nccôrdo com o n. f do art. 48 da Constituição Federal e
tendo em vista os decretos legislativos ns. 1.339, de 9 de janriro·de HI05, e 4. 724 A, de 23 de agosto de 1923, decreta:
Art. • Ln Fica apprnvnrln n rflgulanwnfo, quo a este acom-
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panha para ~s. estaiu~l~cimentos de ensino technico commercial reconhecidos offwmlmcntc pelo Gov~rno Federal.
Art.. 2." Revogam-se as disposiçõe::; em contrario.
Rio de .Taneiro, 28 d~ maio de Hl2G, tm:;o da Independencia c ::18" da Repuhlica.
An·rnun DA SILVA BErtNAnoER.
Miguel Calmon du Pin e Alrneida.

Regulamento pára os estabelecimentos ~e ensino technico
commercial officialmente re.conheoidos pelo Governo Federal, a que se refere o decre~o n. t7 .329. de 28 de maio
de 1926

A~t. 1.0 Os estabelecimentos de ensino tcchnico commf'rcial reconhecidos officialmcnte pelo Governo Federal deverão
observar as prescripcões do presente regulamento.
Art. 2. O curso geral será de quatro annos c comprehenderá as seguintes ma terias:
a) propedcuticas: língua portugueza, franccza e inglcza;
noções de scicncias naturaes (physica, chimica c historia natural); mathematicas (arithmctica, algebra e geometria); gcographia physica c política, chorographia do Brasil; historia
geral c do Brasil; instrucção moral o civica, calligraphia; dactylographia c desenho;
· b) tcchnicas: noções de geographia economica e da his·toria do commercio, agricultura c industria; merceologia c
technologia merceologica; ma thematicas applicadas (operarações financeiras a curto e a longo prazo); noções de direito
constitucional, civil c commcrcial; legislação de fazenda e
aduaneira; pratica juridico-commcrcial; contabilidade (integral); complcmcnt9s de scicncias naluracs applieadas ao commcrcio; Pslcnographia; mccanographia; pratica de comnwrcio.
Art.. 3. Além do curso geral, que serú obrigatorio para
todos os estabelecimentos, haverá um curso .superior, com caracter facultativt1, o qual comprehcnderá o ensino de uma das
tres I inguas, allemã, italiana ou espanhola, e as •seguintes materias; gcographia humana; geographia commm·cial; cst.atistica; llistorm do commcrcio, da agricultura c da industria;
noções de arte decorativa, f.cchnologia industrial o mercantil;
direito commcrcinl c marítimo; economia polit.iea; psychologia applicada ao commercio; direito industrial e legislação
operaria; sciencia das finanças; contabilidade do Estado; di ..
rcito internacional, diplomacia, historia dos tratados c correspondnncia diplomatica, mnthomaticas applicadas (revisão 0.
complenwnlos); dircilo consl.if.unional o ndrninistrntivo· seicn ..
c ia da administração: conf ahilidado mercantil eornp;rnda o
banco modelo.
Paragrapho unico. Os estahclccimcntos poderão a inda
munt.er cursos de ~specialização. dcst.inndos a profissões dctcrmmndas (netuarm, consular, de perícia contahil, etc.).
Art. 4." Parn a matricula no cnrso geral, o canrlidafo de ..
verá fazer examh de admi:;;.são das scg-niniPs ma(Prins: por~
0

0
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lug-nPz (leil urn, rlielndo, cxrrcieios do synonymin, conjugn~.:ão
do~ Yül'l'o~ nuxil iart'S e do~ rngulares, analyst' lt•xica), a rif l11111'f ica pmUca (nlt' ~ysll'llla nwlrit'o, inclmüve e medidas
ing-l1·zas); <'lnnwnlo8 dn gpogravllia pllysica e do eo~mogrn
pltia; not;õns gN'rti'S do chorogrnphia c hisloria rio Hra:;;i!;
in~II'llrl.:iio moral t• civira (g-clJH•ralidadeR oh.icctivas); desenho
(:r 111ão livee) dt~:i figm·as planas; mor'11holog·ia gcomcfrien.
P:tragt•aplro unieo. Firn isnnlo do nxanw de admissão o
f{IJP (•xhi!Jir ccrlifirado de approvação nessas malf!l'ias em eslalwlccimento offidal ou equiparado.
Art. !J.o As disciplina:;; do I'Urso geral serão distribuídas
pela fôrma seguinte:

rnndidnlo

Prinwiro anno
I" rarlPira .,,, radril·a :;" rntl•'ir·a ·'t'1 eadt'ira. -

Tnsl r·urf'fío

Pnr·ttn:u.if•z;

11101':1 I

P

civirn;

Fmnrl'z;.

11lg.lrz;
;," cndt•iJ•a. ,._ Ma I IH•mal irns: ar i I hnwtica

(pnrt(\ prn tirn): nlg<'ln·a (ah~ NtUntõ<'::; dn to gt·úo, im•.Jm.;irc)
(Cin~íl
nnlns pnt· ~rmann: li'<'~ dt~ nrifoltJnl'fir.a c cluas de algehra);
lia r.ath•ira --- Contahi Iidade:
'ia cadeira--- (ü•ogrnnllia pl:)-:;ira e rwlitira.
Anla dr r::tlli~rnph ia.
~rgnnrlo

·JR radflirn -

cadPil':l :1• rad<'ira í" <':tdeira -pi'nlka): alg.-•hra
<in

nnno

Portugurz;
:Frnnef'z;
lnglrz;

l\lathPmnl icn~:
arithmel iea (l hooriea ~1
(llrPot·ira <' JWnliea. nf1' rtJlllH,:ões do '2"
).!I':Íil, inelusiyr) -- (Cillt'O ~wln:-: por SPHlallU: [rc.s ue at'it!tlllt'f it·;J o duas de algdJra):
G" cadeil·n - Conf alti i idadt> nH'J'rnnl i 1; mPthodo~ dt> clnsf' i l'it•a(:iio do vupch; c ~y,..;f ema;-:; dr fie hn.";
(i' radPira Gl1o1·ngravh ia do Bra~il;
7" cadeira - Hisloria geral c cspecialmrnlc do Bt·nsil.
Aula dr daefylographia o tkscnlw a miio livro apt)liead:J
:111 C1111111l·Cl'CÍO.

Terceiro anno
1" cadeira cadeira -

~"
~~n

Porlugucz;

Franccz.

cadeira - Inglez:
.í.a cadeira - ContaJ)ilidad(~ agl'icnla c industrial;
sn cmleira. - Algchra (equações biquadradas, irracionacs, logarithmos c suas prinr.ipaes applicaçõcs); geonwtri~\
(plana f' no c~p~H,:o) -- ((Jualro anlas por semana: dum; de
r a da mal cria) ;
.
.
na cadeira - Noções de g:Pographia rconomica o do lllsloria do commercio; da agricull!!ra e da i~1d~1slrin;
'i" cadeira Nor:õ:es dP pl1ysica, chmnca o historia nafura I.
.
Anla de mccanographia c de desenho gcomcl.rico.
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Quarto anno
1" eadeira l\IaUH·nwLicas applicarla3, comprehcudeudo
hinomios c scrics; typns de emprestimo;-;; caleulo de pro1Ju-1Jilidndcs c seguros de c ousa c Yida;
:?• cadPil'a - :Conlabilidadc hancaria .e de CDillpanhias dl!
seguros;
3" C<H.leira -- CuntalJilidatle publica (classificação da despcza c da receita);
4" endcil'a Comvlcmenlos de vhysica, ehimica c historia natural, applicadas ao conunercio;.
5a cadeira - No~ões de uie.eito constitucional, ciyil (pcasoas, domínios c actos juridieos) e commcrcial (actos c sociedades mpr·eantis); vratica juridico-commcrcial;
ü• cadeira - (Lcgislacflo de fazenda c aduaneira;
7• cadeira - .i\"oc;ões uc ntcrccologia c tcclmologia mcrceolog·ica.
Aula pratica de commcrcio c de processos de propaganda commcrcial ·O mmuncius.
Aula de stcnogravhia.
Art. G. 0 As disciplinas do ·cur:-;o Slll1Cl'ÍU1' serão distrilmidas pela fôrma segu in' e:

Primeiro mmo

·J :t cadeira
cadeira
merciacs;
3" cadeira
llHH'c.iaJ;
!t" eadeim
5n cadeira
duslrial.
~"

-

Allcmã01, italiano ou hcspanlwl;
IJJaLhematicas apvlicadas ús opera~:õcs com-

-

.G;cographia

-

'l'cchnologia indu si dai e mercantil;

lluma.na;

gcographia

com-

Conlnbilidado adrninisteativa, agricola c in.•
Segundo anno

P cadt>ira - .\Ilf'nliio, italiano on c::ipan hol;
eadPira - 01Jriga~:õe::; de dirPifo dvil, tlircilu eoiJllllt'l'ciul e marítimo;
3" cadeira - Economia voliliea; scit·ncia das finanças;
4" cadeira - lli~loria do comHH~rciu, da agrieullura e d:t
induslria;
G" cadeira - Dil•p'ito con::;tilueiuual e admini:'iLrativu;
seicnc ia da admini::;Lra~,;ãu.
~n

Terceiro anno
1" cadeira
2a cadeira
modelo;
:J" cadeira
dos ! ral.udus e
.:J." cudcil'a

-

AllL'Illfio. ilaliano o:n espanhol;
CunLabil'idade lllel·caulil comparada c banco

- Dit·Pito intel'naeional, diplnlllacia, lthlol'ia
cutTc:·'(JOntleneia consulat• n diplnlllal iea;
- Dil·eilo industrial c lcgi~hlt.:fío ttpcrnl'iu;
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5• cadeira -

Psychologia applicada ao commeroio; no-

<:Õcs de arte de·corativa.
.
.
Art. 7. O ensino será principalment~ p~a~wo e, quanto
ao do linguas estrangeiras, dado no respectivo 1d10ma, .d~ modo
qtw 0 alumno se habilito a falar c escrever com fac1hdade e
eo1Tc~cção em qual·quer dellas.
.
Art. 8. o per iodo lectivo, no mínimo de nove mezes por
0

0

anno. será fixado no regimento interno de. cada estabelecimento. Constarão tambem do mesmo regimento os programmas de ensino.
Art. 9. Em cada cadeira haverá no mínimo duas aulas
por semana, cuja duração não será inferior a 40 minutos.
Art. 10. Além de um gabinete de physica e de um laLoratorio de chimiea c analyses, cada estabelecimento deverá
possuir uma bibliothcca especializada nas disciplinas dos seu::J
cursos.
Art. i 1. Os estabelecimentos de ensino technico commer...
cial afim de serem reconhecidos officialmente e para validade
e r~gistro dos respectivos diplomas, ficam obrigados:
a) a prover os cargos de professores mediante concurso
ou estagio, pelo menos, de dous annos;
b) a effectuar os exames finaes de cada disciplina, tomando em conta a média de anuo, obtida por meio de provas,
uu mínimo, trimensaes;
c) a organizar as bancas examinadoras com os professores
ou substitutos regulares, lavrando-se a acta logo em seguida
ás provas oraes;
d) a lavrai~_ termo de conclusão dos cursos, do- qual constem as approvações alcançadas, com indicação das respectivas
datas:
e) a conceder diplomas sómente aos alumnos que conclu·irPm os cursos regulares, sendo o de contador após o curso
gnral, c o de graduado em sciencias ·economicas e commerciaes
após o curso superior;
f) a exigir diploma do curso geral, conferido p'or estabelecimento no gozo das regalias legaes, para matricula no
eu rso superior;
o) a inscrever os alumnos em livros proprios, por ordem
chronologica d~s dcsp~chos .exarad_os nas respectivas petições,
ns. q_uaes· deverao ser mstrmdas, nao só com a prova de idade
m muna. de doze annos para o curso geral e de dezeseis para
o supcnor, como tambcm com attestado de saude e vaccina ·
. ~t) a tm· os livros de actas da congregacão e das com~
m tssues ereadas no regimento interno visados pelo fiscal e
bem assim, os termos da conclusão de curso abertura e en~
cerrarnento de mat.ricul1as e de exames·
'
i) a observar integralmente as disposições deste regularrwnlo.
. Art. 12. As succursaes ou filiaes de estabelecimentos offictalme~te rec_on1hecidos só poderão gozar dos favores a estes
conce(hdos, SI preencherem todas as condições estabelecidas
neste regulamento, como se fossem estabelecidos independentes.
0

Art. 13. O director de cada estabelecimento· fica obricrado
a ~~res·entar minuci~so relatorio do fur.'Ccionamento da i~sti ...
tmç.ao no anno anterwl',
.
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Paragrapho unico. O re)atorio deverá ser acom:panliado
dos seguintes dados:
a) relação r:ominal dos alumnos matriculados nos respeétivos cur~os o annos;
b) quadro do co:·po docente c indicação das alterações
verificadas;
c) quadro estatístico das aulas, consignando o numero de
lições em cada cadeira e em cada anco e os lotacs do armo
lectivo;
d) mappa estatístico da frcqucncia das aulas;
c) resul taclo dos exames c provas parciacs de cada cadeira em cada anuo;
·
f) relação dos diplomados no m~'Ho lectivo precedente;
11) movimento do fur:do de patrimonio e balanço da receita c da àesp.eza, devidamente documentadas, quando se
tratar de estabelecimentos subver.'cionados pelo Governo .Federal;
h) programmas de ensino.
·
Art. 14. Para auxiliar a fiscal iza~_;.ão dos csl.abclecinwnto3
do ensino comme:·cia'l, o ministl'U da Agl'ieullura, lndustl'ia c
Commcreio nomeará fiscaes em fuccção rotativa, correndo á
conta do deposito préviamentc feito pelos estabelecimentos as
despczas com a gratificação pro labore dos mesmos, transportes c diarias, salvo quando se trate de estabelecimentos subvencionados que já paguem a (JUOla de 10 o/o sobre a respectiva sul.Jvcr.·ç·ão e dt>s•le que ~l'ja esta suffieicnlc• para oeeot·rcr ús despl'zas do fi:;;calização.
Pat·ag-r apho unit~o. As despezas para eada eslab,~l•!d
·m,.nlu não poderão exceder a quota de 300$ mcnsacs, levando-se em conta, na sua fixação, a impoi·taneia do mesmo, o
numero de alumnos c a siLuacão da sédc.
Art. 15. A fisca·l izaç,ão abranget·á toda a organização e
funccionamcnto dos estabelecimentos, devendo apresentar o
fiscal rclatorio cill.Cumstar.'ciado das occurrcncias que verificar.
Art. 16. O relato rio informará sobre a pratica rigorosa
dos preceitos deste regulamento, quanto :
a) ao regular funccionamento das aulas;
b) a fiel execução dos programmas;
c) á moralidade dos exames c provas parciacs ·
d) á sufficiencia do apparelhamcnto escolar,' especialmente dos gabir.'ctes c htbo:·atorios;
c) ao· provimento das vagas du curvo doecnfc c aptidão
destP;
f) á legalidade dos diplomas conferidos.
1~rt. 17. Quando o relatorio denuneiar qualquer irre.gulandade, apurada a procedencia da arguição, o ministro da
Agrieulf ura. Ir.'dustria c Commcrcio mandará sanal-a · sô depois do que será restituído o estabelecimento ao goso 'do suas
regalias.
Art. f 8. O presente regulamento enLrad, em vigor a 1
de julho de 19>26.
Art. 1V. Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 28 de maio de 192·6. - Miguel Calmon
du Pin e Almeida.
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DEt :nETO N. 11.330

~ nE

Suspende o rstudo de siíio em

29

todo

DE J\!Aro DE

1u2u

o te1'J'iforio do Estado do

Cl'al'â, dllrrrnfr• o di11 () de ,ÍIIIlho }JI'o.tinw vindotu·o

O Pt·r'sidr•tlln da Hr•p11ltlint do;:; E:-dado .:; Unido;:; do Bl'asil
su::;pPlllll'l' o !':-:lado d1l sitio em fodo o tenifol'iu do
Esf a do do Crat·á, dnrantf~ n dia ü de junho proximo vindouro,
Ptn que se l'l'alizam as eleições para o preenchimento de Ulll:t
\liga de drputado federal.
l't':'t~!\'P

Hio do Janniro, 20 lh~ maio de 19261), 105° da Independcncia c 38'' ela HepulJliea.
ARTIIUil D.\. SILVA BERNARDES.

Affonso Penna Jttnior.

DECfiETO N. 17.331 -

DE

2

DE JU~IIO DE

1U2G

Aln·c ao Jlinisfel'io da Yiaç·\io e Oú;·as Publicas o c;•ctlifv

{'.1?-

fJ'fWi'llinal'io de oitocentos e cincoenfa contos de 1'0.~
(SfiO :OOO.S), afim de attcndci' a despc::,as exli'aOI·llinarias
com a seyurow·a, reparo rlus linhas c cstaçiics e a!JilWJ'O
oo pessoal du llr'Jilrt'lir,'tíu r:e;•rtl. dos 'Jlcfr·(JI'O]Jhos

O Pt·(•.•;idt'ULr• da Jl,·ptildiea dn:-; E:-;lado ...: Unidos do Lll'ft"'il.
fendo f'Jr: vis!a o quo detennina o art.. SO do Codigo do C•mfahilitladc eomuinndo enm o art. 01 do rPSI1ectivo rcgtJiaJlil'llto, n havendo I'IIJJ:<ullado o Tl'ibunal de Contas. J'CSO~':tl
édll'ir no Minist<•rio da \'indin n Obras Publicas o Cl'L•dil•l t·xlr·aordinario de• oito1~rnfns
n eineornla couf.os d1~ r,·is
H:;o:tHlO!f\), al'im dP attrndr•r a tksJH'za::; exlraordinat·ia~ t'lllll
a ~~·;.;ttJ'UJJt;a. l'l'p::u·o das linhas e esla<::·Õt's o amvat·o ao JH':;soal
da Jtpparl it;fín nl'ra I dos 'J'I'Il'~rapho::; victinJadu pelas ellL-lienf 1'S dus rius ~ãu Frane i~eo o Parnallyba.

llio do J;nwiro, :2 du j!llllw de l!l:!G, 100° da
dr_>lleia c :;~o da lll'PU[llira.

llldCjJl'll-

.\HTIIUH D.\ SII.\'.\ DEfi~AHOES.

Frwzcisco Sá.
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DECRETO N. 17. 332 -

DE

2

DE JUNHO DE

1926

froroga por dous mezes IJ t•razo fixado pelo art. 3;, do decreto
n. 17.100, de 28 de outubro de 1!925
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a Companhia Estrada de Ferro
S. Paulo-Rio Grande, arrendataria da Estrada de Ferro do
Paraná, e tendo em vista aa informações prestadas pela ln~pe
ctoria Federal das Estrada&, em off'ic1o n. 339/S, de 17 de
maio findo, decreta :
Artigo unico. Fica prorogado por 2 (dous) mezes o prazo
fixado no art. 3° do decreto n. 17 .10{), de 28 de outubro de
1925, para a conclusão dos serviços de construcção de um
desvio de cruzamentos se_r:vido de posto telegraphico e triangulo de reversão no kilometro 29 da linha de Curity'ba a Ponta
Grossa, da Estrada de Ferro do Paraná.
Rio de Janeiro, 2 de junho de 1926, 105° da Independencia e 38° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Francisco

DEORETO N. 17.333 -

DE

2

·sá.

DE JUNHO DE

1926

Approva o projecto e o orçamento, na importancia de 1'éis
- 27:88.1$908, para a construcção de um desvio de cruzamento lJervido de posto telegraphico, no kilometro 65,766
Norte, da linha àc Jtararé-U1·uguay, da Companhia Est1·ada de Fen·o São Paulo-Rio G1·ande
. O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendcndo, em parte, ao que requereu a Companhia Estrada
de Ferro São Paulo-Rio Grande, concessionaria da linha Itararé-Uruguay, e tendo em vista as informações prestadas pela
lnspectoria F:ederal das Estradas em officio n. 350/S, de 20
de maio findo, decreta:
Art. 1.° Ficam approvados, de conformidade com os documentos que com este baixam, rubricados pelo director geral
de expediente da Secretaria de Estado dos Negocios da Viação
e Obras Publicas, o projacto e o orçamento organizados pela
Inspectoria Federal das Es!radas, em substituição aos a.presentados pela requerente, para a construcção de um desvio de
cruzamento servidq de posto telcgraphico, no kilometro
65,766 Norte, da linha Itararé-Uruguay.
Art. 2.0 As despezas effect.uadas até o maximo do orcamenf.o ora approvado, na impodancia de 27:884$908 (vinte
e sete contos oitocentos e oitenta e quatro mil novecentos e
oito réis), serão, depois de apuradas em tomada de contas regular, levadas á conta das taxas addicionaes a que se refere
a portaria de 21 de janeiro de 1921.
Ll'is de 1926- Voi. li
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ArL 3. Para a execução das obras fica fixado o prazo de
0

-i (quatro) mezes, a contar da data em que á requerente for

notificado o presente decreto.

Rio de Janeiro, 2 de junho de 1926, 105° da Independencia e 38° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.
Francisco Sá.

DECRETO N. 17.334- DE 2 DE JU:-lHO DE 1926

Approva o projecto e o orçamento, na importancia de
71:708$675, para a construcção de uma nova estação em
Brazopolis, no ramal de Pm·aizopolis, da Rêde de Viação
Sul Mineira
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,_
tendo em vista o que solicitou o Estado de Minas Geraes, arrendatario da Rêde de Viação Sul Mineira, conforme contracto autorizado pelo decreto n. 15.406, de 22 de março de 1922,
e de accôrdo com as informações prestadas pela Inspectoria
Federal das Estradas, em officio n. 275/S, de 24 de abril do
corrente anno, decreta :
Art. 1.° Ficam approvados o projecto e o orçamento, que
r.om este baixam, rubricados pelo director geral de Expediente
da Secretaria de Estado dos Negocios da Viação e Obras Publicas, para a construcção de urna nova estação em Brazopnlis, no ramal de Paraizopolis, da Rêde de Viação Sul
Mineira.
Art. 2. As despezas effectuadas até o maximo do orçamento ora approvad~ na importancia de 71 :708$675 (setenta
e um contos setecentos e oito mil seiscentos e setenta e cinco
réis) serão, depois de apuradas em tomada de contas regular,
inscriptas na conta de capital da mencionada rêde nos termos
da alinea b, § 1o da clausula VII do contracto de arrendamento.
·
Rio de Janeiro, 2 de junho de 1926, 105° da Independencia e 38° da Republica.
ARTHUR DA SILVA .BERNARDES.
Frand.Yco Sá.
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DE 2 DE JUNHO DE 1926 (*)

Approt'a a planta para a execução das obras de protecção de
uma usina geradora de energia electrica no rio Fagundes,
da "Companhia Brasileira de Energia Electrica" e desapropria os ten·enos e bem{eitorias alli comprehendidos
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a Companhia Brasileira de Energia Electrica, concessionaria nos termos do decreto numero
6.367, de 14 de fevereiro de 1907, dos favores constantes do
decreto n. 5. 646, de 22 de agosto de 1905, para o aproveitamento de forca hydraulica, e á vista do disposto no art. 1•,
e alinea 2•, do art. 2• do ultimo decreto e das informações
prestadas pelo Inspectoria Federal das Estradas, decreta:
Art. 1. • Fica approvada a planta, que com este baixa,
rubricada pelo director geral d.e Expediente da Secretaria de
Estado da Viação e Obras Publicas, apresentada pela "Companhia Brasileira de Energia Elec.f.rica ", para a execução das
obras de protecção da usina geradora de energia electrica do
rio .Fagundes e da linha adductora que alimenta aquella.
Art. 2. • Os terrenos e bemfeitorias comprehendidos nessa
planta ficam desapropriados, na conformidade do disposto no
art. 1•, do decreto n. 5.646, de 22 de agosto .de 1905, e de
accôrdo com o art. 590, § 2•, n. III, do Codigo Civil.
Rio de Janeiro, 2 de junho de 1926, 105° da Independencia e 38• da Republica.
ARTHUR DA SILVA BEH.NARDES.

Francisco Sd.

DECRETO N. 17. 336 -

DE

2 DE JUNHO DE 1926

Suspende o estado de sitio no districto de Cosmopolis, muni. ctpio de Campinas, no Estado de S. Paulo, durante o dia
6 do corrente mez.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil
resolve suspender o estado de sitio, durante o dia 6 do corrente mez, no districto de Cosmopolis. município de Campinas, no Estado de São Paulo, por ter de se realizar alli, no
referido dia, a eleição para jmz de Paz.
Rio de Janeiro. 2 de junho de 1926, 105° da Independencia
e 38• da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.
Affonso Penna Ju.nio1·.
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DEORETO N. 17.237 -

DE

2

DE JUNHO D~

1926

Abre ao J.Yinisterio da Justiça e Negocios Interiores o credUo
especial de 8 :..SOO,, destinado ao pagamertto, neste anno,
dos vencimentos que competem ao 2° procurador da Repu-'
na secção do Estado de .JJlinas Geraes

,,,;('(1,

O Presidente da Repub,lica do·s Estados Unidos d9 Brasil,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do artigo 93 do
regulamento approvado pelo decret.o n. 15.783, de 8 de novembro de 1922, resolve abrir ao Minis,terio da Justiça e
Negocios Interiores o credito especial de 8 :400$· destinado ao
pagamento, neste anno, dos vencimentos do 2° procurador da
Republ ica, na secção de Minas Gera~s, ~e accôrdo com o
art. 5" do decreto n. 4. 907, de 7 de Janeiro de 1925.
Rio de Janeiro. 2 de junho de 1926, 105° da Independencia
e 38" da Republica.
ARTIIUR DA SILVA BERNARDES.

Affonso Penna. Junior.

!DECRETO N. 17.338-

DE

2

DE JUNHO DE

1926

Concede á C01npanhia Brasileira de Artefactos de Borracha
o premio de 200:0'00$, a·que se refere o n. III, do arttao to, do dccrrto H. 16.763, r/e .'H de dezemln·o de 192.-f
O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização constante do art. 47, lettra b, da lei numero 4 .242, de 5 de janeiro de 1921, revigorado pelo arL 178,
da lei n. 4. 793, de 7 do janeiro_ de 1924, e n. III, do art. f o
do decreto n .. 16.763, de 31 de dezembro de 1924, decreta·:
Art. 1.° Fica concedido á Companhia Brasileira de Artefactos do Borracltn o premio de 200 :()00$, mediante as seguintes
~ondições:
.
a) possuir e_ manler em regular funccionarnento uma
usina de beneficiamento de borracha, com capacidade minima
para preparar 150.000 kilos -de borra·cha benelfici:ada por
anno;
b) suJeitar-se á fiscalização do Governo, fornecendo todas
as informações e esclarecimentos solicitados; enviar, por intermedio do fiscal, um quadro estatistico. especificando: I, a
quantidade, a qualidade. o valor e a procedencia da borracha
J·ecebida para lavagem e refinação; II, a quantidade, a qualidade e valor da borracha beneficiada, discriminando separadamente a vendida para o paiz e para o ext13rior; III, o numero
de operarias nacionaes e o numero ~ operarias estrangeiros
effecttvamente em serviço, durante o anno, eom especificações
das respectivas categorias, tanto para os nacionaes como para os
estrangeiros;
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c) não cobrar pela lavagem e refinação da borracha, quer
de seringueira, quer de maniçoha, quer de ma·ngabeira, recebida em esf ado bruto e entregue de fôrma a poder s·er exportada, mais de tresentos e cincoenta réis por kilo; podendo,
porém, adaptar, abaixo desse limite, urna tarifa' de preços calculados de accôrdo com a especie de borracha a beneficiar e com
a percentagem de impureza que contiver, a qual, uma vez
adopl.ada. não ooderá ser mais elevada. sPm prévia approvação
do GOVCl'no:
.
d) facultar aos particula·res, que levarem á usina borracha para ser bene.ficiada, assistir ás operações de pesagem da
boiTal~ha bruta, lavagem. refinacão e pesagem da borracha depois rte refinada e secca;
e) não misturar, na lavagem e J'efinaçã.o, as borrachas da
seringueira, de ma'nicoba e de mang·abeira, umas com as ou f ras,
devendo cada uma dessa qualidades ser beneficiada separadamente, sob pena de incorrer em multas de 100$ a 1 :000$000;
f) rotular toda' a borracha que fôr beneficiada r.om a
marca do fabriea, declaração da cspecie e qualidade;
o) recolher ao Thesouro Nacional uma ca·ução de cincoPnta contos de réis.
Art. 2. A despeza com o pagamenl o do premio, ·a que so
refere o art. 1" do presente decreto, correrá por conta do credito que fôr opportunamente aberto para esse fim.
Rio de Janeiro, 2 de junho de Hl26. 105° da Jnde.Dendeneia
c 38° da Republica.
0

~\RTIWR DA SIL\'A BEn:-L\RDRS .

.M iauel Calmon du, Pin ·e Almcfda.

DECRETO N. 17.339- DE 2 DE JUNHO DE 1926
Approva o regulamento destinado a reger a fiscalização gratuitfl da organuação e (unccionamento das Caixas Raif(eisen e bancos Luzzatti

O Presidente da Republic.a dos Estados Unidos do Brasil,
tendo em vista o art. 40 da lei n. 4. 984, de 31 de dezembro
de 1925, decreta:
Art. f .° Fica approvado o regulamento, que este acompanha, destinado a reger a fiscalização gratuita da organização
e funccionamento das Caixas Raiffeisen e bancos Luzzatti e
suas federações.
Art. 2.° Ficam revogad,as as disposicões em contrario.
Rio de Janeiro, 2 de junho de 1926, 105° da Independencia e 38" da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Jfiguel Calmon du Pin e Almeida.
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Regulamento para a fiscalização gratuita da organização e
funccionamento das Caixas Raiffeisen e Bancos Luzzatti,
a que se refere o decreto n. t7. 339, desta data

Art. 1. Ao Serviço de Inspecção e Fomento Agrícolas, já
encarregado pelo respectivo regulamento da propaganda das
cooperativas de credito, em geral, caberá, nos termos do art. 40
da lei n. 4 .984, de 31 de dezembro de 1925, a fiscalização gratuita da organização e funccionamento das Caix,as Raiffeisen
e bancGs Luzzatti e suas federações, de modo que:
a) sejam respeitados, integralmente, os princípios do decreto n. 1. 637, de 5 de janeiro de 1907, n.a organização dos
seus estatutos, bem como, no respectivo funccionamento, os
fins a que as mesmas cooperativas de credito se propõem;
b) SE:jam verificadas as isenções do sello e demais beneficios, a que teem ellas r!ireito, de accôrdo com ,a legislação
federal;
r.) sejam apurados e publicados os algarismos demonstrativos do movimento geral de todas as cooperativas de credito
do p,aiz.
Jlaragrapho unico. O Serviço de Inspecç.ão e Fomento
Agrícolas promoverá, nos meios agrícolas, a idéa e a pratica
da organização cooperativa, em ordem a se tornar o credito
agrícola factor decisivo do progresso economico do paiz, e
velará pela exacta applicação da lei, ,afim de evitar a deturpação ou a ruina dos institutos de credito cooperativo, verificando si estão devidamente organizados e si preenchem os
fins a que se destin,am, de modo que realizem, principalmente,
obra de elevação social e moral.
Ar~_ 2. A fiscalização, de que trata o artigo anterior,
será exercida direcf.amente pela D1rectoria do Serviço, nesta
C;;mHal, e, por interrnedio das Inspectorias Agrícolas, nos Estados.
Art. 3. Para auxiliar a fiscalização, o ministro da AgricuHura, Industria e Commercio nomeará, mediante proposta
da Directoria do Serviço:
a) um inspecfor geral, com séde nesta Capital e subordinado á Directoria do Serviço, e tantos auxiliares technicos
quantos forem necessarios, os quaes percorrerão as diversas
circumscr·ipções, promovendo a organização das cooperativas
e orientando os fundadores e associados sobre as leis, regulamentos, nuxilios e isenções, em vigor, referentes ás mesmas;
b) uma commissão consultiva de credito cooperativo,
composta de cinco membros, sob a presidencia do director do
Serviço, sendo dous dos membros escolhidos livremente pelo
ministro e dous delegados das cooperàtivas.
Paragrnpho unico. O mandato dos membros da commissão consultiva será de tres annos. No caso de vaga, em virtude
de renuncia ou qualquer outro motivo, antes do terminado o
mandato, o substituto exercerá o cargo durante o tempo que
faltar ao subst.ituido.
Art. 4. A commissão consultiva reunir-se-ha, normalmente, uma vez por mez, podendo ser convoc.ada extraordinariamente pelo presidente ex-officio ou a requerimento, pelo
menos, dP dous membros.
§ 1. A commissão consultiva só poderá deliberar quando
se acharem presentes, pelo menos, dous membros, além do director do serviço.
0

0

0

0

0
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§ 2. O membro que faltar a tres sessões consecutivas sem
-causa jugtificada, a juizo do ministro, será considerado como
tendo resignado o cargo.
§ 3. As resoluções da commissão consultiva serão tomadas por maioria de votos, sendo licito inserir na acta declara-ção de voto do membro que o requerer.
.
§ 4. As ~ctas serão lavradas pelo secretario da commissão, o qual será eleito por maioria de votos.
Art. 5. A' commissão consultiva competem as seguintes
attribuições:
a) estudar os recursos sobre infracções do presente regulamento, propondo o que julgar conveniente;
b) aconselhar os maximos dos dividendos, juros e commissões das operações das cooperativas, de maneira que não
-excedam uma percentagem liCit,a e razoavel em institutos
.dessa natureza;
c) propôr ao Governo as medidas necessarias ao melhoramento d9. legislacão de auxilias e isenções ás cooper,ativas;
d) Pmittir parecer sobre a applicação dos dispositivos do
presentl) regulamento attinentes ás penalidades em que possam incorrer as cooperativas;
e) resolver sobre a #ldopção de livros de escripturação
para as cooperativas agricolas e instituir os modelos de estatutos para as mesmas;
f) manifes(ar-se sobre pro.iectos de lei e medidas de ordem ge!.·a! relativos á organização, modificação ou reforma da
legislaçãf' do credito agricola sobre base cooperativa;
g) propôr ao ministro as medidas que julgar convenientes
ao melhoramento da fiscalização e funccionamenlo d,as caixas
Raiffeisen c bancos Luzzatti.
Art. 6.° Compete n Directoria do Serviço de lnspecç5o e
Foment:J Agrícolas, no desempenho das altribuições que lhe
são conferidas:
a) expedir as instrucções complementares e os modelos
que forem necess,arios á perfeita organização e funccionamento
das cooperativas de credito:
b) impl'lr muitas, que variarão entre f :000$ e f O:000$000,
ás coopErativas de credito que se recusarem a prestar informações ou prestarem informações falsas;
c) promover, junto aos poderes publicas, a cassação dos
favores e mais regalias de que porventura gozem as cooperativas d3 crerlito, em cuja organização e funccionamento forem
encontradas infracções dos dispositivos legaes ou vioLação dos
fins e fórmas dos dous systemas classicos de Raif.feisen e de
Luzzatti. c excluir as referidas cooperativas, reincidentes em
taes irregularidades, d.a fi 3calização gratuita do Ministerio da
Agricultura, dando disso sciencia á Inspectoria Geral de
, Bancos.
Art. 7.° Cada cooperativa de credito deverá remetter, para
o effeito de sua constituição legal, á Directoria do Serviço,
directamcnte, ou por intermedio das inspectorias agrícolas, segundo fôr constituída nesta cidade ou nos Estados:
a) cópia dos est.at.utos, da acta da assembléa de installacão
e da list:1. nominativa dos soei os fundadores;
b) mensalment.n, até o dia 20 e de accôrdo com os modelos
officiaes, os balP.ncetes demonstrativos do respectivo movimento;
0

0

0

0

520

ACTOS DO PODER EXECUTIVQ

c) semestralmente, até os dias 10 de julho e 10 de janeiro,

a lista nominativa dos socios e quaesquer alterações que sejam

feitas nc.;; estatutos;
d) annualmente, até 31 de marco, o balanco geral acompanhado da conta de lucros e perdas.
Art. 8.• As. multas, de que trata a lettra b, do art. 6•, serão impost.as, no Districto Fede-ral, pelo director do Serviço, e,
nos Estados, pelos seus representantes, havendo em qualquer
dos casos recur~o para o ministro, que ouvirá a commissão
·
consultiva .
§ 1.0 A infraccão será autuada summariamente, em presenc;,a da du.as testemunhas, com a assignatura do infractor,
fazendo- se_ expressa declaracão, si este não quizer assignar .
§ 2.• As multas que não forem pagas no prazo legal serão cobradas por executivo fiscal.
§ 3. • Os recursos só poderão ser accei tos, medi,ante prévio
deposito da multa no Thesouro Nacional, suas delegacias ou
collectorias federaes, dentro de cinco dias da intimação ou
publicação do despacho.
·
Ar~. 9.0 Nenhum estabelecimento poderá inic~ar suas ope ..
rações antes de se achar devidamente registrado na Directoria
do Serviço de Inspecção e Fomento Agrícolas. Desse registro
será fornecido certificado gratuito aos interessados.
Paragr.apho unico. Quaesquer alterações serão communicadas á Directoria do Serviço dentro do prazo de nove.nta
dias, a contar da data em que as mesmas occorrerem.
Art. 10. Ficam submettidos ,ao presente regulamento todos os institutos de credito aotualmente em funccionamento
no paiz e que obedeçam aos systemas de Raiffeisen e de
Luzzatti, segundo os princípios estatuidos no decreto n. L 637,
de 5 de janeiro de t 907.
Paragrapho uni co. Os institutos já existentes não poderão
continu.ar a funccionar si, dentro de tres mezes, da data da
publicação deste regulamento, não se submetterem ás suas
prescripcões.
Art. H. Os funccionarios do Servi co de Inspecção e Fomento Agrícolas que forem designados para os trabalhos extraordii~arios, previstos no presente regulamento, perceberão
ajudas de custo e di.arias, quando em servico fóra da respectiva
séde.
Art. 12. As duvidas que porventura se suscitarem na
execução desse regulamento serão resolvidas por decisão do
ministro.
Art. 13. Ficam revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 2 de ,junho de 1926. - Miguel Calmon
du Pin e Almeida .

DECRETO N. 17.340 -

DE

2

DE JUNHO DE

1926

Concede d Industrial Acceptanre Corporation of South A me1'ica aufo1'ização para fwzccifJnar na Republir:a

O Presidente da 'Republica dos Estados Unidos do Brasil.
attendendo ao que requereu a Industrial Acceptance Corpon\tion of Sout.h Arr:erica, com séde em \Vilmington, Estado
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de Delawarc, Republica dos Estados Unidos da America, e
devidamente representada, decreta:
Artigo unico. E' concedida á sociedade anonyrna Industrial Acceptance Cor.poration of South America autorização
para funccionar na Republica, com os estatutos que apresentou c mediante as clausulas que este aoompanham assignadas
pelo ministro de Estado dos Negocios da Agt~icultura, Industria e Commercio, ficando a mesma sociedade obrigada a
cumprir as formalidades exigidas pela legislação em vigor.
Rio de Janeiro, 2 de junho de 1926, 105° da Independencia e 38<> da Repubica .
. ARTIIUR DA SILVA BERNARDES.

Jliguel Calmon du Pin e Almeida.

Clausulas que acompanham o decreto n. i7.340, desta data
I

A sociedade anonyrna Industrial Acceptance Corpora:ion
of South America 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 deman.
dado e receber citação inicial pela sociedade.
11

Todos os actos que praticar no Brasil ficarão sujeitos
unicamente ás respectivas leis e regulamentos e á jurisdicçã0
de seus tribunaes judiciarios ou administrativos, sem que.
em tempo algum, possa a referida sociedade reclamar qual
quer 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.
UI

Fica dependente de autorização do Governo qualquer alteração que a sociedade tenha de t'azer nos respectivos estatutos.
A sociedade não poderá, tampouco, praticar nenhuma
operação de banco, negociar em cambiaes ou operar em sAguros sem que, para ess~ fim, solicite préviamente autorização especial ao l\finisterio dos Negocios da Fazenda.
Ser-lhe-ha cassada a autorizaç-ão para funccionar na
Republica si infringir esta clausula.
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IV

.Fica entendido que a autorização é dada sem prejuizil
do principio. de achar-se a sociedade sujeita ás disposições
de direi lo que regem as sociedades anonymas.

v
A infracção rle 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 rcincidrncia, com a cassação da autorização
concedida pelo decreto em Yirtudc do qual ba'ixam as presentes clausulas.

Rio de Janeiro, 2 de junho de 1926.- .lliaur'l Calmon du
Pin e

Alme1~da.

DECRETO N. 17.341 -

1 H~CHETO ?'\. 1i. 312 -

NÃO FOI

DE

PUBLICADO

7 DE JlrNHO DE 1026

Susprnde o r?starlo de sitio no municipio ·de "BP.rnardino de
Cawpos"_, no Estado de S. Paulo, dtt1'ante o dia 20 do cor?'ente mez, afim l.le se realizarem as eleições de vereadores
e i u. i:.cs de paz
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil
rcso1Ye suspender o estado de sitio, em todo o territorio do
município de "Bernardino de Campos", no Estado de S. Paulo,
durante o dia 20 do corrente mez, data em que se realizam alli
as eleições para vereadores e juizes de paz.
~

filo de Janeiro, 7 de junho de 19:?6. !05° da Independencia
38° da Republica.
ARTHUR

DA '.3ILVA BERNARDES.

Affonso Penna Junior.
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J)ECRE'I'O

~-

17.:3'13

- D E ~ DE ,J(Ti\ITO DE

19?6

Pr·o1·oaa até 31 de dezfnnb1·o dt> ·1927 o pl'azo fixado no con-

tracto celebrado com o D1·. José Agostinho dos Reis, para
a a1n·esentar;lio dos estudos definitivos dos pri1neiros 100
kilonwt1·os da Estrada de Fe1'1'0 CuyalJá a Santm·ént

O Presidente da Ropublica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu o Dr. José Agostinho dos Rei..;,
conce.;;sionario da Estrada de Ferro de Cuyabá a Santarém
nos termos do contracto autorizado pelo decreto n. 1l.750, d•J
1'3 de outubro de 1915, cujos prazos foram mandados contar
de 1 de janeiro de 1923, para todos os ef.feitos, pelo decreto
n. 16.J03. de 31 de dezembro do mesn:o anno; e tendo em
vista as informações prestadas pela Inspectoria Federal das
Estradas, decreta:
Artigo unico. Fica prorogado até 31 de dezembro de 1 9?7
o prazo fixado na clausula V do contracto celebrado eom :J
Dr. José Agostinho dos Reis, nos termos do decreto n. 11.750,
de 1~J de outubro de 1915, para a apresentação dos estudos
àefinif.i\·os da 1n secção de 100 kilomctros da Estrada dr~
Ferro de Cuyabá a Santarém.
Rio de Janeiro, 9 de junho ele 19?G. 103° ela Indepcn-dencia e 38° da Repuhlica.
Annmn n.\ Sn..v.\ BEn:>rAHDES.
Fmncisco

Sti.

DECRETO N. 17.34.1- DE 9 DE JUNHO DE 1926
App1·ova. o projecto e respectivos orçamentos, na im.po?·iancia
total de 5.203:654$550, das obras de melhoramentos da
barra e do porto de Itajahy, no Estado de Santa Cat.harina

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do BrasiL
attendendo á necessidade de melhorar as condições actuaes cb
barra e do porto de Itajahy, no Estado de Santa Catharina, e
tendo em vista os estudos feitos pela Inspectoria Federal dL'
Portos, Rios e Canaes, decreta:
Art. 1.° Ficam approvados o projecto e respectivos orçamento:;, nas importancias de 3.307:465$500 (tres mil trcsentos c sete contos quatrocentos e sessenta e cinco mil quinhentos e cincoenta réis) e 1.896:189$ (mil oitocentos c noventa e seis contos cento e oitenta e nove mil réis), organ i:zados pela lnspectoria Federal de Portos, Rios e Canaes, e quf'
(Om este baixam, rubricados pelo director geral de Expedicnt.'
da Secretaria de Estado dos Negocies da Viação e Obras Publicas, para as obras de melhoramento da barra e do porto d:J
Ifajahy, no Estado de Santa Catharina, comprehendendo o pri-
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meiro desses orçamentos as obras a serem executadas desd31r.tgo e segundo as que serão executadas posteriormente.
Art. 2. 0 A execução das obras previstas no projecto ora
approvado fica dependente da abertura dos credifos necessarios.
Rio de Janeiro, g de junho de 1926, 105° da lndependencia
e 38° da Republica.
.ARTHUR DA Su.vA BERNAnnEs.

Francisco Sá.

DECRETO N. 17.345-

DE

9

DE JUNHO DE

1926

Prm·oaa po1· mais seis mczes o prazo fixado na clausula XVI,
do tm·mo de 1·evisão dos contractos, firmado de accôrdo
com o decreto n. 16.259, de 12 de dezentbro de 1923
O Presidente da Repuhlica' dos Estados Unidos do Brasil,
aUendendo ao .que requereu a "Companhia Estrada de Ferro
São Paulo-Rio Grande" e de accôrdo com as informações preRtadas pela ln;;:;pcctoria Federal da·s Estradas em officio nu!nero L!3íS, de 19 de fevereiro ultimo. decreta:
Artigo unico. Fica prol'ogauo por mais 6 (seis) meze~. a
lerminnr em 28 de agosto de J 926, o primeiro pt·azo de 365
(l.resentos c sessenta c cinco) dias fixado pela clausula: XVI do
termo de revisão de contractos, firmado de accôrdo com o decreto n. 16.259, de 12 de dezembro de 1923, já prorogado pelo
decreto n. 17.138, de 16 de dezembro de 1925, para ser entregue
ao trafego o primeiro trecho do ramal do Paranapa·nema além
tla estação de Affonsr; Camnrgo.
·

Rio de Janeiro, 9 de junho de 1926, :t05° da Independcncia e as• da Repnbliea.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

F1·ancisco Sá.
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DECRETO N. 17.346-

DE

9

DE JUNHO DE

1926

Supprirne o Consulado Honorario em Colombo

O Presidente c:!:a Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Considerando desnecessaria a existencia de um Consulado
em Colombo, e usando da autorização que a lei lhe concodl' :
Decreta:
Fica supprimido o Consulado em Colombo (Oeylão) ; revogadas as disposições em contrario.
Rio d.e Janeiro, 9 de Junho de 1926, 105° da Independencia e 38° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

José Felix Alves Pacheco.

DECRETO N. 17 .3~7

- D E f) DE JUNHO DE

192G

Publica as adhesões da Papuasia e da 1\'ova Gttiné á Convenção
assignada em ·washington para a protecção da pl·opnc-·
dade inrlust1·ial

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil.
faz publico que a Legação de Sua Majestade Britnnnica em
Berna notificou, em nome da Federação Australiana, a adhes~o
do Territorio de Papuasia e do Territorio sob mandato da
Nova Guiné á Convenção assignada em \Vashington a 2 dA
junho de 1911 para a protecção da propriedade industrial
que modifica a Convenção de União de Paris de 20 de março
de 1883, revista em Bruxellas a 1 <'l de dezembro de 1900,
conforme communicou ao Ministerio das Relações Exteriorei
a Legação Suissa nesta capital por Nota cuja traducção official acompanha o presente decreto.
_Rio de Janeiro, 9 de junho de 1926, 105" da
e 38° da Republica.

Indcprndr~nr.ia

ARTHUR DA SILVA BERNAnDES

José Felix Alve& Pacheco.
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Traducção official.
N. GG H/2.

llio de Janeiro, 30 de março de 1926.
Srn hor M-inistro,
Por nota de 25 de fevereiro ultimo, a Legação de Sua
.Majestade Britannica em Berna communicou ao Conselho Federal Suisso que a Federaeão Ausiraliana {"'Commonwettlth of
Australia") exprimiu o desejo de que a adhesão do 1'erritorio
de J>apuasia e d<> Territorio sob mandato da Nova Guiné á Convenção, assignada em .. ashington a 2 de junho de 1911, para
a protecçtto da propriedade industrial, Convenção que modifica a Convf'nção de União de Paris de 20 do março do 1883,
revista a 14 de dezembro de 1900, fosse expressamente notiticada.
Tenho a honra, de ordem do meu Governo, de levar a
communícação que precede ao conhecimento de Vossa Excellencia e aproveito esta occasião para lhe reiterar, Senhor Miru8tro, as seguranç.as de minha alta consideração. - Gertsch.
A Sua Excellencia o Senhor Dr. Felix Pacheco, Ministro
de Estado dos Negocios Exteriores.

DECRETO N. 17.348 -

DE

9

DE JUNHO DE

1926

Publica a adhr>srio de Dantzia á Convenção para a p1·otecção
dos cabos submarinos

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil
faz publica a adhesão da Polonia em nome da Cidade Livre de
Dantzjg á Convenção Internacional para a protecção dos cabos submarinos, assig·nada em Paris a 14 de março de 1884,
bem como á Declaração assignada em Paris a 1 de dezembro
de 1886 e 23 de março de 1887 quanto á Allemanha e ao
Prof.ocollo de 7 de julho de 1887, referentes áquelle assumpto,
conforme communicou ao Ministerio das Relações Exteriores
a Embaixada Franceza nesta capital, por nota de 14 de mar~o
proximo passado, cuja traducção official acompanha o presente
decreto.
Rio de Janeiro, 9 de junho de 1920, 105° da Independencia '' 38" da Rcpublica.
AnTHUI\ DA

SILVA BERNARDES.

José Felix Alves Pacheco.
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Traducc;ão officml.

N. 48.
Embaixada da Republica France.za no Brasil.
Rio de Janeiro, 14 de maio de 1926.
Senhor Ministro,
Tenhc a honra de transmittir a Vossa Excellencia cópia
de uma nota pela qual a Embaixada d,a Polonia em Paris notificou a 31 de :a1arço ultimo ao Governo da Republica Franceza
a .adhesão da Cidade Livre de Dantzig aos accôrdos relativos
á proteceão dos cabos submarinos.
Meu Governo solicitado & dar seguimento a esta declaração, agrudecerei a Vossa Excellencia leval-a ao conhecimento
do Govm·no Federal e de dig·nar-se accusar o recebimento da
preRente communicacão.
Queira acceitar, Senhor .Ministro, as seguranças de minha
alta consideração. (Ass.o) A. R. Conty.
A Sua Excellencia o Senhor Felix Pacheco, Ministro dos
Negocias Estrangeiros - Palacio Itamaraty - Rio de J.aneiro.

Traducção do annexo.
Cópia.
Embaixada da Polonia.
Paris, 31 de Março de 1926.
Senhor Presidente,
De ordem do meu Governo, tenho .a honra de levar ao
conhecimento de Vossa Excellencia o que se segue:
O Governo d:1 Republica da Polonia, que, em virtude do
artigo 104 do Tratado de Paz assignado em Vorsalhes a 28 de
junho de 1919, está encarregado dos negocias exteriores da
Cidade IJivre de Dantzig, declara em nome da Cidade Livre de
Dantzig adherir á Convenção Internacional para a protecção
dos cabos submarinos, assignada em Paris a 14 de março de
1884, de conrormidade com o artigo 14 desta Convenção, bem
como á Declaração assignada em Paris a 1 de dezembro de
1886 e a 23 de março de 1897, quanto á Allemanha, e ao Protocollo de encerramento da Conferencia Internacional para a
protecção dos cabos submarinos, as~ign,ado em Paris a 7 de
julho de 1887.
Tenho a honra, por conseguinte, de rogar a Vossa Excellencia se digne dar seguimento a esta declaração para os devidos effeitos.
Queira acceitar, Senhor Presidente, as seguranças de minha mais alla consideração. (Ass. Alfredo Chlapowsld.
A Sua Excellencia o Senhor Aristides Briand, Presidente
do Conselho, Ministro dos Negocios Estrangeiros - Paris.
0

)
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DECRETO N. 17.319-

DE

9

DE JUNHO DI<~

1926

Concede a Southern Cross Products, Limited attto1'ização
pa1'a {unccionm· na Republica

O Presid.ente da Re.publiea dos Estados Unidos do Brasil,
attcndendo ao que rHquereu a Southern Cross Products, Limited, com séde em Londres, Inglaterra, e devidamente representada, decreta:
Artigo unico. E' concedida á sociedade anonyma Southern Cross Proo.ucts, Li:mited, autorização para funccionar na
Republica com os ·estatutos que apresentou ·e mediante as
clausulas que a este acompanham, assignadas .pelo ministro de
Estado dos Negocias da Agricultura, Industria e Oommercio,
ficando a mesma sociedade obrigada a cumprir n~ formalidadPs exigidas pela legislação em vigor.
Rio de Janeiro, 9 de junho de 1926, 105° da Independencia e 38° da Republiea.
ARTHUn DA SILVA BEH.NARDES.

Miguel Cal?'non dtt Pin e Almeida.

Clausulas que acompanham o decreto n. f7.349, desta data
I
A sociedade anonyma Southern Cross Products, Limited

é obrigada a ter um representante geral no Brasil, com pl·enos

e illimitados poderes para tratar e definitivamente resolver
as questões que se suscitarem, quer com o Governo. quer com
particulares, podendo ser demandado e rooeber citação inicinl pela sociedade.
·
II

Todos os acfos que praf i car no Brasil ficarão sujeitos unicamente ás respectivas leis e regulamentos e á jurisdieção de
seus tribunaes judiciarios ou administrativos, sem que, em
tempo algum, possa a referida sociedade reclamar qualquer
excepcão, fundada em seus estatutos, cujas disposições nãCl
poderão servir de base para qualquer reclamação concernontP:"t execucão das obrns ou serviços a que eHes se referem.

rrr
Fica dependente de autorização do Governo qualquer alteração que a sociedade tenha de fazer nos respectivos estatutos.
A sociedade não .pod.erá, tampouco, praticar nenhuma
operação de banco, neg0eiar em cambiaes ou operar em sf>-
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guros sem que, para ~sse fim, solicite prévlamente autorização especial ao Ministerio dos Negocios da Fazenda.
Ser-lhe-ha cassada a autorização para funccionar na Republica si infringir esta clausula •.

IV
Fica ·entendido que a autorização é dada sem {)rejuizo
do principio de achar-se a sociedade sujeita ás disposições id.o
~irei to qu~ regem as sociedades anonymas.

A infraccão de qualquer das -clausulas para a qual não
esteja comminada pena especial será punida com a multa de
um conto •àe réis (1 :000$000) a cinco contos de réis (5 :·000$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, 9 de junho de 1926 •. ..._ Miguel Calmon dtt
]!in e Almeida.

DECRETO N. 17.350 -NÃO FOI

DECRETO N. 17 .35t

-DE

10

PUBLICAD~

DE JUNHO DE

1926

App1•ova os estudos definit-ivos e o respectivo orçamento, na im ..
pm·tancia de 17.613$139$736, do t1'echo comprehendido
entre os kilometros 36 e 100 da linha de Sucanga a Fiuueir(l, da Com1mnhia Fe1-roviaria Este Brasileiro

O Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do. Brasil,
attendendo a·o que requereu a Companhia Ferroviaria ~ste
Brasileiro, e de accôrdo com as informações prestadas pela
Inspecforia Federal das Estradas. em officio n. 7!05IS, de 31
de março ultimo, decreta:
Art. 1.° Fjcam approvados, de conformida'dc com os d.ocumentos que com este baixam, rubricados pelo director geral
de Expediente da Secretaria de Estado dos Negocios da Viação
e Obras Publicas, os estudos definitivos do trecho comprehendido entre os kilomet.ros 36 e 100 da linha de Sucanga a Fi~
gueira, apresentados pela requerente, com as modificações
nelles introduzidas pela Inspectoria Federal das Estradas, inclusive a Yariantc ~studada entre os kilometros 61,120
o 72,320.
Paragrapho unico. Ficam igualmente approvados e
ta.mbem baixam devidamente rubi~ica'dos, 9s orçamentos para
Leis de 1926-VoJ. JJ

34

a

construccAo do treoho de linha ora approvado, os quaes,
com as modifloat;ões feitas pela Inspeotoria Fede_ral das Estrada·s importam em 17.613:139$736 (dezesete nul seiscentos
.e trese contos cento c trinta c nove mil setecentos e trinta e
seis réis).
Rio de Janeiro, 10 dfl junho de 1926, 105° da Independenoia e 38° da Republica.
ARTHUR DA .SILVA BERNARDES.

Francisco Sd.

DECRETO N. 17.352- DE 14

DE JUNHO DE

1926

Suspende o estado em todo o territorio do município de Cotia,
no Estado de S. Paulo, durante o dia 20 do coM"ente mez,
afim de stJ f'eali%arem alli as eleições para vereadores e
jui:es de pa:

O Presidente da Republioa dos Estados Unidos do Brasil
resolve suspender o estado de sitio em todo o territorio do
municipio da Co tia, no Estado de S. Paulo, durante o dia 20
do corrente mez, afim de se realizarem alli a·s elciç1Ões para
yereado~es e juizes de paz.
Rio de Janeiro, 14 de junhq de 1926, 105° da Indepen ...
dencia e 38° da Republioa.
ARTHUR DA <SILVA BERNARDES.

'Alfonso Penna Junior.
DEORE110 N. 171,!353 -

DE

16 DE

JUNHO DE

1926

Approva e manda ezecutar o regulamento para o pessoal
subaltemo do Serviço Geral de Signaes e Timoneria da
Marinha de Guerra
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no art. 13 da lei n. 4.015, de
9 de janeiro de 1920, revigorado pelo art. 11 da lei n. 4.895,
de 3 de dezembro de 1924, resolve approvar e mandar executar o regulamento para o Pessoal Subalterno do Serviço
Geral de Signaes e Timoneria, que a este acompanha assignado pelo contra-almirante Arnaldo Siqueira Pinto da Luz,
mfnistro de Estado dos Negocios da Marinha; revogadas a:1
dfsposicões em contrario.
'
:Rio de Janeiro, !6 de junho de 1926, 105° da Indepen!feneia e 38• da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Arnaldo Siqueira Pinto da Lus.
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Jl,egulamento para o pessoal subalterno do Serviço G~al de
Signaes e Timoneria da . Marinha de Guerra
CAPI'IJULO I
PRECEITOS GERAES

Art. Lo O pessoal subalterno do Serviço Geral de Signaes
e Timoneria corr.-prehende tres categorias: sub-officiaes, inferiores e marinheiros, a cada uma das quaes corresponde
certa somnm de attrilmições particulares que exigem requisitos de ordem moral e technica, de natureza pratica, indispensaveis ao seu cabal desempenho.
Art. 2. O pessoal subalterno do Serviço Geral de Signaes e 'rimoneria deslina-se á exeeução material e á direcção
elementa:t· do todos os trabalhos affeetos ao ramo a que pertencem, sob as ordens dos officiaes.
Art. 3. A eoucação technica de todo o pessoal subalterno
do Serviço Geral de Signaes e Timoneria tem por fim fazel-o
adquirir gradativan:ente e sob o aspecto essencialmente pratico e especialisado, os conhecimentos de ordem profissionai.
indispensaveis á sua habilitação progressiva nas differentes
,categorias, ao lado da educação militar que deverá incutir as
verdadeiras noções de disciplina consciente, de subordinação
~cspeitosa, e de obediencia confiante, a emulação da respon~abilidade c o desenvolvimento das qualidades de mando, qulj
p elevem moralmente no conceito de seus superiores.
'Tiaes objectivos serão alcançados pelo exemplo, pelo conselho e pelos ensinamentos constantes dos ofJiciaes, que devem
ser os educadores do pessoal sob suas ordens, em todas as opportunidades, tanto em serviço como fóra delle, sempre tendo.
~m :vista que:
a) os sub-officiaes devem apresentar fortes qualidades
~e mando, virtudes militares c conhecimentos profissionae'3
~ue lhes deem a indispensavel força moral perante os infe. ;riores e marinheiros, na direcção e na execução dos trabalhos em todos os actos de serviço, como auxiliares directos
pos officiaes.
b) os inferiores serão preparados para as funcções mais
elevadas de sub-officiae.s, com todo o esmero, pela formação
de seu caracter, desenvolvimento de suas aptidões de mando
na direcção do serviço e em exercício, devendo demonstra~
perfeitos conhecimentos praticos na sua especialidade;
c) os rr.·arinheiros deverão ser observados attentamente
·e orientados com cuidado, occupando posições que não exijam
grande! conhecimentos nem responsabilidades especiaes, para
serem convenientemente seleccionados, conforme a sua con. .
~ucta militar e a applicação que revelarem.
0

0

C.A:PITULO 11
DA ORGANIZAÇÃO

Art. 4. As graduações do pessoal subalterno do Servicu
Geral de Signaes e Timoneria, na hierrarchia, serão as seguintes:
~). ~argento~-ajudantes ,(sub-officiaes)
0
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b) primeiros, sogund~)S e .terceiros ~argentos do Gorp() do
1\Jal'inheiros Nacionaes (wfenores);
. .

t~) marinheiro:; nacionae;;, enl1o~, prtmeu·a~ . n ~cgunda-;
(pra•;as da fileira do Gurpu de l\larmhe11·os lXa-

dassés

ciunacs).
Art. 5. Os effcctivos dos quadros de sub-:officiaes, l~a
secção de auxiliares-especialistas e das c~mpanluas de prat~·
c3ntes serão annualmenln fixados nas leis de despeza o fixação da for•;a naval.
Aet.. ü.o 05 ~ub-ofl'ieiae:; du t• e d~ :!" classe (gradua~ãu
de saegcntos-ajudantcs) tcem as seguintes dcnominac;ü•~3:
o) signaldro-tin:oneit·o de 1" elasse (ST);
b) signalciro-timonei.r.o tle ;?.a classe (S'l').
_.\rt.. 7. Os in fpt·iot·es da see~;ão de auxiliares-especialistas
(gTaduaÇÕCS tle 1", :2" e :Jo :-;argentu) teem as seguintes Ul.!nornillaÇ•ÕCS:
Auxiliar-espeeiulisla-.•dgnalciru-limonciro de 1 ll classu
0

0

(A.l!>S'r);.

. .

.

.

.

.

Auxiliar-espcemh:;la-sJgnalcu·o-lirnonen·o

.(AI~-S'r);

de

za

classe

·
Auxiliar-espccialista-signalciro-timoneiro do 3" elasso
.(.\E-ST).
Art. s.o As praças do Corpo do Marinheiros Nacionaes praticantes-especialistas signnlciros-timonoiros (graduaçõe~ do
cabo, 1 a C 2" classe) toem US ~eguintC$ denominações:
·Cabo- Praticante -Especialista - Signaleiro - Timoncii'O (ST);
M. N. de 1a classe - Praticante - Especialista - Sig·naleiro - Timoneiro (ST);
·l\1. N. de :2" classe - Praf icantc -Especialista - Signuleiro - Timon('iro (ST) .
Arl. n." Os suh-offi1~ iacs especial i.-; tas provirão dos auxilian·s-ospecial i si a~ dC' 1n classe, dc~oc quo satisfaçam as coudiçõr~s de accc~so c si abPlccida~ no presente regulamento, c serão nomeados por portaria do ministro da Marinha"
Paragrai)ho unico. O aeeesso de classe dos sub-officiaes
obedecerá ao mesmo crilcrio.
Art. 1O. O::; inferiores (auxiliares especialistas) provirão
fins cabos pl'atieantcs-cspecialistas, que tenham o respectivo
rur~o da Escola de Auxiliares-J!Jspccialislas, desde quo satisfaçam ac;; demais cnndir;õcs de acccsRo estabelecidas pelo prof:Pnln regulamento, c serão incluídos na scccão por aclu du

H. G. P.

.

Art. 11. O aeecsso de classe dos inferiores será feito yor
<wlo do D. G. P., uma ycz satisfeitas as exigencin.s do presente

regulamento.
Art. 12. 05 praticanlcs-espccialistas provirão das pracas

de

2~

elassc n grmncf cs SE, após o estagio de seis mczes na
1'111 um exame praticÕ· cstabelccidu
neale regulamento, sati::;fcilas aE; dcmui!j comlicõcs exigidas
par=:t Q ªceesso de clas_sc.
· - l't.;pccialidaue e avprunl.ção
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CAPITULO ITI
DAS FUNCÇ'ÕES E RE8PONSABILIDADES

Art. 13. As Tesponsabilidades de todo o pessoal subalterno
do Serviço Geral de Signaes c Ti,noneria decorrem das fnnccõcs
e obrigações corrcs110ndentes a cada classe, rm seus diverso'J
estagios, de conformidade com o esfabeleeido nafl leis, regnlamnntos c demais disposições em yigor.
Art. 14. Os sub-officiacs, inferiores c cabos são responsaveis pelas ordens que derem aos que os estiverem auxiliando
na execução de quaesqner trabalhos ou serviços de sua especialidade.
·
Art. 15. Os sub-officiaes, inferiores e marinheiros são
tambem respQnsaveis pelo cumprimento rigoroso das ordens
que receberem dos seus Sl}pcriores, e pelas faltas que commetterem na conservação de suas incumbencias e na execução dos
trabalhos que lhes forem confiados.
Art. 1 6. As funcçõe~ de todo o pessoal subalterno do Serviço Geral de Signaes e Timoneria, das quaes decorrem as
respectivas responsabilidades, quer em relação {ls incumbencias, quer quanto ao~ serviços de quartos, são as seguintes:
a) Sub-official, signaleiro-timoneiro de 1n ou 2• classA
(snrgcnto-ajudante);
1) serviço no Estado Maior da esquadra;
2) signaleiro-chefe nos navios typo Minas Gcracs;
3) suh-instructor de escola;
4) chefia do Serviço de Signaes da Aviação Naval, Escolà
de Grumetes e aprendizes, Escola Naval c Quartel do Corpo de
Marinheiros Nacionaes.
b) Inferior, auxiliar-cspccialisf.a de tn classe (1° sargento) :
1) as mesmas funcções que compelem ao sub-official em
commissão de embarque (ns. 1 c 2 da alinea a);
2) ehefia do Serviço de Signaes em naYios-tendcr.
c) Inferior, auxiliar-especialista de 2 11 classe (2° snrgenlo) :
1) serviço no Estado Maior da esquadra, divisão ou flo.tilha;
2) chefia do Serviço de Signaes nos navios typo Bahia,
Flrn:_iano, Bar1•oso, e outros conformo as respectivas lotacõcs;
3) auxiliar do E,ervico de Signaes nos navios typo Minas
Geraes.
d) Inferior, auxiliar-especialista de 3a classe (3° sargento):
1) as mesmas funcçõcs de falhadas para os seg,undos sargentos.
e) ·:\larinheiro, praticante-especialista, rabo, com o curso
da escola de auxiliar-Pspecialista:
1) serviço no Estado 1\laior d~ flotilha;
.
2) se~vi~o de signaes e governo nos navios de superficio
e ~ubmerstve1s, de accôrdo com aB lotações respectivas.
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f) Marinheiros, pratieantes-cspecialist.as, cabos, rl~ 1•
classe e 2•, sem o curso da escola:
1) serviCQ de signaes e governo em qualquer navio, conforme as respectivas lotações;
2) serviço de signaes em terra, conforme fôr determinado.
§ 1.0 Os segundos sargentos e terceiros e cabos cursados
poderão exercer tanto as funcções de signaleiro-chefe como as
de chefe de quarto.
§ 2.0 Os demais PE-ST não poderão ser chefes de quarto.

CAPITULO IV
D&VERER

Art. 17. Além dos deveres militares e de ordem technica
em virf.nde rle lPif:l, TPgulamcnfos e out.rns disposições em
vi~·or, cabem ao pessoal subalterno do Serviço Geral de Signaes
e Timoneria, srgundo as eaff'gorias a que pertence, outros deVf'res resultam do exercício das funccões estabelecidas no pre~Pnlc regulamento.
Art. 18. Aos especialistas, signaleiros-timoneiros, comprt.c, com responsabilidade propria:
a) o encargo das estações de signaes de bordo ·C tudo mais
que constituir suas incumbencias, inclusive o pessoal, de
accôrdo com as respectivas organizações internas;
b) ser, quando embarcado, auxiliar directo do official cnea rregado de signaes;
r) verificar e regular o consumo de todo o material destinado á conservnr.i'io de t.urlo o qne pertencer ás suas incumJwncias;
'd) fiscalizar e fazer cumprir toda escripturação adaptada
no Servico de Signaes da Marinha de Guerra;
P) observar rigorosamente todas as instrncções officiaP3
crn vigor sobre o Servir..o de Communicações Navaes;
f) cumprir o que fôr determinado sobre o. modo de funrrionanwnfo no~ RPTHlrelhM do suas incumhencias, ohservando
a::: respectivas instruccões;
g) dar fiel cumprimento a todas instrucções e dispo3i(?Jõcs que lhos forem inherent.es e constarem da~ organizações
o rotinas acloptadas no Serviço de Signaes e Timáneria do~
navios;
h) cumprir e fiscalizar o cumprimento, por todos os ~ens
snhordinadns. das ordens que receberem;
.
i) manter lllll al f.o g-ráo de treinamento oe t.odo o pessoal
na incnmhencia rle accôrdo com as inst.rucções que receber
r'o offirial onr.arrcgado de signaes.
Art.. Hl. Aos auxiliares f'Spoeialisf!u~. signaleiros-timonej...
ros, compete :
a) o encargo das estações de sigonaes de bordo e tudo mni!;
ronstituir suas incnmhencins, inclns,ive o pes·soal, de nertll'do com as respectivas organizações internas:
b) auxiliar os
especialistas signaleiros-t.imoneiros em
forloq os trnhalhos relntivo~ á suA. esper..ialidade~ sempre que
fllrPm pnra tn.l fim designndoB!
fllW,
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c) conservar com zelo e profioiencia tudo o que constiluà
o seu encargo e a elle disser respeito;
d) fazer os serviços de quartos, observando o detalhe or ...
ganizndo pelo encarregado de signaes;
e) cumprir o que fôr determinado sobre o rondo de fun ..
ccionamento àos apparelhos de suas incumbencias, observanào'
as respectivas instrucções;
f) verificar e regular o consumo de todo o material des ...
ti nado á conservação de tudo o que pertencer ás suas in...
cumbencias;
a) observar rigorosamente todas as instrucCtÕes officiaes
mn vigor s-obre o Serviço de Communicações Navaes;
h) fiscalizar e fazer cumprir toda a esoripturação ado .
ptada no Serviço de Signaes da Marinha de Guerra, nos navio-s em que chefiarem estaQões de signaes;
i) dar fiel cumprimento a todas as instrucções e disposições que lhes forem. inherentes _e constarem das organizações
e roUnas adaptadas no serviço de signaes.
Art. 20. Ao~ praticanfP~ ('~peciali~tas, signaleiros-timonciros, compete:
a) executar todas as limpezas e fachinas, occupando os
po-stos que lhes forem indicados pela rotina do navio ou estal,clocimento onde servirem;
b) fazer os serviços de quartos como signaleiros ou timoneiros, observando o detalhe que fôr organizado.;
c) cumprir Tigorosamente todas as ins.truccões o·fficiaes
em vigor· sobre o Servico de Communicações Navaes;
d) .cumprir o que fôr determinado sobre o modo de fun ...
ccionamento dos apparelhos de suas incumbencias, observando
llS respectivas instrucções;
e) dar fiel cumprimento a todas as instruccões e disposições que lhes forem inherentcs c constarem das orgaili7.ações e rotinas adaptadas no scrv!ço de Signaes e Timoneria
no~ navio~ e estabelecimentos de Marinha;
cumprir rigorosamente todas as ordens qne rcceberern ·:

n

OAPITULO V
DAS PRO~OQÕES E CLAUSULAS DE ACCESSO

Art. 2f. As promnQões do pessoal subalterno do Serviço
Geral de Signaes e Timoneria serão feitas s6mente por antt~uidarte de classe, dos que houverem -satisfeito as condições
de accesso estabelecidas no presente capitulo.
Art. 22. As condições geraes parn promoção são as c:;eguintes:
f. De grumete a praticante-especialista signaleiro-timoneiro de 2 5 classe:
a) ter, como grumete, seis mczes de embarque e de estn~io no serviço de signaes;
b) ter as; condições geraes de comportamento milita-r d':l
accôrdo com as disposições em vigor;
c) ser proposto pelo encarregado de signaes;
d) ger ap~rovado no exame de habilt Utção a que fôr sub ...
metJirto ~

.
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2. De praticante-especialista de za classe a pr::~ tic:lnf.,~
de 1a classe:
a) ter, como 2n classe, seis mczes do embarque c de esta~
gill no serviçio de 3ignacs e timoneria;
..
b) ter as condições geraes de .comportamento m1ll ta r, flo
~H~!·t)rdo com as disposioões em vigor;
c) ser proposto pelo encarregado de signaes:
d) ser approvado no exame de habilitação a quo ftlr R' lbmrUido.
3. De pralicante-especialista do 1n clas·se, a praticanltr~prcinlista cabo:
·
a) t.cr, corno P classe, dous annos de embarque e de es 1agio no ~erviço de signacs e timoneria;
b) tor as condições geraos de com}HH"Lamenro rnilila~>, de
arrôrdo com as disposições em vigor;
c) demonstrar boas qualidades de caracter, de mando e
de iniciativa para poder dirigir grupos de homens;
d) ser proposto pelo encarregado de signaes;
.
c) ser approvado no· exame de habilitaçiio a que for suhmottido.
:
: · . ! ··
4. De praticante-especialista cabo. a auxiliar-especin ...
lista de aa classe:
a) ter, como cabo, dous annos de embarquo em serviço
de sua esp-ecialidade;
b) ter as condições geraes de .comportamento militai·, de
accôrdo com as disposiçi)es em vigor;
c) demonstrar boas qualidades de caracter, de mando e
de iniciativa, para poder dirigir grupos de homens;
d) ser proposto pelo commandante.
c) ter o curso da respectiva Ef:cola de Auxiliares Espcciaf·~prcinlista

1

~i~tas

..

(E. A. E.).

De auxiliar-rspr~eialist.a do 3" clnsse, n auxiliar-ospec i:disf.a do 2a classe:
a) ter, como auxiliar especialista de 3" classe, dons anuo.-:;
elo embarque em serviço da especialidade;
b) ter as condições geraes de comportamento militar, de
accôrdo com as disposições em vigor;
c) demonstrar boas qualidades de caracter, de mando o de
iniciativa, para poder dirigir grupos de homens;
d) ser proposto pelo commm:Já:lante;
e) ser approvado no exame de habilitação a que fôr submettido.
6 - De ~auxiliar-especialista de za clwsse a auxiliar-especialista de 1a classe:
a) ter, como auxiliar-especialista de 2a classe, ·dons annos
de embarque ·Pm serviço da especialidade;
b) ter as condições geraes de compor rnmcnto militar f1,e
acc<irdn com as d.isposiçõcs em vigor·
' ·
t:) demonstrar boas qualidades' de caracter, ele mando o
de iniciativa para dirigir grupos de homens;
d) ser proposto pelo command.ante ·
.
e) ter, pelo menos, seis mczrs flc' chefia 1ctc estação do
s1gnaos que lhe competir;
O ser approvado no exame de habilitação a que fôr sub!) •

methdo.:

.AD'l'OS DO PODER EXECUTIVO

537

7 --- De auxiliar-especialista dn ia classe a signnlcirolimoneiro de 2ft classe:
a) ter, como auxiliar especialista de 1• classe, dous annos
â1e ~embarque e de s·erviço na .espooia'lidade;
b) ter as condições geraes de comportamento militar, de
nccôrdo com as disposições em vigor;
c) demonstrar fortes qualidades de caracter, de mando e
{lo iniciativa, para poder exercer as funcções que competem
_nos sub-officiaes especialistas;
d) ser proposto pelo co;mmandante;
c) -ter, pelo menos, um anno de chefia de estação de signaes que lhe competir;
f) ser approvado n.o exa:me de habilita~çfio a que fôr suhmcttido.
8 --= De signa:leiro-timonciro de 2ft classe, a signaleirotimoneiro de 1a classe:
a) ter, como sig·nalciro-tim(onoil'O de 2a classe, quaf.ro
annos de embarque e ,d.e serviço na especialidade;
b) ter· bom comportamento militar;
c) ser proposto pelo ~commandant.e.

CAPITULO VI
DAS JIABTLITA.ÇÓES

Art. 23. Para a ·execução das clausulas de accesso a que
se refere o art. 22 na parte relativa n\o exame exigido para
a promo.ção de cada classe, serão obseryadas as scsuintcs condições de habilitação:
1n., habilitação nos assumptos geraes;
2•, habilitação nos assumptos praticas.
Art. 24. As habilitações nos assumptos gera·os serão exigidas em todas as promooões até signalciro 1t.irmoneiro ~J,e
2"" classe.
Paragrapho unico. Os assumptos geraes serão exigi.d.os
de fórma gradativa, attendendo-se ao g~ráo de· conheci,mento
necessnrio ao desempenho das funcçõrs qn~ rompe! em tis diversas graduações.
Art. 25. Os assumptos geraes a que se refere o artigo
anterior, serão classificados, segnndo a sua natureza, nos seguintes grupos:
a) idéa geral sobr,e a M~arinl)a de Guerra e seu papel;
factos memoraveis d.a histeria da Marinha Nacional; caractcrü::f icos principacs dos navios da esquadra;
b) deveres militares; deveres particulares; disciplina militar c cumprimento de orden~ em geral;
c) alistamento; condições ,dn accesso, promoções; vantngcns decorrentes de um longo c conLinuo serviço crnilitar; reformas;
d) vencimentos; gratifi.ca.ções
especiacs; descontos de
Yencimcntos por castigo;
c) contingencias; cerimonial marítimo; pavilhões c bandeiras; modo de tratar rom os superiores, subalternos e civis;
regras do civilidade;

ACTO~

DO PODER EXECUTIVO

·
f) recompensas; necessidade de estudo para attinglr ait
posições mais elevadas; castigos; consequencias de u:ma Ide...
se reão;
g) rotina de porto e no mar; postos e fainas; arrumaçãô
do navio; inspecção; mostra geral;
h) serviços de quartos; ranchos; formaturas;
i) uniformes e meios de adquiril-os; maooas e saccos da
roupas, marcar, lavar, arrumar, arejar e remendar as roupas,
suecos e macca.s, inspecções ;·
j) regras .elementares sobre hygi·ene; limpeza pessoal;
pri meiros soocorros aos naufragas; boi·as salva-vidas e modo.
dt~ ·empregai-as·
·
Te) athletis:n.o; natação; necess1ctade dos e.Xlercicios phy~
siros a bordo; provas, competfção e trophéos;
l) devere·s dos vigias, plantões e sentinellas;
.
m) conhecimento de embarcações miudas; nomenclatura
e palamenta; ·esc a leres salva-vidas; modo .die pelas, arriar e
ic:.at· uma embarcação no m.ar c no porto; 1escaleres a remo. e
a yela; deveres dos guardas e patrões de embarcações;
n) conhecimento dos diversos trabalhos da arte de mar i~
nheiro; termos e ·expressões marítimas mais usuaes;
c) idéas sobre marcações relativas; agulha d.e governo;
prumo, machina de sondar, odometro;
p) escola de rccrutn: nrmn.mento portatil; posições da
fogo; cuidados;
a) pintura e conservação llp navio; pr-eparo de uma superficie para ser pintada.
Paragrapho UilÍICO. Para os assumptos das alineas a, b, c,
tl, e, f .e j, os officiaes ;encarregados de divisão organizarão
notas escri-ptas aftm de faoilitar·em ao pessoal s(}b suas ordt.ms seu conhecimento, submeUendo-as antes ao encarregado
do pessoal, que dará a ellas um <mnho uniforme.
Art. 26. As habilitações nos assUJmptos praticos serão
exigidas de accôrdo, com a gradu acão, tendo em vista a funccão que cada um desempenha no navio em que servir! ·e as
quo venha a exercer, no mesmo navio, na graduação immediata.
Ar L. 27 • Os assumpto~ praticos a que se refere o artigo
anterior serão classificados nos :seguintes grupos, a serem
exigidos em cada uma das graduações :
i - De grum-ete ou 2• classe SE, a pratica.nte espoolalis ta de 2• classe.
a) perfeito conhecimento dos pavilh5es usados na Marinha;
.
b) perfeito conhecimento de todas as bandeiras do Codigo
Or,ral da Armada;
·
c) :rr.eios de estabelecer communicacões por eignaes do
brtndeira, semaphoras, holophote c Hunpada Scott;
d) transmittlr e receber, pelo menoA, tres palavras po1~
minuto por semaphoras, holophDte e Scott;
e) ler rurnog na ogulha;
() ditfercnciar o~ rlivcrsm; t.ypos de nnvios e embarcacões
miudas.
2 - De praticante-esprcialisfã' de 2• classe, a praticanteespecialista de 1 a classe:
.
a) perfeito conhecin:Pnfn do~ pavilhõ~~ em nAo na M:1rf..,
nha. continenciaco; ~ salvas:
1
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b) perfeito conhecimento de todos os regimento~ de ban-

deiras;

c) codigos de signaes, cspecüdn:cnte do Codigo Geral da
Armada;
d; chamadas de navios, meios de estabelecer communlcações enlro navios por signaes de bandeiras;
c) transmissão c recepção de signaes de scmapllorns; sern&.phora nw~anica e sen:aphora Morse (mínimo d~ 8 palavras);
transmissão c r~ccpç.ão de signaes pPlas larr.parlns Rrott
e pelo holophot.e (mínimo de 8 palavras) ;
g) pratica de semaphora c de Scott;
h) signaes de marcha, diurnos e nocturnos;
i) regr&s de governo de navio, a vela ou a vapor, com
bom ou máo tempo;
j) rumos de agulha;
k) signaPs n~et~orologicos.
:1 De prat.icnniP-rspPcialisla dr 1• rlas<;E' a prat.il'anlcespPcialista rabo:
a) Pmbandciramenlos -- n~odo de prrparar,
ú l codigos dn signaes;
c) confecção do mensagens do serviço; ahrcvia~:õcs convcncionaes; tr;:msmissão de mensagens;
d) pratica de semaphora. de s~ott e de holophote;
e) signars de march&, diurnos c nocturnos. quando navegardo em companhia de outros navios;
f) regras de g-overno de navio; convenção de \Vashingt.on;
y) manobra de embar~ações miudas a vela;
h) rumos de agulhrt·, ligeira nocão de agulha magnrUr,a,
rumos na agnlha giroscopica; cuidados com ~ agulha;
i) instrumentos de meteorologirt', observac,:õcs mrtPoJ·ol:lgicns:
j) odomctros, conservaçíio e cuidados no seu uso;
k.) balizamentos dós portos, rios c c&.naes;
l' vhnróes;
1n) conservação do material de signaes, reparo de b:-tndci~
ras, confecção de semnphora~. tmhalhos de signaleiros;
n) direcção do serviço de quartos dos signaleiros no port.1,
s~us devcrP!:I.
4 - De praticante-especialista, cabo, a auxiliar-especialisf ~ de 3a classe:
a\ curso da Escola de Auxiliares Especirtlistas ('E. A. E.) .
5 - De auxiliar-especialista do 3• classe a anxiliar-rspcrinlisf.a de 2• classe:
n) CP.rimonial marítimo:
b) codigos de signaes;
c) confecção do mensagens de serviço e de exermcw;
(/) pratica da -Scntt.. semaphora e holophote;
e) ronvenção de Washington - regras para evitar abatroarr.cntos apitos. signaes de cerração, de soccorro, etc.;
f) governo do navio convenção de Washington;
g) apparelhos de governo dos navios lemes, transmis- ·
sões: cn i dados n ter com a sua con~ervacão:
h) agulha magneUca correc(:ão de rnmn~: cuicta·rioc;

n

r.ntn 1.\ OR"nlha:
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i) agulha giroscopica - Iig·eira idé:t .~obro seu funceio ..
namrnto; rmr.os de agulha giroscopica;
j) instrumenlos do medida de vclocidarle dos n:wios: sl'tt
CllllH't$0 c cuit.lado.s a ter C'lllll a sua cnnscryac,:ão;
li.) balizamento;
l) pharolagen: das costas;
'íil) rorrcntfl~ maritimac;;; ;;nus ~ffcifo~ sobl'C o gov~rno do
na\io;
n) maré:; suas cau::;as; cffeif os das marés sobr•~ o goYPrno dos navios;
o) eonsrn·at,:ão do mal t"rinl de signaPs, cuidado~ no sr.n
ll'-'O;

1)) deveres do chefe dt' t'"tar.ão de sigmws no l)orl n c l'JU
vir~gcm.

ô - De auxiliar-e;;pccinlisl.a dr. za elasse a auxilial'-espccialista de 1" classe~.
a) cerimonial n:aritimo;
b i rod1gos de signaes; cifras;
c) confec~,;.ão de mensagens de serviço e de exereicio:
tl) governo do navio convenr.ão de \Vashinglon;
c) livros de registro de signaes·;
{) manobra de rebocadores. lanchas e outras pcqtH'lHl~
rn'!bat·cações; alraear. desatracar, encalhar, desencaHwr, rr-ho('llr, etc.;
o) noções de magnetismo terrestre ronhecimcnlo dpfnlhado da agulha magnetica - correcção de rumos;
h) Sf'rVÍ(JO de meteorologia a hordo dos navios da ('SfJU~111''\'

' 'i) instrumentos de medida de velocidade dos navios;
j) sondagf'ns - prumos de mão c prumos m::'-caniens;
/;) cunlH•einwnlo JllllJ;irwl t' euidados do;; insfrtmtrnln:_,

IJru.lficos:
I) halizanwnto c pharolngcm;
m) nocões sobre cartas marítimas;
n) noções geraos de cosmographia;
o) conscrvacão do mnlerial de signacs;
p) conhecimento perfeito das func.cõcs dn SignalniroChnfc, enmo principal nuxilial' dn Rignaes n mannht·~ do na v in.
7 - De nuxiliar-csprcinlista do 1a clnssf', a Signalrirn~
Timoneiro de 2a classe:
a) cerimonial marítimo;
b) Codigos de Signaes; cifr.as;
c) convenção de Washington governo de navios - 1'11gras para evitar abalroamenf os - pedidos de soccorro;
d) manobra de navios de pequeno porte; a1 racar, dt•sal 1·.ar.ar, encalhar, deS•3ncalhar, dar soccorro c reboque;
c) balizamento e pharolagem;
f) em· tas maril i mas - sn hrr trncar o rnl'L'igir rumos o faZfll' mal'caçõcs;
n) cosmographia.
8 - De Signaleiro-Timonl:'iro dr, 2" elnssc, a SignaleiroTimonciro de 1" classe:
a) r.onhecimento completo de todo os SC'rvicos e do tnrlo
flllfl disser respeito ú sna espeeialidade;
b) navegação de pequena caJJot.agem.
Art. 28. Os exames de que trata o presente regulamento
serão feitos em épocas determinadas, de accOrdo com as gispo_-
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sicões em vigor, relativas ao assumpto ou instruccões ~spe
ciaes do ministro.
· Paragrapho unico. Os resultados dos exames constarão de
mappas do modelo adoptado, assignados pelo presidente da
Commissüo Examinadora.
CAPITULO :VII
DlHPOSIÇÕES GEHAEB

Al't. 29. Ao pessoal sulmltcrno do Serviço Geral de Signaos e 'rimoneria compet!3, além da~ ~ttribuições de ordem
technica correspondentes a sua espeCialidade, quaesquer outros qu3 lhe sejam detalhados, de accôrdo .com o regulamento
do servico interno a bordo ou nus estabelecimentos e corpos de
1\Iarinha~.
.
Art. 30. Competem-lhe, do accôrclo com a legislação em
vigor além do soldo e da gratificação correspondente á graduaçiÍo ou classe na hierarchia, as seguintes gratificações especiaes:
1) Do engajamento, reengajamcnto, comportamento, runcção c addicionacs de 10 o/o e 15 o/o.
2) De especialidade, cuja percepção começ,a depois do curso da E:;cola de Auxiliar Especialist.a (E. A. E.).
3) De auxiliar-especialista, cujo abono se inicia com a
promoção a 3° sargento .
4) De .artifice, identica á dos sub-officiaes telegraphistas,
para oii suh-officiaes signalciros-timoneiros, ou chefia de
scrvit::o.
§ 1. 0 Os inferiores, além <la gTatificação de auxiliar especialista, continuam a perceber a de especialid,ade.
§ 2. 0 Os primeiros sargentos, ao serem incluídos no Corpo
de Sub-Officiacs, perceberão a gratificação do numero 4, a
titnlo de funcção ou incumbencia, perdendo as que recebiam
como auxiliares-especialistas, excepto a de especialidade e a
addicional por tempo de servi<,:o (esta a partir de 1927, inclusive) .
§ 3. A funcção de signaleiro do Esl:ulo Maior da Esquaara
equivale á de signaleiro-chefe.
~ -i." As gratificações de funcção
ou incumbencia dos
AE-ST e PE-ST serão abon,adas, de accôrdo com a seguinte
cquivalencia, em relação ús que ficaram estabelecidas no
Hegulamenlo para o Pessoal Subalterno do Serviço Geral ·de
Artilharia:
a) Primeiro Sw·gento: Signaleiro-chefe, equivalente a
ajudante de chefe de torre ele 305 m/m; chefe de quarto, a
chefe de canhão de 305 m/m;
.
b) Seou.ndo sargento:
Signaleiro-chefe, equivalente a
ehefc de canhão de 305 m/m; chefe de quarto, a chefe de torre
.de m6dio calibre;
c) Terceiro sm·acnto: Signaleiro-chcfe, f'fillivalenlc a
chefe de torre de médio calibre; chefe de quarto, a chefe de
canhão de médio calibre;
·
ll) cabo: Signaleiro-chefc, equivalente a chofe de canhão
de médio .ealibre; chefe de quarto, a chMe de canhão d~ pequ,e~lo c.uhbrc.
·
0
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§ 5. 0 Os actuaes PE-ST, com o curso da antiga Escolà
Profissional de Signaleiro-Timoneiro, continuarão a perceber
as vantagens do n. 2, referentes ao curso da Escola de AE.
Art. 31. Os grumetes approv.ados no exame de estagio
de quo trata o art. 12 (n. 1, do art. 27), serão incluídos como ·
M. N. à e 2" classe na comp,anhia de PE-ST.
Art. 32. Os inferiores, ao passarem a sub-officiaes, comprometter-se-hão préviamente a servir na nov,a categoria
pelo prazo ao menos neccssario a perfazerem o seu tempo
legal de engajamento, si lhe faltarem mais de cinco annos par.a
completai-o; aquelles a quem faltar menos de cinco annos e
os de procedencia civil, comprometter-se-hão a servir pelos
cinco annos. a contar da data de sua portaria de nomeação.
Ar~. 33. Os cabos, para serem promovidos a terceiros
sargentos, deverão compromeUer-se a servir pelo menos mais
de cinco annos á Marinha de Guerra, a contar da data da promoção, caso o seu tempo rle engajamento venha a teminar ante~
desse prazo. Este compromisso deverá ser assumido préviamente, como condição para matricula no cur80 de signaleirotimom~iro.

Ar L 34. Os primeiros sargentos e segundos poderão candidatar-se ao curso de piloto-aviadores, mediante o preenchimento das condições regulamentares da aviacão.
Art. 35. Os officiRes signaleiros-timoneiros poderão requerer a sua transferencia para o quadro de contra-mestres, ou
prestar concurso para nomeaç•ão de mestres, confo.rme o quo
o Governo estabelecer, passando para u Serviço Geral de Manobra com a transferencia.
Art. 36. Fóra das hypotheses dos dous artigos anterio ...
res, o pessoal subalterno do Serviço Geral de Signaes e Timoneiria será conservado em sua especialidade e não poderá
fazer outro curso, a não ser em ca·so de absoluta necessidade,
com permissão expressa do ministro.
Art. 37 Os praticantes-especialistas que forem reprovados
t;n r:urso da Escola de Auxiliares-E8pecialistas, poderão ser malrieulado3 de novo dous annos depois.
Paragrapho unico. Em caso de reprovação na segunda
matricula, serão desclassificados passando para a Companhia SE.
Art. 38. Serão matriculados na Escola de Auxiliares-Especialistas os cabos mais antigos e em numero proximamenLo
Igual ao de vagas para 3° sargentc havidas no anno anterior,
mais a metade.
CAPITULO VIII
OISPOSI·ÇÔES TnANSITOBIAS

Art. 39. Afim de ser conseguido um mais rapido ,preehehimento dos effectivos da companhia: de PE-ST, o mmistro
da Marinha poderá não sómente reduzir o estagio de habilitação
a que se refere o art. 12, como permittir que, além dos grumetes e marinheiros de 2• classe. tambem os de i • SE, concorram á classificação para· PE-ST.
§ 1.0 Os marinheiros de f& classe SE naquellas condiçõe~
prestarão exame da parte technica da alínea 2 do art. 27,
findo o estagio, sendo cia·ssificadas na propria classe.
§ 2. As praças referidas .no paragrapho anterior, caso p.ro ..
cab() na companhia SE emquant.o ainda em _es ..
1novidas
0

ª
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. tagio, prestarão exame da materia constante da alinea 3 do
mesmo artigo, e serão incluídas na companhia de PE-ST com a
propria graduação de cabo.
Art. !tO. Aos actuaes cabos PE-ST, que tiverem o curso
da antiga EscoJa P.rofi::;sional, não será exigida, para a promoç•ão a 3° sargento, a lettra e do n. 4, do art. 22.
Art. 41 . Excepto no caso de exame para classificação
no fim de estagio, as matarias constantes deste regulamento,
para promocão, só serão exigidas em exame depois de i5
de novembro do corrente anno.
·
·
Art. 42. Os cabos PE-ST, que não t.iverem o curso da
escola de auxiliares-especialistas ou das antigas profissionaes,
deverão ser matriculados o mais breve possivel, e, emquanto
não forem nelle approvados, embora percebendo a gratificação de incumbencia pela funcção que exercerem, pão terão dire!to á de especialidade, nem poderão ser promovidos a terc.eiros sargentos.
ANNEXO N. 1
,M~<\IJPA DO EXAME DE HABILITAÇÕE!:;

!Navio ou· estabelecimento .................................•
Data .................... .
;Autoridade proponente . . . . . . , ..........................•
Nome e numero do candidato ............................•
Data da ultima promoção .........•.....
Tempo de embarque na classe .............. .
Exame para a graduacão de ..................... .
Notas dadas pela commissão
examinadora
Assumptos geraes Notas
'A
B • ............ .
I

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

c ............. .
D .... ·········•

E ..•.. ···•······
F .... ············
G•••..........•••

H •...........•..

I ' .............. .

;r, • . . . ......... .

J,r. • • • ••••••••••

Todas as notas serão computadas na base de O a #O

Assumptos especiaes
a ....••........••..
b ......•..•...•....
c..............•....
d •...••.•....•.....

e................•..

f ........•....•.....
g .•.....•....••....
h ................. .
i .........•........
j ..................•

k ..............•....

1. ....•.••..••..••••
m..•. ··············
n .........•........
o...........•......
p .............•..••

Média X....... .
Média Y ....... .
Notas da caderneta subsidiaria •••.•.•• ~

Nota;;
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A commissão examinadora examinará cuidadosamente a
caderneta do candidato, verificando o tempo em que serviu
a bordo e dará uma nota Z, que exprimirá o seu conceito
sobre as qualidades referidas na alinea c do art. 2·2.
Nula final

4Y +X

+

5Z

10

Nenhuma candidato poderá ser classificado para a promoção se a nota final de exame fôr menor que ü,O. A fracção
0,'5 ou tr.:aior que 0,5 será computada como unidade.
De accôrdo com o resultado do exame acima verifican:os
cstú
qu" ...................... (nome do candidato)
não cstú
t•m eomliçõcs de ~cr lH'oJuuvido a .............•
Assignalura da cummissão examinadora,

.........................................
....................................... •.

·

A' Direet_oria do Pessoal em .... de .•.•.....•..•... de 19 .•. o:
Presidente da Commissão examinadora

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

-

ANNEXO N. 2
DIATINCTIVO DO PESSOAL SUBALTERNO DO SEfiVIÇO DE ~IGNAES
E TIMONERIA
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DECHEl'O N. 17.354

~ DE

16

DE JUNHO DE

1926 (.)

A pprova e manda executm· o regulamento para o Pessoal

Subalterno do Sert'iço Geral de T.eleyraphia, da Ma .
1·inha de Guerra
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no art. 13 da lei n. 4.015, de
u de janeiro de 1920, revigorado pelo art. 11 da lei n. 4. 895,
d~ 3 de dezembro de 1924, resolve approvar e mandar executar o regulamento para o Pessoal Subalterno do Serviça
Geral de Telegraphia, que a este acompanha assignado pel<•
contra-alm.Irante Arnaldo Siqueira Pinto da Luz, ministro do
Estado dos Negocios da Marinha; revogadas as disposicões em
contrario.
Rio de Janeiro, 16 de junho de Hl2ü, ·105° da Imlepcndencin o 38° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Arnaldo Siqueira Pinto da Luz.

Ragulameuto para o Pessoal Subalterno do Serviço Geral
de Telegraphia da Marinha de Guerra
CAPITULO I
PRECEITOS OERAES

Art. L 0 O pessoal subalterno do servjço de Telegraphia
rornprehende trcs categorias: sub-officiaes, inferiores c marinheiros, a cada uma das quaes corresponde certa somma de
attribuições particulares que exigem requisitos de ordem
rr oral e technica, de natureza pratica, indispensaveis ao seu
cabal desempenho.
Art. 2. O pessoal subalterno do serviço de 'relegraphia
destina-se á execucão material e á direcção elementar de
todos os trabalhos affectos ao ramo a que pertencem, sob as
ordens dos officiaes.
Art. 3. A educação technica de todo o pessoal subalterno
c!o scrvic;;o de TelegrJphia tem por fim fazel-o adquirir gradativamente; e sob o aspecto essencialmente pratico, os conhe-cimentos de ordem pr·ofissional indispensaveis á sua hahilitacão progressiva nas differentes categorias, ao lado da edu ..
c2cão militar que deverá incutir as verdadeiras noções dt:'
disciplina consciente, de subordinação respeitosa, e de obedienr.ia 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, qu~
as
Leia de 1926- Voi. li
0
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devem ser os verdadeiros educadores do pessoal sob as suas
crdens, em todas as opportunidades, tanto em serviço como
fóra delle, sempre tendo em vista que:
a) os sub-officiaes devem apresentar. fortes qualidades
dP mando, . virtude$ militares e oonbeotmentos profissionaes
que lhes deem a indispensavel forca moral perante os inferiores e os marinheiros nos exercicios, na direcção e na exeoUt;ão dos trabalhos e em todos os actos de serviço, como auxiliares direetos dos officiaes;
b) os inferiores serão preparados para as funccões mai:J
elevadas de sub-officiaes, com todo o esmero pela formação
do seu carncter, desenvolvimento de suas aptidões de mando
na direccão de grupos de serviço e em exercicio, devendo demonstrar perfeitos conhecimentos praticos da sua especialidttde·
·., __ ., .. ,~.,~~--..~41141
~) os marinheiros deverão ser observados attentamente
e orientados com cuidado, occupando posições que não exijam
grattdes conhecimentos nem responsabilidades espeoiaes, para
serem convenientemente seleccionados, conforme a sua condnctr.
militar e a applicacão que revelarem.

CAPITULO li
DA ORGANIZAÇÃO

Art. 4.• As graduatl>es militares do pessoal subalterno dQ
serviço de Telegraphia na hierarchia serão as seguintes:
a) sargentos-ajudantes (sub-officiaes);
b) primeiros, segundos e terceiros sargentos do Corpo de
Marinheiros Nacionacs (inferiores);
c) marinheiros nacionaes, cabos e primeiras classes (prat;as) da fileira do Corpo de Marinheiros Nacionaes.
Art. 5. Os effectivos dos quadros de sub-officiaes, d::~
seceão de auxiliares-especialistas e das companhias de praticante serão annualmente fixados de accórdo com as leis d9
despeza e fixacfio da forca naval.
Art. 6. a Os sub-officiaês de t• e 2• classes (graduação de
sargentos-ajudantes) te em as seguintes denominaces:
Telegraphista de 1• classe (TL).
Telegraphista de 2• classe (TL).
Art. 7. 0 Os inferiores da seccão de auxiliare8-especialistas
(graduaeõe8 de 1•, 2• e s• sargentos) teem as seguintes de0

nominaoõea:

AuxUiar-e$peoiallsta
· Telegraphista de t• classe
,(AE-TL).
Auxiliar-especfallsta Téle"rap!lista
de- 2• classe
0
:(AE-TL).
..
Auxiliar-especialista Telegraphista de 3• classe
.(AE-TL).
Art. 8. As praças do Corpo de Marinheiros Nacionae::;,
praticantes-especialistas (l(raduacões de. cabo e f a classe)'
te em as seguintes denominações :
.Cabo ,_ p,raticante-espeoialista..--...TelegNpbista (PE-TL).
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M. N. 1• classe - Praticante-especialista
Telegraplüsta (PE-TL).
Art. 9." os sub-officiaes especialistas provirão dos auxiliares-especialistas de 1"' classe, desde que satisfaçam ás
condições de accesso estab~ lecidas .nl? presente r~gulamento, e
serão nomeados por portaria do mm1stro da Marmha.
Paragrapho unico. O accesso de classe dos sub-officiaes
obedecerá ao mel3mo criterio.
Art. 10. Os int'eriores (auxiliares-especialistas) provirão
dos cabos praticantes-especialistas, que tenham o respectivo
curso da Escola de- Auxiliares-Especialistas, desde que satisfaçam as demais condições de accesso estabelecidas pelo presente regulamento, e serâo incluídos na secção por acto do
D. G. 1!.
Art. 11. O ac.cesso de classes dos inferiores será feito poracto do D. G. P ., uma vuz satisfeitas as exigencias do presente regulamento.
Art. 12. Os praticantes-especialista~ provirão das praças
de f• ou 211 classe SE após um estagio de seis mezes e approvações em um exame pratico estal.Jelecido no programma annexo a este regulamento.
Paragrapho umco. Esse estagio será feito na séde da es ..
cola de AE, e será denominado «estagio para classificação n~
companhia de PE-TL)..
-

L.API'rDLO 111
DAS FUNCÇÕES E RESPONSABILIDADES

Art. 13. As responsabilidades de todo o pessoal subat..
terno do serviço de telegraphia decorrem das funccões e obri..
gaçõe·s oorrespondentes a cada classe, em seus diversos estagios, de conformidade com o estabelecido nas leis, regulamentos e demais disposições em yigor.
Art. 14. Os sub-officiaes, inferiores e cabos são responsaveis pelas ordens que dl:'rem aos que os estiverem auxiliando na execução de quaesquer trabalhos ou serviços de sua
especialidade.
Art. 15. Os sub-officiaes, inferiores e marinheiros são
tambem responsaveis pelo cumprimento rigoroso das ordens
qu& receberem dos seus superiores, e pelas faltas que commetterem na conservação de suas incumbencias e na execução
dos trabalhos qut:' lhes forem confiados.
Art. t6. As funcções do pessoal subalterno do Serviço
.Geral de Telegraphia são as seguintes :
a) sub-official, telegraphista de f • classe ou 2• (sargento..
ajudante):
1. Telegraphista do Estado-Maior da Esquadra.
2. Telegraphista-chefe de estacões em terra.
3. Servi co em laboratorio e officinas.
4. Sub-instructo.ria de ensino technico.
5. Servi co nas forcas aereas.
b) inferior, auxiliar-especialista de f • classe ( 1" sar...
gento):
f. Telegrapbista-chefe e chefe de estacões de. encouraQ&dos, cruzador.es e flotilhas.
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2. Telegraphisla-chefe, chefe de quarto ou ajuda~~à ai
es Lações em terra.
.
. . .
3 Serviço em Iaborator10 e off1cmas.
Sub-instructoria de ensino technico.
5. Serviço nas forças aereas.
c) inferior, auxiliar--especialista de 2• classe (2° sargento) :
.
i. Telegraphisla-chef& e chefe de estações de cruzado•
1·cs tenders transportes, flotilhas e de terra.
' 2. Chefe de quarto e ajudante de estações eni terra, no~
encouraçados e cruza•dores.
3. Serviço nas forcas aereas.
d) inferior, auxiliar-es-pecialista de s• classe (3° sargento) :
L Chefe de estações de contra-torpedeiros e naviôs de
pequeno porte.
.
2. Chefe de quarto c ajudante de estações em terra, cn ..
couraçados, cruzadores, transportes e tenders.
3. Chefe de estações em terra.
4. Serviço nas forças aereas.
e) marinheiro, praUcanle-especialista, cabo {com o
curso da Escola de Auxiliares-Especialistas) :
1. Mesmas funcçõcs que o auxiliar-especialista de s•

4:

Classe·~

f) marinheiro, praticante-especialistà, cabo ,_ :<scni o
curso da. Escola de Auxiliares-Especialistas) :
1. Chefe de estações de contra-torpedeiros e navio~ de
}lequeno porte.
2. Chefe de quarto e ajudante de estações "em terrn ·é á
bordo.
3. Serviço nas forças aereas .:
4. Todas as demais funcções que devem s·er, por conve~
niencia do serviço, occupadas pm~ praças PE-TL, confo~me
determinado nas lotações.
g) marinheiro de 1• classe, praticante-especialista:
i . C)1~fe ·de quarto e ajudante de estações a bordo.
2. 'rodas as demais funcções que devam ser, por conveniencia. do serviço, occupadas, a bordo, por praças PE-TL,
conforme determinado nas lotações.
•.Paragrapho uni co. O sub-official ou inferior mais antigo,
a bordo ou em estação terrestre, tem a denominação de telegraphista-c·hefe e accumulará as funcções de chefe de esta.cão,
excepto nos couraçados typo Minas Geraes.

CAPITULO IV
DEVERES

Art. 17. Aléni dos deveres militares e de ordeni technica
Q!le, em virtude de leis. regulamentos e outras disposicões em
VIgor, cabem ao pessoal subalterno do servico de telegraphia,
t:egundo as categorias a que pertence, outros deveres _resultam
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dó exercww das funcções c:;;tabelecidaR no presente regulamento.
Art. 18. Ao tolegrnphisla, quando chefe do eslacão, com ..
pctc ~
a) ter perfeito conhecimento de todo o material de sua
estação e de todas ordens sobre communicações nacionaes e
internacionaes;
b) o encargo das cstaçtles e de tudo mais que constituir
sua incumbencia, inclusive o pes~oal, de accórdo com a respeetiva organização interna;
c) consérvar e reparar com zelo e proficiencia os apparrlhos das estaçõe~ que são rcsponsaveis;
d) ser, quando embarcado, o auxiliar directo do official
t.elcgraphista ou do chefe da incumbencia;
e) cumprir o que fõr determinado sobre o modo de funccionamento dos apparelhos de sua incumbencia, observando
as respectivas instrucçõcs;
f) verificar e regular o consumo de todo o material destina•do a sua estação;
o) qhservar rigorosamente todas instrucções officiaes em
'~igor sobre o serviço ele communicações navncs;
h) fisc.alizar e fa1.er cumprir toda escripluraç.ão adoptada
no ~erviço de telegrap·hia- da 1\larinha;
i) confeccionar os mapp.as de toda cseripturação referen ..
te ao serYico intcrmediario, nas esfnçõe~ rosfriras, obedecendo
ás instrucçõcs rm vigor;
.i) rlar firl cumprimrnfo a toda::; instrucçõcs. disposic;:ões
que lhes fornm inherrnfrs n ron~fnrem da~ orga.niza.ções n rof i nas nrlopfndns no servi~o do tclcgraphin no.c:; navios e estabelecimentos de Marinha;
Ir) communicar as avarias o os concertos necessarios ao
bom funccionamento de sua estação;
l) procurar manter harmonia de vistas de cooperação c.om
'l estação telegraphir.a. terrestre com que estiver ligado:
m) cumprir e fazer cumprir por todos os seus subordfnndos a::: orden~ que receber.
Art. 19. Ao telegraphista, quando ajudante de estação
ou chefe de quarto, compete:
.
a) ter perfeito conlwcimenlo de todo material de sua
!nrumbencia;
b) o encargo dos grupos de sua incumbencia e tudõ que
ao mesmo pertencer, inclu~ive o pessoal, de accôrdo com as
respectivas organizações internas;
c) conservar e reparar com zelo e proficiencia, tudo que
constituir o seu encargo e que a elle disser respeito;
d) fazer o serviço de quarto, observando o detalhe organizado pelo encarregado da estação;
e) cumprir o que fõr determinado sobre o modó de
funccionamento dos apparelhos de suas incumbencias, observando as respectivas instrucções;
f) verificar e regular o consumo de lodo material de~U
nado a sua incumhencia;
g) observar rigorosamente todas instrucções officiaes em
vigor sobre o serviço de communicações navaes;
h) fazer toda escripturacão relativa ao quarto que tiver
teito;
· ·
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dar fiel cumprimento a todas instrucções e disposlque lho forem inherentes e constarem das organizaçoes e
rol i nus adoptndns no sPrviço de telegruphia dos navios e
estahelN'Íillfmf os de Marinha;
_i) cxrrnfal' todas a;.; limpr~zns e fnchinas, occnpando og
postos que lhe forem indicados pela rotina do navio ou estabclcc.imento onde servir;
1') assumir temporariamente a responsabilidade que cabe aos chefes de estação. todas as vezes que fOr designado
rmra substituit-o~, em qualquer de seus serviços;
l) cumprir rigorosamente todas as ordens que receber •.
çt,P~

i)

CAPITULO

V

DAS PRO~OÇÕES E CLAUSULAS DE ACCESSO

Art. 20. As promoções de todo o pessoal subalterno do
serviço de telegraphia serão feitas sómente por antiguidade
de classe, dos que houver.em satisfeito as respectivas condições de accesso estabelecidas no presente capitulo o;
Art. 21 . As condições geraes para promoção são as seguintes:
·
1). De praticante-especialista de f • classe, a praticanteespecialista cabo :
a) ter, como primeira classe, um anno de embarque na
pratica constante da especialidade;
b) ter as condições geraes de comportamento militar, do
accôrdo com as disposições em vigor;
c) demonstrar boas qualidades de caracter, mando e de
iniciativa para poder dirigir grupos de homens;
d) ser proposto pelo commandante do navio ou estabeleeimento;
e) ser appro·vado no exame de assumptos geraes e praticas relativos ás respectivas habilitações, de accôrdo com o
programma annexo.
2). De praticante-especialista cabo, a auxiliar-especialista de 3a cla:Dse:
a) ter, como cabo, dous annos de serviQo, na pratica
constante da especialidade, sendo um anno de embarque;
b) ter as condições gcraes de comportamento militar, de
accôrdo com as disposições em vigor;
c) demonstrar boas qualidades de caracter, mando e de
iniciativa para poder dirigir grupos de homens;
d) ser proposto pelo commandante do navio ou estabelecimento;
e) ter o respectivo curso da Escola de Auxiliares-especialistas.
3) De auxiliar-especialista de 3a classe, a auxiliar-especialista de 2a classe:
a) ter, como auxiliar-especialista de 3• classe, dous
annos de serviço na classe, na pratica constante da especialid:_:~.de, sendo um nnno de embarque;
b) ter as condições geraes de comportamento militar, de
accC.rrto com as disposiç-ões em vigor;
c) demonstrar bôas qualidades de caracter, mando e de
hliPintiva. para podr>r dirig-ir grupos de homens:
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d)' ser proposto pelo commandante do navio ou estabelecimento;
e) ser approvado no exame a que fôr submettido nos assnmptos geraes c praticos, relativos ás respectivas habilitações, de accôrdo com o programma annexo.
4) De auxiliar-especialista de 2• classe, a auxiliar-especialista de P classe:
a) ter, como auxiliar-especialista de 2• classe, dous
annos de serviço na classe, na pratica constante da especialidade, sendo um anno de embar.que e um anno de costeira;
b) ter as condições geraes de comportamento militar, de
accôrdo com as disposiç.ões em vigor;
c) demonstrar bôas qualidades de caracter, mando e de
iniciativa, para poder dirigir grupos de homens;
d) ser proposto pelo commandanle do navio ou estabelecimento;
e) ser approvado no exame a que fôr submettido no~5
BSFUrnptos geraes e praticos, relatiVOS ás respectivas habilitações, de accôrdo com o programma annexo.
5) De auxiliar-especialista de 1• classe, n telegraphista
de 2• classe:
a) ter, como auxiliar-eRpecialisla de ta classe, t.reg anno>~
de serviço na classe, na pratica constante da especialidade,
sendo um anno de chefia, um anno de embarque e um anno
d'' pratica no laboratorio ou officina do Serviço Radio da
Marinha;
b) ter as condições geraes de comportamento militar, de
accôrdo com as disposições em vigor;
c) demonstrar fortes qualidades de caracter, mando e d9
iniciativa para poder exercer as funccões que competem aoJ
sub-officiaes especialistas;
d) ser proposto pelo commandante do navio ou estabelecimento;
e) ser approvado no exame a que fôr subrnetlido nos assumptos geraes e praticos, relativos ás respectivas habili·
tações, de accôrdo com o programmn annexo, ou ter approv ação no curso correspondente que o Governo estabelecer.
6) De te'egraphista de 2• classe a telegraphista de 1•
classe:
a) ter, como telegraphista de 2• classe, quatro annos de
serviço na especialidade, sendo tres annos em costeira, e um
·anno na officma ou laboratorio do Serviço Radio da Marinha;
b) ter bom comportamento militar;
c) ser propusto pelo commandante do navio ou esta ..
belecirr:ento.
4

CAPITULO VI
DAS HABILITAÇÕES

Art. 22. Para a execução das clausulas de accesso a que
15e refere o art. 21, na parte relativa ao exame exigido par~
a promoção de cada classe, serão observadas as seguinte~
condições de habilitação:
1°, habilitacão nos assurnptos geraes;
!o~ habilitacão nos assurnptos pratir,o~L
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Art. 23. As habilitações nos assumptos geraeR são exigidas em todas as promoções, até telegraphista de 2" classe.
Paragrapho unico. Os assumptos geraes serão exi•gidos de
fôrma gradativa, attendendo-so no grno de conhecimento neccssario ao desempenho das l'uneções llUO eomvet em ús dl·Yersas graduações.
Art. 24. Os assumptos geraes a que se refere o aetigu
anterior, serão classificados, segundo a sua natureza, no·; sHguintes grupos:
a) idéa geral sobre a Marinha de Guerra e seu papel;
factos memoraveis da historia da M.arinha Nacional; caracte~
risticos prmcipac~ dos navios da esquadra;
b) deveres militares; deveres particulares; disciplina militar e cumprimento de ordens em geral;
c) ~Jistamcnlo; condições do acccsso; promoções, vantagens decorrentes df~ um longo c continuo serviço militar; reformas·
d) 'veneiment.os; gratificações especiacs; descontos de
vencimentos por castigo;
c) continencias; cerimonial marítimo; pavilhões e bandeiras; modo de tratar com os superiores, subalternos e civis;
regras de. civilidade;
f) recompensas; necessidade do estudo para attingir as
posiçõe:; mais elevadas; castigos; cousequcncias de uma deserção;
g) rotina de porto o no mar; postos c fainas; arrumação
do navio; inspecção; mostra geral;
h) serviços de quartos; rancho; formaturas;
i) uniformes e meios de adquiril-os; macas e suecos de
1 oupas; marcar, lavar, arrumar, arejar e remendar as roupas,
saccos c macas; inspcecões;
j) regras elementares sobre hygicnc; limpeza pessoal;
primeiros soccorros aos naufragas; boi as salva-vidas e modo
de emprEgai-as;
/c) afhleti~mo; natnção; necessidade dos exercício~ phyf;ico-. a bordo; provas, competição e trophéos;
l) deveres dos vigias, plantões e sentinellas;
1n) conhecimento de emharcaçõe~ miudas; nomenclatura
c palamenta; escalcres salva-vidas; modo de peiar, arriar e
içar llJP~'l. embarcação no mar c n~ porto; esc a lere~ a remo e a
vela; de\·eros dos guardas o patrocs de emharcaçocs;
n) conhecimento dos divcrso3 f.rab.alhos rla arte de marinlH'il'o; termos n expressões marítimas mais usuaes;
o) idéas sobre marcações relativas; agulhas de governo,
prumo, machina dr sondar, odometro;
~J) e~cola rfe recrntn; nrmamenfo portafil; posições de
fogo; cuidados;
q) pintura c conservação do navio; preparo cb uma suJH'l'fi(~ic para ser pintada.
Parngrapho uni co. Para os assumptos das alíneas a, b, c,
d, P, f c ,i, os officiacs cnr.arrcgados de divisão org.anizarão
notas cseriptas afim do facilitarem ao pessoal sob suas ordens
seu conhecimcnln, suhmettemlo-ns antes ao immecli.ato ou ao
encarregado do pessoal, que dará a e lias um cunho uniforme.
Art. 25. As habilitações nns assumptos praticas serão
oxigiàas de aecôrdo eom a graduaefio, tendo em vista a funcção
quo cada um desempenha.
Arl. 26. Os assumptos pral icos a que se refere o artign
an! f'J·i or serão classificados nos grupos que figuram no pro-
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gramma annexo n serr•m rxigillo~ ~m ef!fla uma das graduações.
Parngrapho unico. O programma do que trata o artigo
anterior scr:i rrvist.o annunlmrn!f'. por ordem d.a D. P., do
modo a estar sempre de accôrdn com os progressos da cspecialicladr; e com os conhecimentos quo a pratica aconselhar.
Art. 27. Os exames de que tral,a o presente regulamento
~erão fritos em épocas rletcrminadas, de accôrdo com as disposições em vigor, relntivas no assumplo ou inslrucçõcs cspeciaes da ministro.
Paragrapho uni co. Os resultados dos ex.ames constarão
de mappas do modelo adoptadn, nssignados pelo presidente da
commissão examinadora.
CAPITULO VII
DISPOSIÇÕES GErtAES

Art. 28. O pessoal subalterno do serviço de Telegraphia
sô será empregado no serviço inherente á sua especialidade.
Art. 29. Competem-lhe, de accôrdo com a legislação em
vigor, além do soldo e gratificação correspom:f.ente á graduacão ou classe na hierarchia, as seg·uintes gratificações cspeciaes:
1) De engajamento, reengajamenlo, comportamento, funcção e nddicionaes de 10 % c 15 o/o.
2) De especialidade, cuja percepção começa depois do curso
da Escola de Auxiliar Especialista.
3) De auxiliar-especialista, cujo abono se inicia com a
promo~;:.ão a 3° sargento.
4) De artífice, igual á do serviço geral de machinas, para
os suh-officiaes em chefia de estaçoões e em serviço de officina,
e laboratorio.
§ 1. o Os inferiores, além da gratificação de auxiliar csprcialista, continuam a perceber a de cspcGialidade.
§ 2. o Os primeiros sargentos, no serem incluídos no Coq10
Sub-Officiaes, perceberão a gratificação :do numero 4, n ntulo de funcção ou incumbencia, perdendo as que recebiam
como auxiliares-especialistas, excepto n de especialidade e a
arldicionnl por tempo de serviço (esta a partir de 1!)27, inclusive).
§ 3. o A funcção de telegraphisla do Estado 1\Iaior da Esqua.~:ka é equiparada á de chefe de estação.
§ 4. o As gratificações de funcção ou incumbcncia dos
AE-TL e PE-TL serão abonadas de accôrdo com a seguin~c
equivalencia, em relação ás que ficaram estnhelccirl:1s no rrgulamcnto para o pessoal subalterno do Serviço Geral de
Artilhnrin:
a) Pl'imiro sargento: Telegraphista-chcfe e chefe de esfaç.ão, equivalente a ajudante do chefe de torre de 305 m/m.
Chefe de quarto, a chefe d.e canhão de 305 m/m;
b) Segundo Sargento: C.hcfe de estação, equivalente a
chefe de canhão de 305 m/m; chefe de quarto, a chefe de tono
de médio calibre;
c) Terceiro sm·gento: Chefe de estação, equivalente a
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chefe de torre de médio calibre; chefe de quarto, a chefe d.e
canhão de médio calibre;
d) Cabo: Chefe de estação, equivalente a chefe de canhão
t1e médio calibre; chefe de quarto, a chefe de canhão de médio
ealihre;
e) Demais funcções d,as praças PE-TL, equivalentes a chefe
de canhão de pequeno calibre.
§ 5. o Nos navios typo Minas, o telegraphista-chefe e os
~hefes de estações receberão mais 50 % da gratifJcação de incumbencia calculada sob o criterio do paragrapho anterior.
§ 6. o Os PE-TL, com o curso da antiga Esoola Profissional de Tclegraphia, continuarão a perceber as vantagens do
n. 2, referente ao curso da Escola de AE. (V. art. 40).
Art. 30. Os marinheiros de 2• classe, approvados no exame
de estagio de que trata o art. 1.2, serão inclui dos como M. N.
de 1a class!f:l na companhia de PE-TL.
Art. 31. Serão matriculados na Escola de Auxiliares-Especialistas os cabos mais antigos e em numero proximamente
igual a'O de vagas para 3° sargento havida~ no anno anterior,
mais a metade.
Art. 32. Os inferior('s, ao passarem a sub-officiaes, comprometter-se-hão préviamente a servir na nova categoria pelo
prazo ao menos necessaTio a perfazerem o seu tempo legal de
engajamento, si lhes faltarem mais de cinco annos para completai-o; aquelles &. quem faltar menos de cinco annos, comprnmetter-se-hão a servir pelos cinco annos. a contar da data
Lle sua portaria de nomeação.
Art. 33. Os cabos, para serem promovidos n t.erceiros
sargentos, deverão comprometter-se a servir pelo menos maois
cinco annos á Marinha de Guerra. a contar da data da promo ...
ção, caso o seu tempo de engajamento venha ~ terminar ante~
desse prazo. Este compromisso devP.rá ser assumido préviamente, como condi~fio para matricula no curso de auxiliares

e~rH'cialistns.

Art.. 34. Os primeiros ~a·rgentos e segundos poderão
candidatar-se ao curso de pilotos:_aviadores, mediante o pre....
enchimento das condições regulamentares da aviação.
Art.. 35. Nenhum sub-official, inferior ou marinheiro·
pertencente a'O pessoal subalterno do Serviço de Telegraphia
poderá candidatar-se a qualquer outro curso, salvo em casô
de absoluta necesúdade, com permissão expressa do ministro.
Art. 36. O ministro da Marinha poderá, si julgar conve....
nitmte. m1ndar matricular em nrn curso de revisão quaesquer
~ub-official ou auxiliar especialista.
§ 1. o O curso de que trata o presente artigo terá por fim
ministrar aos telAgraphistas os conhecimentos mais modernos da especialidade.
§ 2. o A duração desse c~rso nunaa será maior de seis
mezes.
§ 3. o O programma será mandado elahorar pela D. P.,
annualmentP-.
Art. 37. Os praficanf.es especialistas, que forem reprovados no curso da Escola de Auxiliares Especialistas, ou
não prestarem exame sem causa justificada, poderão ser ma~
triculados de novo. dons annos depois.
Paragrapho \mico. Em caso de reprovacão na ~egunrlá
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matricula, serão descinssifwados, passando para a companhia
SE.
Art. 38. N eu hum sub-official ou inferior pertencente ao
pessoal subalterno do Serviço Geral de Telcgraphia poderá
permanecer na mesma estação em terra· mais. de dous annos~
e nenhum PE-TL poderá permanecer nessa~ condições mais de
um anno.
~ 1. Set·ão considerados validos, pa1·a effoifos de accessu
á classe immedialamente superior, os exames prestados para
esle fim ato dons annos antes pelos AJi~-TL que, em virtudê
da lettra a dos us. 3, .i c 5 do art. 21, estiverem servindo em
estação costeira fóra do Rio de Janeiro.
§ 2.n Para os PE-TL o prazo acima será de um anno.
0

CAPITULO VIII
DISPOSIÇÕES TRANRITORIAS

Art.. 39. Afim de ser conseguido um mms rapido preenchimento dos effectivos da companhia PE-TL, o ministro da
.Marinha podere\ red11zir o estagio de habilitação a que ~e refere o nrl. 12.
Art. 40. São considerados como ten::lo o curso da Escola
de Auxiliares Especialistas, as praças cursadas até dezembro
,
de 1925, pela Esçolw Profissional de Telegraphia.
§ 1." Ai:i referidas praças que tiverem a graduação de
cabo, porém, fJUI'a serem promovidas á de 3° sargento, deverão
presta_r o exame da~ materia•s que pelo presertte regulamento são exigtda~ para accesso a cabo, na parte technica constante do progrumma a:nnexu.
§ .2. As que forem de ta ~lasse serão promovidas tt cabos,
sem nw;rt exigencia de exame technico, mediante o preenchimento daí; demais clausulas de aecesso, o, para a promoção
posterior a 3° sargento, ficarão comprehcndidas na hypothese
do paragr·apho anterior.
Art. 41 . As praças SE que se acham presentemente em
estagio para PE-'l'L, serão classificadas na me~ma graduação
actual exccptuadas aquellas a que se refere o art. 30.
§ 1." As de fR classe nessas condições seguirão inteiramonte ás disposições do art. 21 para os acccssos posteriores.
§ ~:· Os cabos, depois de um anno de embarque na especialidade, serão submettidos ao exame de que trata o artigo 21, item 1, par·a o~ P~-TL de f• classe, sendo desclassificados e revert.~ndo á companhia SE os que não forem approvados ou não prestarem o exame sem cansa justificada.
Art. 42. Para aí; promoções até 15 de novembro, inclusive, do coJ•rentc anno, as condições de accesso serão as quiJ
hoje estabelece o Regulamento do Corpo de Marinheiros Naciona!ls. dispení;adas as condições de embarque e chefia de
estaçao.
0

ANNEXO N. 1
Programma a que se referem os artigos 21 e 25:
De praticante especialista de primeira clr1sse, a pra
Hcnnte especialista cabo,
io
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a) receber e transmittir no mínimo 25 palavras por. mt-

nntn;
b) conhecPr a redacção de rarlios offichres em uso na 1\la-

rinha;

c)

ter conhecimento perfeito sobre taxação de radiogram:.

Il'US;

ll) saber traçar o schema e descrever os os transmissores de
scentelha em uso na Marinha ( oxplosor, disco e scentelhador
abafado);
e) saber o ajustamento e o manejo dos receptores de crystnl c funcção do detector;
f) saber de que é constituída uma valvula thcrmo-ionic3,
seu funcciona.mentc como rcctificadora, geradora, arr.pliadora
e moduladora;
o) conhecer prat icumenLe os pror-es~os do recepção de ondas continuas;
h) conhecer a utilizacão pratica do radiogoniometro;
i) cuidados no tratarrento de uma bateria de a:ccumula ..
dores; como calcular e confeccionar uma resistencia para car-·
ga; processos de carga.
2° - De ·auxiliar especialista de terceira classe, a auxilia~
especialista de segunda classe.
a) rcc~brr r transmiltir no mínimo 25 palavras por minuto;
b) conhecer perfcitamenio a taxação do radiogrammas;
c) ter perfeito conhecimento sobre redacção de radios offici:n:s em vigor e convenções tacticas e meios de manobr'l~
un'a força p_or signaes tacticos feitos pela radio;
d) ter conhecimento das convenções internacionaes aflo ...
placlas no s~rYiço radio;
e) conhecer os diversos typos de antenna em uso e suas
qualidndes;
f) conhecer todos os typos de transrr.issores de scentelha
em uso na Marinha;
g) conhecer os proccs~os de transmissão empregando ondas continuas;
h) conhecer pcrfeitmnonle um dos fypos dr estação de
valvula om uso na Marinha;
i) conhecer os differentes processos mmdos na ampliação
f'In s1•rio, qner rm radio frequencia, quer em audio frequeneia;
j) conhecer o processo de reacção e papel que ella desornJ)(~nha nos receptores a valvula;
k) cuidados dispensados no tratamento das baterias de ac4
cumuladores do churr:ho; como reconhecer um elemento sul 4
phatado como restabelecei-o;
l) vant,ngf'ns c inconvenientes do emprego do d.'ccumuladot•
Edison.
3° - De auxiliar especialista de segunda classe, a auxiliar especialista de primeira classP..
a) receber e transmittir no mínimo 25 palavras por mi ..
nu to:
b) conhecm' perfeitamente a taxação de radiogrammas;
c) conhecer as instruccões em vigor sobre redacção de radios officiaes e convenções tacticas e rr.eios de manobrar um!\
força por signaes tacticos feitos pela radio;
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d) das antenas em uso na: Marinha; seu isolamento; como
construn-a·s;
e) dos transmissores de ondas continuas em uso na Marinha; descripção e funccionamento;
·
f) alto fali ante: dcscripcão c funccionamento dos usados
na Marinha;
·
g) condensadores e transforma:dores a olco, sua conserva<:ão, avarias c suas causas;
h) dos accumuladores empregados na Marinha; operações
completas desde a sua· primeira montagerr.;
i) das pilha.s empregadas na Marinha; descripcão, manutenção e modo de restaural-as mais frc·Quente;
j) avarias nl\s estações de radio;
/c) noções sobre IP.otores á oxplosão;
l) schema theorico e descripção de um transmissor dl3
scentelha abafada;
m) schema e descripcão de um receptor de valvula;
n) signaes horarios; processo de transmissão c convencões
ftdoptr.das.
4° - De auxiliar especialista de primeira classe, a telegraphista de segunda classe.
a) receber e transmittir no mininw 25 palavras por roiputo;
b) conhecer a·s instrucções em vigor sobre redacção de radios officiaes e mensagens tacticas;
c) conhecer as convenções radiotelegraphicas e telegrnphicas internacionaes em vigor e seus regulamentos;
d) das avarias dos receptores; como Jocalisal-as:
e) das avarias dos transn~issores radiotelegraphicos; como
Ioralisal-as;
f) das avaria-s do telegrapho morse; como Iocalisal-as;·
a) como variar o comprimento de onda de uma antenna;
comprimento de onda natural;
·
h) do systeiP.a de excitação das antennas;
i) dos effeitos de a:ccuplamento;
i) dos effeitos do amortecimento nos transmissores <.ie
scentelha;
·
/a,) dos effeitos de sobre-tensão;
l) con~o syntonisar uma estacão de scentelha;
1n) nocões praticas sobre ondametro;
n) dos systemas de produzir a modulação (radiotelephonia c radiotelegraphia modulada) ;
o) dos processos empregados para manipulação de ondas
continuas;
1J) dos effeHos de an-..pliacão em radio frequencia c em
audio-fl'equeneia;
q) inconveniente da rca·cção na placa nos receptores a
yalvula;
1') dos perigos tia alta tensão; effeitos physiologicos e pro ..
cauções a tomar em caso de accidcntes;
s) dos motores a explosão;
t) principio dos n:otores a combustão interna;
u) conhecimentos completos sobre accumuladores de
chumbo e Edison; seu tratamento e manejo;
v) conhecimento completo sobre n'achinas electricas em
uso na radio da l\I~rinha; sua conservação; avarias provaveis;
·w) applicação do radiogoniometro;
a:) organização interna de uma estação;
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y) cotno dividir o serviço entre os telegraphistas tendo C!'O
vista a rapidez do trafego radiotelegraphico, radiotelephonlco
c t~legraphlco;
z) conven~;ões adoptadM nas transmi3sl'Ses dos B. M.

ANNEXO N. 2
Distinctivo do pessoal subalterno do Servico de Telegraphia

ANNEXO N. 3
MAPPA 00 EXAME DE HABlt.ITAÇÕB8

Navto ou estabelecimento .........•........•...........•. •:
J)afn ...............•...••......••

Autoridade propcnent.e .......................•.....•.•......
Nome e numero do candidato ............................... .
Data da ultima promoção ................ Tempo de embarque
na classe ................•••..•
Exame para a g-radua cão de .••..............•
!)ala ela priineira praça .....................•..........•..•
Notas dadas pela éotntnissa.o Todas às notas serão compuexaminadora.
ta das na base de O a i O.
Assumptos geraes- Notas Assumptos especiaes - Notas
A ....•.•.•••.•............... a .........................•.•
B ........•.....•.•.••.•.•.•• b .••...........•••.•.••.....•
c ....... , .................... a................ u••··········
D .••..•••••...•.....•....... d ..•...•.............•....••.
E .......•.....•....•......... e .....•••.....•••.••.•.•.••••
F ........................... f ..• , .......................... .

~ :::::::·. ·. ·. ·. ·. ·. ::·....:: :::::::: t ·. ·. ·. ·. ::::::..... ·. ·. ·. ·. ·....................-~

I ......................... · .. • i .... .......................•

~·. ·. ·:::::::::::: ::::::::::::: ~·. ·.·.·. :':::: ::::. ·.·::::::::.·. ·:.·~

L ....... , ................... 14 •••••••••••••••••••••••••.•

M..........................•• m .... , ..........•...........•
N........ ···-·~·~·--·-·-· .... ···-·-•:·~·.:·:·:•, n ... . _•.••..•••.•........... •il
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Assumptos geraes -

Notas Assumptos especiaes -

N~tas

~: :::::::::::::::::::::::::: ~c::::: ::·. ·:::::::: ::::::: _.:
Q

q ........•.•.....••......••••

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r ...................•.......•
S ••••• •• •• • •••••••• • ••••••••

t ........................... .
v .............•..........•.•

u ...............•............
~

'" ........................... ..

X ••••• • •••••••••• • • •• •. •. •. ••

'y ..........•.....•.•.••••.•••
'z ...... ; ...................... .

Média Y.
Média X.
Nota da caderneta subsidiaria Z.
A commissão examinadora examinará cuidadosamente a
caderneta do candidato, verificando o tempo em que serviu á
Marinha e dará uma nota Z, que exprimirá o seu conceito sobre as qualidadêS referidas na alínea c, do art. 2f.
4Y+X+5Z

4()+()+5()

I Nota final::::------

10
10
(Nenhum candidato poderá ser classificado para promoção
81 a nota do exame. fôr menor que 6,0. A frac(;'ão 0,5 ou maior
que 0,5 será computada como unidade.)
De accôrdo cotn o resultado do exame acima verifica'mus
está
que (nome do candidato)
em condicões de ser
ou não está
promovido á graduação immediatamente superior.
Assignatura da commissão examinadora.

,

A Directoria do Pessoal, em .•.. de .........•..... de f 9 .•••

. i>resid~~i~ .d~. ~~ffi~i;sã~. e~a·~~~ã~iõra.

DECRETO N. i 7. 355 -

bt

ig

Dll!

.r UNHO

DE

i 92S

;Abre ao Minilterio da Justiça e Negocios 1nteriore1 o creditó
e:etraordinario de f 73 :506$000, para attender ás despesas
com. o appm·slhamento dos hospitaes Paula Candiâo 6
D. Pedro 11, de modo a ficarem em condições de receber
e tratar M variolosos que lhes fo1·em encaminhados
O Presidente da Retmblica· dos E1stados tinidos do Brasil;
hsando dfl autorização contida no § f o do art. 80 do decreto
11. 4. 536. de 28 de janeiro de f 922: e tendo sido ~uvido o Tri...
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1mnal de ContaR, nos f.m·mos do art. 94 do Regulamento Oeral
de Contabilidade Publica resolve abrir ao Ministerio da' .Justiça c Nrgocios Interiores o credito cxtroordinario de cento c
~eúml a ~~ trcs eon!os quinhentos e seis mil réis ( 173 ;506$000),
para altcndcr ás despesas decorrentes do appare~hamcnto dos
hospitacs Paula Candido c D. Pedro 11, nesta Capital, elo modo
<t ficarem em condi~;ões de receber c tratar os variolosos quo
lhes forem encaminhados.
Rio de .Janeiro, 16 de junho de 1926, 105° da Jndppendoncia c 38° da Hepublica.
A.HTHUR DA SILVA BERNARDES.

Affonso Penna Junio1·.

DECHETO N. 17. 35{)

-DE

16

DE JUNHO DE

1926

Del'oga a disposição do al't. 29 do 1'eaulmnento app1·ovado pelo.
dec1·eto n. ·12.914, de 13 de ma1'Ço de 1918

O Presidente da Hcpublica dos Estados _Unidos do Brasil,
usando da at.t.ribuição que lho confere o art. 48, n. 1 da Con~tituiçã.u Federal, decreta:
Art. 1. .Fica dorogada n disposição do art. 29 do regulamento approvado pelo decreto n. 12.914, de 13 do ~arco
de 1918.
Art.. 2." Ficam revogadas todas as disposições em contrario.
0

Rio de Janeiro, 16 de junho de 1926, 105" da Indépendencià
c 38° da Republica.
·
..:\ll.'I'IWH DA SILVA BEHNARDES.

Jliuzwl Calmon du Pin c Almeida.

DECRETO N. 17. 357 -

DE

16

DE .JUNHO DE

1·926

Concede a La Hispano Argentina

Curtiembre y Cha!'olerül
aufo1'i-:,oçao JWI'a {ttnccimW.I' na Repnblica

O Pros·idonLc da Hepublica dos E~tados Unidos do Bra~il,
attendendo ao que requereu a Sociedade Aonnyma La Hispano
Argentina Curtiembre y Charoleria. com séde em Buenos Aires, Repuhlien 1\rgcntina, c devidamente representada, decreta:
Artigo unico. E' concedida á Sociedade Anonyma La Hispano Argentina Curtiembre y Charoleria autor·ização para
funccionar na Republica com os estatutos que apresentou e
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mediante as clausulas que este acompanltnm. assignadus 1wlo
l\1 inisf.ro de Estado rios Negocio:=; <la Agrieulf ut·a, Indu:=;trh o
Comwercio, ficando a mesma sociedade olJrigauu a ettmpl·i!· :1~
fm·malidades ulteriores exigidas pela legislu~,;úo em Yi;;or.
Hio de Janeiro. 16 de junho

dl~

ltl:!G, 1o::;o da Indl'flCIH!t·n-

cia e :JHO da Hopublica.
Au:rnun u.\

8u.~v.\. lli::t~.N.\HDES.

M iuucl Calnwn dn fJin e . \ lnlt~id'!.

Cl.ausulas que acompanhalll o decreto u. i7 .357, dm;ta data
I

A Sociedade Anonyma La Hispano Argeuliua Curliemllt'e y
Charolcria é obrigada a ter um representante geml no Brasil,
com plenos e illimitados poderes para tratar e def·initivamente resolver as questões que se su::;cilarem, quer com o
troverno. quer com particulares, podendo ser demandado e
receber citação inicial pela soeiedade.

1I
Todos us aclos que praticar nu Brasil ficar;ln su.ic i: os
Lmicamcntc ás respectivas leis e regulamento~ c ú .iltr·isrJk,;iin
de seus trilmnaes judiciarios ou administrativos !:iem qw·, em
telllpo algum, possa a referida sociedade reclamat· qualqiH't'
ex.cevção. fundada em seus estatutos, nijus dispo:-;i~.:ÕI!~ niio
poderão servir de base para qualquer reclamação conecrnr·nl u
a execução das obras ou serviços a que cllcs se referem.

III
Fica detlcndcnle de aulor·iza~;fio do Governo 1Jl!Ult]1H'l' :~~
que a socicdatlc tenha de I~l'l' JHJS n~~pediYos e:;!a-

lf>ra~:ãu

tutos.
Ser-lhe-á cassada a auLorizadtu para fuucdonar
publica si infringir esta clausula:

11:\ n~

IV
Fica entendido que a autorização f1 dada sem prrju izo 1lu
principio de achar-se a soCticdade sujeita ás disposif.:õ~s de
direito que regem as sociedades auonymas.

v
.\ infrac<:ão de qualquer das elausulas varn a qual niío
cslcja comminada pena especial ser:'i punida cnm a mulla de
J.rilJ de 1926- Vol. II
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um conlo de réis (1 :000$) n cinco contos de réis (5 :000$) c,

no ca~o uc l'P.incidcncia, com a eassnçfí.o da autoriza~.:üo conendida pelo decreto em virtude do qual haixant as IH'f'sPrdes

elansulas.
Rio de Janeiro iü de junho de 192<L du Pin e Almeida. '

DECHETO

.~.

.Miyuel Ualnhlt.

1'7 .~338- llt•; JG DE .lUNUO DE 1920

Proroua para 31 de dezembro de ·1926 o prazo estabelecido pelo
decreto n. U/.054, de 20 de maio de 19S3, para uso obriaa.torio de autnf'111res 1i" {afn·ico da

banha de p01'CO

O Prc-;idenl .. da ltPpulll iea dos Estadu:-~ Unidos do Brasil,
da allri'lntil;ão quP llw eonfnro o art . .j8, 11. I da Con-

n~ando

sl itnição da lll'ptrhlit':t, dPel'Pta:

Art. 1.o Fica pro rogado para 31 de dezembro de 1920 o
prazo estabelecido 11elo m·t.. 3° do regulamento que baixou
com o decreto n. HL 05·í, de ~O de maio de i 923, para uso obrigatorio do autoclavc no fabrico da banha de porco destinada
ao commcreio interestadual c internacional.
Art. 2.° Fieam revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 16 de junho do 1926, 105° da lndependencia
e 38° da Republica.
An.•rnUR DA SILVA BERNARDES.

Miouel Calmon du Pin e Almeida.

DECilETO N. 1i. 359 -

DE

18 DE JUNHO DE 1926

Suspende o estado de sitio, dU?·ante o dia 27 do cot·rente~ em
todo o territorio do Estado do Pará, data em que se deve rn
realizar as eleições de Senador Fede1'al

O Prcsidcn1 c da ficpublica dos Estados Unidos do Brasil,
atlcndendo a que no dia 27 do corrente mez devem-se realizar
em ·todo o terrilorio do Estado do Pará as eleições para preenchimento de uma vaga de Senador Federal, rewlve suspender, alli o estado de sitio, durante o referido dia.
Hio de Janeiro, 18 de junho de 1926, 105° da Independencia e 38° da Republica.
AHTHUR DA SILVA BERNARDES.

Affonso Penna Junior.

AC'l'OS 00 PODER EXECUTÍVO

DECRETO N. i 7. 360 -

DE

563

i 9 DE JUNHo DE i 926

Suspende o estado rlc sitio, no rnttnicipio de Pederneiras e nos
tlístrictos de Borborema e Lençóes, rnunicipio de Lençóes
e comarca de Agudos, no Estado de São Paulo, durante n
dia 5 de julho proximo, afim de ,c;e 1'ealizarem as eleiç6es
de ve1•eadores c juizes de paz
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil
suspender o estado de sitio, durante o dia 5 de julho proximo futuro, em todo o tcrritorio do municiJ?iO de Pederneiras
P nos districtos de .Borborema e Lenc,:,óes, munwipio de Lencóes e
comarca de Agudos, no Estado de São Paulo, afim de se realizarem, alli as eleições para vereadores o juizes de paz.
Hio de .Janeiro, 19 de junho de 1U26, i05° da Independoncia e 38° da flepublica.

rcsolv~

ARTHUH DA SILVA BERNARDES.

Affonso Penna Junior.

DEcn I~To N. 17. 361 "-- nE 23 v E JuNno nE 1u2H

PrNnrJa 11nr mais dous rmnos o pra::.o fixado na clausula V
do contracto celebrado com a Sociedade Anonyma Agencia Americana para installar e traf e{Jar estações re!liotelem·aphicas ultrapotentes e para estabelecer se1·viço
1'adiolelr>7Jhonico nn territol'in nacional.

O Pr2~idcnte da Hepublica
atf.en~Jcndo rro que requereu a

dos EsLados Unidos do Brasil,
Sociedade Anonyma Agencia
Arnericana, de accôrdo com a clawmla XI do contracto celcvrado ern virtwie do decrdo n. '15 .8/d. c!~ H de novembro
de 1022, e ouvida a H.eparlição Geral dos Telegraphos,
(!ecreta:
Artigo nnico. Ficn prorogad~ por ma i::; dous annos,
soh a rendição de que a conce:::sao t~er:i intransferivel, o
Jll'UZiJ fix:ufo na cln~1sela V
do contr'aeto celebrado com a
:.::;Pciedadc Anonyma Agencia Americana, na fórma do d3.;reto
n. itl. 8H, de 14 ue novcmllrú Je 1922, para apresentação ao
Gowrnc Fed('ral da~ plantas, especifieações, orçamentos e
demai,~ infurmaçécs de ordem
technica concernentes ás
in:-:talla1_;üP!J a que sr. refere o mencionado contracto.
llio 1!e Janeiro, 23 de ,junho do 1926, 105° da Independencia e 38" da Hepublica.
A.RTHUR DA SILVA BERNARDES.

Francisco Sd.
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DECRETO N. i 7. 362 -

Abl'c, ao

·uE

Miui.slCI'io da J.'azcwla~

o

23

DE JUNHo DE

ctcdilo

1926

especial. de G:3G\1$U:?.t,

para pagmncnto á D ..Mm·ia. do Cnrnw Valle c l_icc.io.li cjo
Vasconcellos c~ ont1·os, em mrtudc de sentença JUdtclU.I'W.•

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida na resolução legislativa Tttlmcro 1:.961, de 22 de setembro de 1925, c tendo ouvido o Tribunal de Contas, na forma do regulamento approvado pe~o
decreto n. 15.770, de i de novembro de 1922, resolve abrir,
ao Ministerio da Fazenda, o credito especial de G:3Gü$!121,
para pagamento a D. Maria do Carmo Valle e Accioli de Vasconcellos, D. Felenilla .Acrioli de Vasconcellos c tenente Al-·
tamir Accioli de Vasconcellos, do que lhes é devido de pc;Isões de montepio deixado pelo coronel Francisco de Burros
Aeoioli de Vasconceilos, na fórma e para plena execução do
accôrdão do ~upremo Tribunal Federal n. 3.106.
Rio de Janeiro, 23 do junho de 1926, 105° da Indepcndencia e 38° da Hevubliea.
AirrHun BEnNARDES •

Annibal.Fteire da Fonseca.

DECRETO N. 17.363 -

DE

23

DE JUNHO DE

1926

Concede p1·m·ogação do prazo de duração da Companhia de Segu1'os Terrestres e Marítimos "lndemnisaàora", com. séde
·em Recife, e approva seus novos estatutos adaptados pela
assemblér aeral ext1·aordinaria de 26 de novem b1·o de
1925

O Prcsiucnto da Rcpublica dos Estados Unidos d.o Brasil,
attendendo ao que requereu a soeiedade :anonyma Companhia
de Seguros Terrestres e Marítimos "lndemni.sadora", com sédc
em Recife, Capital do Estado de Pernambuco, resolve approvar as resoluções da sua assembléa geral extraordinaria reallzada em 26 do novembro de 1925, prorogando o prazo da duração social até 31 do dezembro de 1·954 o adaptando novos
estatutos, mediante as seguintes condições:
I

A companhia continuará integralmente sujeita ·<is leis e
regulamentos vigentes ou quo vierem a vigorar sobre as operações de seguros.
II

Os estatutos ficam approvauos com as modificações
nbaix.o, que deverão ser ratificados pela eompanhin, dentro rlo
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praz.o de .trinta dias, por deliberação de asscmb~éa ·geral
extraordinaria:
A1·t.. 1" - IntercalPm-se entrr "capital do Estado de Pernamlmco'' c - "sob a denominação", as seguintes palavras
- ··onde tem ·sédo". Accrcsecnte-se o seguinte paragrapho:
"0 ywazo de duração fla companhia ~~ de t.r·inta annos. a partir·
de 1 de jmwirn do 1!l:?G e a trrmiuar ('nJ :n dP dezembro de
1954.
Art. go -- Redija-se da seguinte ft)rma: "O limite do
cada risca isolado a ser assumido pela companhia será o estabelecido nas leis e ·regulamentos que vigorarem sobre as
operações de segurn, f' as condições dos contractos serão estipulados nas respectivas apolices".
Arl. 12, §
- Substit.úa-se pelo seguinte: "As apolice~
de seguros emittidas na s·éde da companhia serão assignadas,
pelo menos, por dous dircctores, indistinctamente, e as emittidas nas succursaes e agencias o serão pelos gerentes das primeiras ou pelos agentes das segundas".
Art. 21 - Inclúa-se, entre as palavra~ - "sendo chamado" c - "será o director", o srguinte trecho: "ou de posso
no praw previsto no final do artigo antecedente".
Art. 2G - Intercale-sr. após as palavras - "effectivamente concluídas", o seguinte: "depois de deduzidas as reservas obriga to rias c".
ArL 31 - Accrescpnf.e-~H~. entre - "approvacão do augmento do ·capital" r - "ou liquida~,;ão da corr.panhia, as seguintes palavras: "ou dr valorrs dados a prf'st.nçõcs que não
consistem P.rn dinllf'iro".
Par agrapho lmiL'o ~\ngmcntr-sP, no final "p maiq
exigcncias legacs".
Art. 33 - Redija-se da seguinte fórma: "Para a compoE=i<:ão das mesas, nas l'2tmiões da assembléa geral sürão eleitos
por escrut in i o secreto e maioria de votos, de quatro em
quatro ar..1ws, um presidente. um vice-presidente, um pri-meiro scc:·ctarin c um segnndo secretario".
Ar L ftfl, ~ 1o - A~eresccnte-se ao seu fina1: "c da h i por
deante 5 l/c, ou o que für de f crminaclo pelas leis e regulamento~ que vigorarem.
§ 2° - Substif úa-Dc pelo seguintr: "A reserva de risco~
não expirados será const i tu ida dü acrôn!o c:o:n ::u leis e regulamentos qnc vigorarem··.
Art. 47 - Rcclija-s2: "Os rasos omisso:; ncste3 estatutos
~erão resolvidos de aceõrdo com a legislação que vigorar ,.
especialmente com as leis e regulamentos que regerem as s~
cirdadcs anonymn:::: e as operarões de seguros".
1

Rio de Janeiro, 23 de .i unho do 1!l?G, 105° da Independencia e 38° da .Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNAilDF.S,

Annibal Freire da Fonseca.
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DECRETO N. 17. 364 -

DE 30 DE JUNHO DE 1926

ApJH'OVa os projectos c os orçamentos, na impm·tancia total
de 283: 737$50'4, para a construcção, em Sapucahy, de edifícios destinados á estação, armazem de baldeação e casas de aoente e de anarda-rhnves da RfJde de l'iaç,ío SulMineira.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, tendo em vista o que solicitou o Estado de Minas Geram~,
arrendata·rio da Hêde do Viação Sul Mineira, conforme contracto autorizado pelo decreto n. 15.406, de 22 de março de
1922, e de accôrdo com as informações prestadae pela Inspectoria Federal das Esl raflas em officio n. 288/S, de 27 de
abril ultimo, decreta:
Art. Lo Ficam approvados, de conformidade eom os docurnEmtos que com esf e baixam ruhricndos J1Clo d irector grral de Expcdientf~ da Seeretaria rJe Esf ado dos Nogocios da
Viação e Obras Publicas, os projeclos e o~ orçamentos, na
importancia total de 283:737$504 (duzentos e oitenta e tros
contos setecentos e trinta c sete mil quinhentos e qua-tro réis),
para a construcç.ão, em Sapucahy. de um edificio para f'Stação, de um armazem de baldeação, de uma casa para rosidencia do agente e de outra para a do guarda-chaves.
Art. 2. As dospezíJ.S cffcctuadas até o maximo dos orçamentos ôra a(pprovados, na importancia rJe 153:180$165
(cento e cincoenfa e trcs contos cento e oitenta mil cento e
sessenta e cinco rMs). para a cstn·ção. 99 :532!$929 (noventa
c noYc confos quinhentos c frinfa c rlous mil novecentos e
vinfc o nnvr> r1'is), para n ~1rnm7.Pn1. IR:?Oi$706 (dl!)zoito contos duzcrdns n nrn mil ~;rfpr•rnfn~ f' sr'is r6is) para a casa do
agf'Hin c 12:R2?~701 (dnzr• r·rtllfn; oifocrnfns e vinlf' n dons
mil sdccenfos c quatro r(•is), para a cr,·sa do guarda-chaves;
serão. depois de apnradr~s em tomada de contas regular, inscriptas na r.onta rlf' capHal ria mencionada Rêde, nos termo~
dr11 nlinra 11, do ~ 1" da r.lansnla VII do confracfo de arrnnrlamrnfo.
0

Rio de .Janeiro, 30 df' junho de 1926, 105° da Inrlependrnr ia o 38° da RPpuhl ica.
AR'PHHR DA SILVA BERNARDF:R.

F1·nnrisco Sá.
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DECRETO N. 17. 365- ])]~ 30

DE .TUNIIO DE

1926

nrff'f1JI•ÍUII. ll ll.JH'CSl'1llfU'ito, t/r'/lit'O do Jll'll.'ZO df' r/ois 01l1!0S, dos
I'S/1(1/0s tftJ UTn 1/0;1() fl'flt,~(l({O {ei'J'OilÍtJ,/'ÍO, fi(III1Ufo Ga1lda1'i'(lo ú Eslrmla de l•'t?J'1'v Crmft•al do lltasil e ]JI'01'oaa pm•

il't's tlllnus, a JUII'lir tia dafn dn a.pprovaçao tlos ntwos es1wios, o J!l'azo f'i:rollo JltH:a a cmlc~usao. tia cl:nsl1'1tCÇt~o da
cst1'aila. de {erro dr qne c f'olu·essw11rl1'la a. Com]wnl11n do

Gandarella
O Prcsidcnlc da Rcpuhlica dos Estados Unidos elo Brasil,
altcndemln ao que reqtwt·en a Companhia do Gandarella c
tendo em vista as informações a respPif.o presl a·das pela Insprctoria Federal das Estrndas, rll'ercta:
Art. 1. A Companhia do Gandarella fica obrigada a
apresrntar, rtcntro do prazo de dois annos, contados desta data,
novos rsludo.-; em suhsl i l.uição ans approYa'dos pelo decreto
n. 16.0H4, rir 10 de julho de 192:{. afim de ser nrloplado outro
f raça do para a estrada dn ferro dP que ó conePssionaria, de
mndo a não projmlicar as obras ~m exPeu(:.ão e por exccuta'I',
para o fornPciHH·nto dP luz P enPrgia eleclrica á cidade dn
BeiJo Horizonte e a não aii·nvf'ssar os terrenos da zona nceessaria a ossa's obras.
§ 1.0 Os novos Psf.udos sPrão fdtos do accôrdo com as
indica~ões do Governo do Estado de Minas Geracs c lia Prefeitura de Bello Horizonte.
§ 2. A Companhia fio GandarPila não fel'á direito a rcclamal.'ão alguma pela mudança do traç•ado.
Art. 2.° Fica prorogado por tres annos, a partir da data
da app1·oyação dos novos rsl udos. o prazo fixarlo na clausula YIJ do conlraelo a: qup sc rcfpre o dr,crrlo n. 13.3"0. fie
1H rl!~ dPZPnthro rle 1!)! R. para :1 cnnclusão da nsfrada do ferro.
0

0

Jlio do Janniro, :w dt~ jnnll(J dt> 192ô, 10:>
dencia e 38° ~a Republica.

:\nrrnt:n

DA

Rn..vA

0

da Indt·w·n-

BI<:!1NAHDER.

Francisco S1í.

DRCRRTO N. 11. ;n;c,

-

DE

:10

nE

.ruNno

DE

H)26

Apprn!'a o plano das IJln·as qur a "Companhia lluana Força e
Lu::;" 1n·ctende executa;· uos municípios de Itú, Salto c Cabreuva, no Estado dt? Sli.o Paulo, para aproveitamento da
forra hydraulica do ?'io Tietê, e declm·a a u.rgencia da
drsa]Jl'OJn·iação dos terrenos e bcm{citorias cmnprehendidf)s nas J'espcctivas ]Jlrmtas·.
·
O Pre.':ddente da R0pnblica dos Estados Unidos do Brasil
attendc!ldo a~J que requereu a "Companhia Ituana Força e Luz";
concesswnarw, nos I ermos do decreto n 17.075, de 21 de outubro de Hl25, dos favores constantes dÓ decreto n. 5. 6-\6, de
'2 de ngo.;:fn dP Hl05. para o arn·oycifamcnfo d:1 força hydran-
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lic:1, c tendo em visla o di:-:pn.slo no art. 1" o alinf'a :2 3 do art. 2o
ultimo dcerPI o, c as infurnm~.:õ<';;; prestadas pela InspeI'IO!·ia Frdcral das EsiJ'!Hl:ls. drcrefa:
.Ad, L" Fica approvndn o plano dn~ nhra~ flltr. a "Compnnhin
T111n!1a Fnrea e Lnz" JH'P!Pn,dn I'XPeuftn• 11os nnmieipios dn lfú,
Ralfo 0. c~thr·enYa. no E;;;ladn de São Paulo, de accôrdn com as
plnnlas c o mPmorial qtw cnnt este baixam J'Ubricados pclú rlircctnr gf'ral dP. :Expediente da Secretaria de Est.ado dos :Nrgocios
da Viação n Obras Publicas, para o aproveitamcn1n da força hydr·auliea do rio TiPt.<', resal vndos os direitos de terceiros.
Paragrapho nnico. l\n exrcução das obras comprclwndirlas 110 vlano nra approvadn. a Companhia Iluana Fnrea c Luz
fiea ohrigatla a oh:3ervae as seguintes condições:
a) não prP.itulicar o abnslf'cimenlo de agua das populnc_:úr>s que seriam naturalmente servidas pelo rio Ticté;
lJ) executar as ohras que opportnnamrntc foram julgadas
nrcrs.saria::; para qur o rrgimcn das aguas do rio Ticté, a ju-.ante das barragPn~ prrvisf as no plano ora approvado, não seja
nlt.orado de modo a illlJH'dir o futuro aprovritanwnto dcstr para
a nnvcg·ação;
c) snhstifnir ou reromürnir. do nrcôrdo com as f'Xigrnria~
dos podf'rf'~ puhlieo~. f odas as obras de interesso publico, inclnsivo esfradas dr, rodngcm, caminhos f' linhas tclcgmphicm;,
qw• fiearf'm inutiliz~ulas nu pr·rjudit'adas Plll eonsrífUI'II(' ia das
ollra~ JH'cYistas no vlano ora aPJH'O\'::tdo.
Arf. 2." Os. terrenos e bC'mfeil.ot'ias comprrhenclidos na~
plantas ora approvadas ficam desapropriados, na conformidade
1
elo dispo;;; to no art. 1 o rlo decreto n. 5. 646, do 22 de agosto
de 190G, r dr necôt·do com o art. 590, §- 2°, n. UI, do Codigo
Civil e nl'l. Ho dn re).!ulamento npprovado velo dccrcfo n. 4.956,
dP H df' ~pf rmbrn dP 1 H03 •
.Arf. 3.o ::'\os fprrnns I' para ns fins rln art.. :2°, § 3°, rln dr('1'<'1 o n. J • O:? I, dn :'!:í dP agosf n dP t no:l, I' do ar f. H do rlPerPf n
n. ~~. Hiifi. dt• !I dl' sf'f Plllhro dn nw-.;mo nn nn. fie a rlf'r.Inrada a
lll'g'f'nci:t da dPs:q11·npr·iar:ão dos fl't'I'PtH1s r~ hrmft•i!orini' a qnn
~p· rPff'rt• n :u·l. '!" dtt J1l'P'f'l11 f' df'tJ'f'l n.
dr~tc

nio do .Tarwiro, :w dl' ,illnho di~ 1!1~(\. 10::i" da fndf'jlf•Jidt•neia

r 38" da nepuhliea.

ARTHUR DA

SII.. VA BErt~ARDE~.

Francisco Sá.

DECTI,ETO N. 17. ~G7 -

nr: :lO nr:

JUNHO DE

1!12(i

f'l't1a o tlistínetii'tl r/o f'ommantlunfr rm. Chefe da Rsr]lurrl;•rr.

O Prr~idcnl0 da Rrpublir.n dos Esl.ndos Unidos do Brasil,
usando clP af1.rihniçíif's qnc• lltf' rnnfer<} n art. .1R, 11. 1, da
Const.itui~:fío FNIPral, f'
ConE~iderando que o deerrfo n. 16.-623, de 1 de outubro do
1924 creou o Cornmando em Chefe da Esquadra;

5G9
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Considr.rando que esse cnmm:mdo

p(Jflp

ser

rxr.rciflo,

tanto por um vice-almirante como por um contra-nlmirantP,
e que não oxtslo aetualmentc, nas insígnias em uso na Marinha de GuPna, um di:·d inctivn qnc inrliqnt' a funcr,fíu cnnrsl)onrlont.e;

Art. 1." Fie a errado o rlistinct ivo do Commanr1nnl" rm
Clwfo da Eíl-qnnrlra.
A1·t. 2. O vico-almiranl c ou o contra-almirante qup, sf.'
achar investido do Comrnando em Chefe da Esquadra. dc'\·erú
aevorar uma insígnia que srrú a rlo seu posto, tendo, como
distinct.ivo, no rectangulo abaixo no das rstrrllas, uma anrnr:t
ht·anea, c m diagonal. eom n cepo no anp:nlo surwrit1r jttnl 11 ú
tralha, ePnfo1·mc o mono lo annc:xo.
~\rt. :3. 0 fioyog·:m1-S(~ as disposiçõrs om contrario.
0

llio do Janeiro, 30 de junho r1r. 1926, 10:-l" rla Indrprnrlcnria c 38" da Rf'publica.
ARTlWR DA SILVA BERNARDF.R.

An1r1ldo Siqurira J>infn da Lu-;
lf(nJJ))i

*

*

~t-t*
·*
',''
***********'

·~i

.Modelo para pavilhão de contra almirante commandante em
chefe da esquadra
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DECRETO N. 17. 3l18 -

DE

30

DE JUNHO DE

1926

,1 fn·e, ao Ministerio r/11 fitii'J'1'a, o credito cs}Jecial de 21 :072$-120,
pdra r1n(fmlU'11l'i a 111 in i:; f ros do 811prenw Triln.mal Mi-

Wm·.

O Pt·e~;idc·n~~· •l:t lll'fH!lli(·a dos E:-~fallo.:-; Unidos do Bl'a~il.
n:-::nllld dn atJfnt·iz:v;ão IJll!' IIH• <~ottfPJ't\ o deen>lo 1Pgi3lativo

u. 'i. !120, de :20 d<~ .ianeim de '1 ~J2ú e lendo ouvido o Tribunal
de Contas na f/,t·rmt da~ disposições em vigor, resolve abrir,
. ~o l\1inü:fet·in da Gtwrra, o credito especial de 21:072$420,
para aL'rndei' no pag2.mento da differcnf_,'a entre os vencimentos prnprios c os dt• juizes togados do SL:pi·cmn Tribunal 1\iilitar. aos mart'r llaP:-. Fnmcisco de Paula Argollo, Francisco
.José Teixeira ,lunior, Olympio de Cnrvalho Fonseca, José Caef<mo dt• .Fai'ia, Luiz .\nfonio de Medeiros, Feliciano .MendPs de
Morar·; r ''~'-"flH;-idnü UonçalvP~ de Albuquerque e Silva, du,. a n f c o f' x r· ' \~ i c i o d u 1921 .
Hin de .la::••it•o. 30 de .it:nl!O
rlr•twi:t i.'::::" dr; !;:·pi!ltl>·:L
.AH'I'IIUn

Pernmulo

DECfiliiTO N . 17. iHHl -

('n;wr·tlr

fÍ

dl!

DA

l!l'.!ti, 10r:i" da IndnpenSILVA

BEnNAnDES.

Setembrino rle f:nrvnllw.

DE

30 DI~ ,JUNHO DE 1926

Cmnprtiiia Amrticana do Cons/J'U.cciones 11 / 1r1'ifWfori-:.o~·{io pm·a funccionm· na Jlcpublica.

7JI.!'Jift,s

O Prc:';idenf c da IlepuLlica dos Estados Unidos do Bra..:iJ,
a f lendendo ao que requereu a sociedade anonyma Comp:uiia
Americana de Construcciones y Pavimentos com séne e;'\]

Bnrnos Afro~, Rrpublica Argentina, c devidamente rnprf':'!Pllf a da, decreta:
Arti~o nni<~n. E' concedida á sociedade anonyma Compailia
Americana de Construcciones ~, Pavimentos autorizaç·ão para
func<~innar na fiepublica con1 os r~tatutos que apresentou
e
Jtwdianf.r~ as dausnJac; que l'sf.e :J('Ompanham, assignada..: pelo
1\linislro de E~~tado dos Nogoeios da Agricultura, Inllustl'ia e
Cnmnwrein, ficando a mesma soeiedncle obrigada a rmltprit· a;;;
fm·mal idrtt!(•g exigida~ pela legislação em vigor.

n i r)
dt·rH'Í:I f'

de .Tanrirtl, 30 dr jnnho do Hl2G, 10!1° da iildi'P•)n:3Ro da Hf'Jmhlica.
«\HTHUH DA SILYA BEHNAilDES.

Migurl Calmon du Pin c Alnwirlic
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Clausulas que acompanham o dec.reto n. i7. 369, desta data
I
A Roeiedadc :monyma Compafiia Amerieana de Const!'ll·cciones y Pavimentos é obrigada a ter um reprcRenlante ~e1·al
no Brasil, eom plenos e illimitados poderes 11ara !ralar (~ ddinitiva.menle resolver as questões que se suscitarem, quer ~nm
o Governo, quer com particulares, podendo ser demandado e
rcrcbeJ' citação inicial pela sociedade.

11
Todos os actos que praticar no Brasil ficarão sujcilo8
unicanwnte ás respectivas leis e regulamentos o á jurisdieçiío
de sr.us Tribunaes, judiciarios on adminiRtrativos, sem que.
em tempo algum, possa a referida sociedade reclamar qnalquH
cxecpção, fundada em seus estatutos, cnjas disposições nilo
poderão ~'et·vir de base para qualqner reclamação eoncenwnl n
á exf'rução das obras ou serviços a que elles se referem.

III
Fira dependente de autorização do Governo qualquer alteração qne a sociedade tenha de fazer nos respect.ivos estatutos.
A sociedade não poderá, Iampouco, praticar nenhuma op.:.'raçfio d(• hanco, negociar em camhiacs on operar em sl'guroii
Sf'lll qur. para esse fim. solieitr pr(~,·iamnnle anlorizar.:.fio t':-:::eeial :!0 1\Iinist.orio do~ Negocio.'-' da Fazenda.
~e1·-lhe-ha cassada a autorização para ft!Ill'eional' na HL'pnblica, si infringir esta clausula.

IV
Fira entendido quo a autorização é dada som prr-juizo
principio dr, achar-se· a sociedade sujeita ás disposil'ÍÍPs
dirPiin que regem as Sociedades Anonymas.

do
d'J

v
A infracção de qualquer das clausulas para a qual r,fto
estrja romminada pena especial será punida eorn a llllrl{a de
tJm confn de réis (1 :000$000), a cinco contos de rt'i"
(á :000$000) e, no caso de rrinr.idcnria, eom a 1~assaeão da
autot'ização eoncedida pelo decreto em virlude do qllal.ltai\;;;q
a-- pr(':-;1•nl Ps clausulas.
Hin de Janeiro, 30 de junho do 1926. du Pi11 c Almeida.

Miau.cl Cn.lwon
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DECRETO~.

17.37()-

OE

30

OE ,JUNHO DE

lD.:?G (*)

l'l'01'0(Ja 1W1' dous annos o prazo JJrl1'a a conclusüo dos traba.-

tlr? installwfio das usi.nas, a que se 1·e{e1'C a clausula
rkl'i111a qu.intrr tio ''onU·r:do celc1n·arlo em H d:> ottlttfll'o

1/to.o.;

de 1!12:1

o liovcrun Jt'rrlr.ml c a eom prmhin Tf!lrfJ•f,_
Aliufws Chimir•os f' All.·rrli.~.

t"llf J'l'

J~'lf'I'/J•iro de

O PJ'f':'iclt•iJIP da HPpuh}ica do~ E;-;fado:' TJniuo::1 do Bra~il.
:tltcmlcndo ao qw• requc•rt'll n Companhia Hydro...:Electrica
Lln Adubos Chimic·os ,. :\lkali~> f' tPmlo Prn Yista a situação
cet'ada 1'111 São .Pall 1ll pPla rt~volta dn ri dP .iulho dn 19:.?'t ~~
agg1•ayada pela falia tlP PJWl'gia J>ara oR scrYir,oE-i indmdTiU('S
t:m todo n Estudo no dPClll'iHl dP l9:!r>, decreta:
.Ar f. J ,° Fica pro rogado por dons annos o prazo para a
conclusão dos frahalhos dl' installação da:3 usinas a LJtw ~o
!:r·fere a clauf'ula dPI'ima n,ninta do contrado celebrado Plll
11 de outnht·r, dt· I D:.>:l t•nll'P o GoYc't'no FedPral c a rf'fPrida.
l't nnpanh ia .
.\rt. :!." 111'\'lig"anH.:f' ns cli~pnsieõl'~ rrn rnnlrario.

Hill dl' .lflllt•il·o. :;o dt· ,innl!o dP 19:.'(;, JOS" da lndPpr-nt• ~:H" da !lí'flJllllir·a.

drw'ia

~\Jrnnrn D.\

Rn.Y.\ lr.F.n:.<.H:nEs.

M io11Pl Calm(in du Pin c Almdtlrr.

D:Er.HETO

~.

1i. 371 -

DE

30

DE JUNHO DE

102G

('tlllrf'dt• tí The J1siatir: 'fparJin(J CM'JWI'afion, Limifrrf, aulol'i:.lt~·rio Jllll'lt j'unrl'ioum· na flr'pufJlira

O Prf•si•knf r da Ht'pulJiica dos Estados Unidos do Brasil,
al.lcndcndn no qur J'f'fttH•rcu a Sociedade Anonyma The Asiatic
Trading Corporal ion, Limitcd, eorn séde em Londt·es, InglalPrra, P dcddamentc representada, decreta:
Artigo unico. E' concedida á The Asiatic Trading Cor!>Oration, Limited autorização para funccionar na Hcpuhlica
com os estatutos que aprcstnt.ou c mediante as clausulas quo
C'ste acompanham. assignadas pelo ministro de Estado dos Negocios da Agricnlt.ura, Industria e Cornmercio. ficando a
mesma sociedad0 obrigacht a cumprir as formalidades exigidas pela legislação em vigor.
.
Rio de Janeiro. 30 d ~ .iunho de
drncia c 38., da Hepublica.

19~G,

105., da Indepcn-

ARTHUR DA SILVA BErtNAfl.DES.

Miguel Calmon du Pin e Almeida.
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Clausulas que acompanham o decreto n. 17.371, desta data
I
A Sodedade Anonynu Thc A~ialie Trading CorporaLion,
Limited é obrigada a ter um repret:ienlante geral no Brasil,
com plenos e illimilados voclcrcs para tratar c definitivamente resolver as questões que se suscitarem, quer com o Go\·erno, quer com particulares, podendo ~cr demandado o receber citação inicial pela sociedade.

li

Todos os aclos quo praticar no Brasil ficarão sujeitos unicamente ás respectivas leis c regulamentos e á jurisdiccão de
seus tribunaes judieiarios on administrativos, sem que, em
tempo algum. possa a referida sociedade reclamar qualquct·
excepcão, fundada em seus estatutos, cujas disposições não
poderão servir de base para qualquer reclamação concernente
á execução das obras ou scrvi,~u:; a que elles :;e referem.
lll

.E'ica dependente de autorização do Governo qualquer alteracão que a sociedade tenha de fazer uos respectivos esta-

tutos.

A sociedade não poderá, tampouco, praticar nenhuma
operação de banco, negociar em cambiaes ou operar ()ll1 seguros sem que, para esse fnn. solicite préviarncntc autorização
. c~pccial ao 1\linisterio dos Neg·oeios da Fazenda.
Her-lhc-ha cassada a autorização para funccionar na
. l\cpublir:a si infringir esta clausula.

IV
Fira cntend~do que a autorização é dada sem prejuízo do
principio de, achar-se a sociedade sujeita ás disposjt:ões de
dire!to que regem as .sociedades anonymas.

v
A infracc;;ão de qualquer das· clausulas para a ~Iual não
esteja comminada pena especial sel'á punida com a multa de
um conto de réis (1 :000$) a cinco contos de réis (5 :000$) c,
Do caso de reincidencia, com a cassação da autorização concedida pelo decreto em virtude do qual lmi:xam as presente.:;
~tausulas.

Rio de Janeiro, 30 de junho de Hl:2ü. -

du Pin e Almeida.

Miaucl Calmon

514

ACTOS DO PODER EXECU'1'1Vd

DECHETC N' 17.372 -

DE

30

DE JUNHO DE

1926

Su.ppl'imc o ConS'nladn llonora1'io em Riga

O Presdiente aa Rej.'ublica dos Estados Unidos do Brasil:
Considerando desncccssaria a existencia de um Consulado
('J.n Biga e
Usando da aulol'ização que a lei lhe concede:
lkerela:
F1ca supprimido o Consulado em Riga. na Lethonia, revogadas as disvosit;õl's em contrario.

nio de Janeiro, 30 de Junho de 1926, 105° da Independcn.:-ia c 39° da Hep•;t,Iica.
Â ll'I'HUI\ DA SILVA Jlr<:n.NARUES •

.JosrJ F'elix Alves Pacheco.

DECRETO N. 17.373 -

DE

i

DE JULHO DE

1926

Ab1·e ao ltlinisterio da Fazenda o credito especial de
7:790$420, para pagamento ao Dr. OrviUe A. Derbv, de
despezas e(fectuadas em proveito do Serviço Geoloaico
e lf!ine1·alogir:n do llfinisterio da Aaricultura

O Presidente da Republica dos Esl n.ctos Unidos do Brasil,
usando da autorização contida na resolução legislativa numero
4. 972, de 6 de novembro do anno passado, e tendo ouvido o
Tribunal de Contas, na fôrma do regulamento approva.d.o pelo
decreto n. 15.770, de 1 de novembro de 1922, resolve abrir.
ao Ministerio da Fazenda o credito especial de 7 :790$420, para
pagamento ao Dr. Orvillc A. Derby, director do Serviço Geologico e Mineralogico do Ministerio da Agricultura, proveniente d.e despezas pelo mesmo effectuadas em proveito do alludido serviço.
Rio de Janeiro, 7 de julho de 1926, 105° da Indcpendencia e 38° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Annibal Freire da Fonseca .

575

Á'CTOS DO PODER EXECUTÍVO

DEGHE'.ro N. 11.374 --

DE

1

DE JULHI) DE

1926

Abre, ao Ministerio da Justiça e Negodos Interiores o credito extraordinw·io de 44:640$, para os concerto; de que
carecem os apparelhos "Clavton'', da Jnspectoria dos Serviços de Prophylaxia, a cargo do Departamento Nacionat
de Saucle Publica
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usundo da autorização contida no art. 80 do decreto n. 4. 536,
de 28 de janeiro de 192~, e depois de ouvido o Tribunal de
Contas, nos termos do art. 94 do Hegulamento Geral de Contabihdnde Publica, resolve abrir ao Ministerio da Justiça o
Nego e i os Interiores o credito extraordinario de 44 :640$, para
attendct· ús despezn.s com os concertos de que carecem os avparelhos "Clayton", da Inspectoria dos Serviços de Prophylaxia, a eargo do Departamento Nacional de Saude Publica e
que se tornam precisos, afim de que. a mesma inspectoria fique
habil il a da a combater surtos opü.Jemicos no Uistricto Federal.llio de .Janeiro, 7 de julho de 1926 1 105' da Independencia
e 38° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNAliDES.

Alfonso Penna Junio1·.

lJEGRETü N. 17.375 -

DE

15

DE JULHO DE

19'26

Modilica as disposiçúes constantes dus lettras a e b, ·da condição I u, estatttida pelo decreto n. /fi. 77 5, de 13 de janeiro de f 925, c drí outras 1Jl'Vvidencias

O Prcsiueute Lia Hcnublica tios Entados Uniuos do Brasil,
LttendCJ1J!o ao que rccjn8reu Fortunato Bulcão, corwessionario ~los favol't':'l mencionn.do::; lJO decreto n. iü. 775. de 13 de
janeil·o de i U25, resolve:
Art. 1 • " As disposições constantes das lettras a c b. da
cundil;ãu 1". do cilaclu decrcfo n. 1ü.775, ficam subslituidas
pelas seuiutes:
a) i n;:;lallar e manf er ent funeei uamentu entre Anehicla
c Hicanlo Alhuqucl'qW', nn DisLridu FederaL .um alto forno
com capacidade para produc·ção diaria de 30 toneladas de
guza, no minimo. l\" o fabrico do gusa se ruo empregadas materias primas cxclu:-Ji' amcnlc nacionaes;
b) a eonstruir entre Anohicta c Ricardo de Albuquerque,
no Districto Federal, uma usina met.allurgica com·prellendendo fabrica\ão ele ferro, ligas de metaes, refinação e laminação
de a·co o manipulação de seus productos, com capacidade de
20 toneladas diarias, no mínimo, empregandú como materia
prjma, o gusa fabricado na usina de que trata a alinea cz ._ A
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insl.allacão pódc ser ampliada em qualquer época, de accôr.do com o desenvolvimento Ja industria sidcrurgica c as necc.s:;idadcs do consumo.
Art. ~.o O eoner~sionarin 1í obrigado, :lo aecôrdo eom o
disno~t.o 110 a.rt. 10, do rlcerel.o n. 1~.n.i!J,, de 30 de nHll'\O <.lc
HH 8, a mantcl' l'ltl cu! ti v o as florestas ncccssarias ao suppriJnento regular de eanão de madeira de que precisarem as
suas usinas, sendo as arcas fh::adas pelo Ministurio da Agrieultura, Industria c Commcrdo.
Art. il. o O prazo para eonclusão das installações de quo
trata a condição H", do mencionado decreto n, 16.775, fica
prorogado p{)r mais dous annos, a terminar em 15 de· novembro Úé 1\J'28.

Art. ·L o Hcvugarn-se as disposicões em contrario.
llio de Janeiro, 15 de julho do 1926, 1015° da Independencia c 38° da Hepublica.
1

An.THUH. DA SILVA. llERNAltDES.

Miguel Calmon du P'in c Al1neitla.

DECRETO N. 17.376-

D~

15

DE J'ULHO DE

1926

Concede a La Commerciale Sud Américaine G.' M. & A. Petitjean
auto'rização pm·a funccionar na Republica

O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Brasil,
allendcndo ao que requereu a soeicdD,de .anonyma La ComInerciale Sud Am•~ricainc G. l\I. & A. Prtitjcan. com sédc em
Paris, França, c dc·vidamente ropresentandá., dcercta:
Artigo unico. E' concedida á sociedade anonyma La Commerciale S'ud Américainc G. M. & A. Pctitjean autorização
para funccionar na Rcpublicà com os cstat'utos que apresentou
e mediante as clausulas .que este acompanham. assignaóas pelo
ministro de Estado dos Negocias da Agricultura, Industria e
Commcrcio, ficando a mesma so-ciedade obrigada a cumprir as
formalidades exigidas pela legislação em vigor.
Rio de Janeiro, 15 de julho de 1926, 105° da Iudependencia.
c 38° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERlsARDES.

Miouel Calmon du Pin e Almeidd.

Clausulas que acompanha111 o decreto n. 17.376, desta data

I
A sociedade anonyma IJa Cammercialc Sud Américaino G.
~~ ohrig·ada a t.er um rcprcsc'l1tantc geral no

M. & A. Petitjean
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Brasil, com plenos e illimitados puderes para tratar c definitivamente r~solver as q~wstões IJUC' se su:;citarem, quer eom
o Governo, quer eunr. particulares, podcudo ~er demandada c
receber cila~·ão inicial pela sociC'dadc.

II
'J'udus o~ aclos que pralkat· no Brasil fkarfio sujeitos
unieamcJH·c ús respectivas leis e regulamentos c {t jurisdicção
de ~cus tribunacs judiciarios ou administrativos, sem
que. em tempo algmn, possa a rderida sociedade r••el:tmar
qualquer exccpç.ão, fundada em seus estatutos, cujas di-;püsi~·õcs não po·derão SC'l'vir de base para qualquer rcclamaçftu
eoncerncnl e ú execução das obras ou servi('os a que elles S'J
referem.

HI
Fica dependente de autorizaç.ão do Govc1·no qualciucr ai ·
tera<,:ão que a sociedade tenha de fazer nos respectivos edfal'utos.
A sociedade não poderá, tampouco, praticar nenhuma
operação de banco, negociar em cambiacs ou operar em seguros,
sem qttP, para cs~e fim. solicite préviamente autorização csvecial ao Ministerio dos Negocias da Fazenda.
Scr-Ihc-ha cassada a autoriza('ão para funccionar na Hcpu. 1Jliea si infringir c.;;f a clansnla.

IV
Fica entendido que a autorização C dada sem prn.Jl!Ir.o do
principio dP achar-se a soeieciacto sujrit'a ús dh;;posicões de direito que regem as socirdndcs nnonyma~.

v
A infl'ae~ão de qual(JUCI' das clausulas paea a qual não r~·
f eja cuHlll.l i nada pC'na cspec i ai . scrú punida eOI.l_l a

_m111Ja de

um confn dn rt'is (L :000$) a cmco coiifos de reis (iJ:OOO$) c.
no caso de reineidenc.ia. C{)lll a cassa\ão <la auto1·iza('ão eonccdiclet pelo dctTcto em virtude do qual baixam as prPst•nlc;;
clausulas.

Hi o flp .Trmeiro, 15 de julho ele ÚJ?G. -- ~.Uiaucl. Calmun dl'Pin c Almeida.
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DECHETO N. 17.377 -

llE

15

DE JULHO DE

1926

Suspende o estarlo de sitio em todo o territorio dos municípios
de Jambeiro, Xiririca, Novo Horizonte, Salto Grande do
Paranapanema, Agudos e Iacanca, no Estado de S. Paulo,
no dia 21 do corrente mez.
O Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil:

Hesolve suspender o e·stado de sitio em todo o territorio
dos municípios de Jambeiro, Xiririca, Novo Horizonte, Salto
\trande do Paranapanemtt, Agudos e Iacanca, no Estado de
São Paulo, durante o dia 21 do corrente mez, data· em qul~
terão logar as eleições de vereadores.
Rio de Janeiro, 15 de julho de 1926, 105° da Independencia e 38° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Affonso Penna Junior.

DECRETO N. 17.378-

DE

15

DE JULHO DE

1926 (*)

Autoriza o Banlc o{ London and South Amel'ica Limited, con..
séde em Londres, a abrir succursaes nas cidades de Bel[,,
Horizonte c Juiz de F6ra, no Estado de Minas Geracs
O PrcsidcHtc da Hcpublica dos Estados Unidos do Brasil,
attendcndo ao que requereu o "Bank o-f London and South
America J.... imitcd", nome adaptado por "The London and Rivr.r
Plate Bank Limitr.d", depois da sua união com "The London
and Brazilian Bank Limitcd", approvada pelo decreto numero. 16.427, de 27 de março do 1924, Sociedade Anonvma,
corn séde em Londre::;, que funcciona no Brasil de accôrdo ·com
o decreto n. 8.884, de 9 de agosto de 1911, modificado pe~o
citado decreto n. 16.427;
Resolve conceder ao mesmo banco autorizacão para abrir
succursaes em Bello Horizonte e Juiz de Fóra, no Estado de
.Minas Geraes, continuando integralmente sujeito á legislação
nm vigor, bem como ás leis e regulamentos que forem expedidos sobre o objecto de suas operações.
Hio de Janeiro, 15 de julho de 1926. 105° da Independencia e 38° da Republica.
AllTHUlt DA SILVA BERNARDES.

Annibal Freire da Fonseca.
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DECRETO N . 11. :nu -

o E 15 nE Jur..no nE 1 u2o

Ab1·c ao 1Uinisterio da Viação e Obras Publicas o credito especial de H.t:J:J:7iH$05.'J pura attender ao paaamento
das obras e {orncci'lnrmtos feitos pela Companhia Ferro
Fiaria 1!-'stc Brasileiro, na con~trucçi'io das estradas de
ferro federaes nos Estados da Bahia, Sergipe e norte de
.Minas Gcraes, dtt1'antc os annos de 1924 c 192[).
O Presidente da ·Rcpublicn; dos Estados Uniu os do
Brasil, usando da autorização consta.nte da sub-consignação
n. 15 - I - Construcção de prolongamentos e ramaes e
conclusão de obras em and::tmento nas estradas de ferro da
verba 2~a, do art. H-, da Jei n. 4. 911, de 12 de janeiro de
1925 em 'vigor no exercício de 1926 por força do decreto numero 17.180, de 2 de janeiro do corrente anno_ e tendo ouvido
o Mmisterio da Fazenda e o Tribunal de Contas, na conformiaade do que dispõe o art. !J3, do ncgulamcnto Geral de Contttbilidadc Publica. resolve:
Art. 1. o Fica aberto ao Ministerio da ·viação e Obras Publicas o credito especial de quatorze mil cento e trinta· e tre3
contos setecentos e cincoenta e quatro mil c cincoenta e tres
réis ( 14.133 :754$053). afin: de attcnder ao pagairento da3
obras c 'fornecimentos feitos pela Companhia Ferro Viaria Este
Brasileiro, na construcção das estradas. de ferro fecleraes nos
Estado·3 da Bahia·, Sergipe e norte de Minas Geraes em virtude de seu contractú anncxo ao decreto n. 14.068, ele 19 d3
fevereiro de 1920, durante os annos de 1924 e 1925;
Art. 2. o Fica o .Mmislcrio da Fazenda. autorizado a
cmit.tit• npoliePs da divida publica no valor nominal de um
conto de réis (1 :UOO$) cada um~, juros de 5 olo ao anno, em
numero suffieicnte para produzir a importancia em dinheiro
de que trata o presente decreto, devendo ser o Tribunal de
Contas mform:tdo do numero total de titulos emittidos.
Rio de Janeiro. 15 de julho de 1926, 105° da

e 38° da Republica.

Independen~ia

AnTHUR DA SILVA BEH.NARDES.

Francisco Sd

l)ECTIETO N. 17. 380 -

lJE 15 O€ JULHo DE 1926

Proroga até o dia 3 de janeiro de 1927 o prazo fixado para a
Companhia Jfogyana de Estradas de Ferro concluir fH
obras àe const1·ucç(!,o de uma estação, armazem e dependencins, uo lcilometro 774,022., da linha ele Catalão, e autoriza a installação provisoria de um u Posto" em uma das
casas de portadores
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil.
attendendo ao que requereu a Companhia Mogyana de Estra ...
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, 1::' tk hTru t' ú::; inl'onnat;Õt•:-; l'l'Pstadus IH~ la Tnspcdoia. Fe:t.,·;d da-; Eslradas. Plll ufl'ieio n. ·i:n\~, de 1 de jnll1u do eor"' 1tlt• :lllllP, dt•tTcl a:
.\ri. I.'' Fiea vrul'o;:ndo alt.~ o tlia; J de .iandt·u de
i~l.'l t' prnw fixadn no dt•nTio n. HLH05, de 11 de maio th
i !l.'~l. p;wa a I'I'!Jllet'en (e t•onelu i L' as uh1·as de consl J'llC<,:ão ·I e
·lllJ:~ p:-;iru.:üt,, arnwzc·m e dt~pnntiPtH·.ins 110 kilomclro 77í,0:22, dn
lil'lla tlP Catalão. cujo projt•c!o c· m·çameulo foram Ul)!Jt'OYadus
rwlo rl'ft'l'ilio dt•crdo .
.\ l'f. :2:" Fica autorizada a in:::;lallação lH'DYisoria de um
"Po~l o., Plll uma da;;; r a~ as de })Ol'l mloecs con1prcllmulillas uo

pl'lljPcfo appruY:Hio, Yisl o ser essa installação neces.saria aos
dt• erm::mwnlo dP ft•pn:-; no trecho daquella linha, cnIJ·.· a:; l'"'lat:_i)e:' dt\ ~ohradmhu e :\rag·uary.

Sl'L'Yi~:~,..,

Rio de .lanciro, 13 de julho de 19.:!0, 105° da Independeu-·
e[,\

e

~~8°

da Repnblic.a.

AnTnun.

DA SILVA llc:nN~\RDES.

F1'ancisco Sá.

J).J\ClU~TO

N. 17.381 -

ng 15

DI~ JULHO DE

102G

l'I'VI'U(Ja até 7 de junho de 1928 o prazo 1W1'a a Com1Jauhir&
estTndn tle Faro de VictoJ•ia a 1ll inos concltti1· a consfi'H,.:·ün tlrt linha ,:,. Vir~tnl'ia a llnln~1'a tlu Mntfo Dentro

O PJ'P~id(•nl.c da l\t•puhlil'n tio3 E:dndos Fnitlns do Bras1l.
n ti ench·ndo ao qUt_• r:·t;w•rcn :\ Companhia E~; Irada de Ferro ch~
Victol'Ja a 'l\Iina~;, e de :wct'n·du ('Oill as infornwcõ(•s ]Westada;;;
tH•Ia ln~'])Pdoria F(•·Jc~l'al das K--:!radac; Pm officio n lt35IS, d1~
~'O dt• ,i11nho find(l. dL•en•fa:
~\r lig-o uuicu. Para COIJ~·.]u:-;ão da cnnsf ruccão da linha do
':idllria n Habi1·a do l\1aUo Dentro, da Companhia Estrada llo
Fen·u de Yictorin a Minas, fica prurogado até 7 cl~ junho de
1028 o prazo fixado na clausula 7o do contracto celebrado no::~
I ermos do derreto n. 12.091, de 7 de junho de 1910, o qual
}1(11' for<;a do dctTPlo n. 13.312, de ,í de dezembro de 1918, coJIH'.rou a corrPr dn 7 de junho de ·1919, c fot' prorogado put·
dou":-; anno::; pplo dcrrdq 11. 1G. 5 15, de 13 de agosto de 19.2 L

llio dt' Jnn<'iro, '15 de julho dP Hl20, 105° da Indcpendenda e ~~" da Hcpnblira.

BJ.mNAnmm.
Francisco Sá.

AnTIIUI\ D.\ SIJ. . vA

Af!TOR

no
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DE

15 DE Jl'LITO DE 19;?()

'!

A)lJii'OI'(f tt z~lan!n. dos l''I'I'Cnos .J?Ccessal'ios.
1101'11 nlnçao ccnU·ltJ do 1'ede
fen·ovw;·w

erli{icaçrio

tlrr_

atl'enrlada. tt.
('oniJitTI!ltio Fm·1·om'rt1'ia R'sfe B;·asileii'O e dcclm·a o w·acn-.
f'iu. tltl tlt•sflJí1'0J11'iar;rio
l'lliil

dos lC1'1'C1WS c bcmJ'cilnl'ias neUrr

Jitchcnrlidos.

O Pre~idenlo da Hepnblirn dn:;; Estnrlo::; l'niuo3 elo nra~il,
fPnrlo rm vista o que propoz a liPpcctneia Federal das E~tl'a
rla.;, c111 officio n. 1.71/::\, de n do corrc11LP, decreta:
A t'! . t.o Fica approvarla a planta, qne com r.-;tc h a ixa. rnln·it·ada pelo di1·cctor ger·al de Expediente fla Secrctm·ia do
Estado {1o.s Negocios da Yiacão :c Ohras Publicas, dns tet'l'í'tW::i
nr•rP~~nrios á edificação da nova estação crnt.ral rla rôdü ft~
dt·J'al mTrndada á "Companhia F'errodaria Este Brasildt·o··.
11o h a i rro ·COnlmcrcial da cidade de S. Sal\·ador.
Art. 2. Os terrenos e hemfcito·rias compt'Phell!lidos na
ph nta ora approvada ficam de.saprop.riaclos, de accôrdo ~~om
n art. 5fl0, § 2°, n. UI, do Codigo Civil c ar!. 8° do rrgnlanlPlltn appl'OYllflo pelo decreto n. 1-. fl56, do ü de sctcmbrn
0

'lt' lH03.
AI'!. 3. No:s tcrri1os e pa.ra o~ fins do art. 2°, ~ :1", tln
d~·crel o n. 1. 021, de 25 de agost·o de 1903, e do art. lll do
0

dPr't'oto n. ·L fl56, de n rle setembro do mc.smo anno, fica df'l'ln mda a u rgPncia da dcsaproprial,.'.ão dos tPrt·rnos o lH'Jll l't•iLt H'i<l.'i, a que SI~ refere o art. .'2" rlo prc-s·enl:<'l rh~c1•cto',
Ai'! . .L'' ;\ Companhia Fcnoyi:1rir1 Estr Bra~i!Pit·n d:•·.·r·t :í.
npr:•s••nl:.lJ', denlr,n do prazo dr tlous nwzc:.;, a conlat' da data
l.'lll que llt(' fôt· no! ificallo o p!'P"<mte drm~Pto, (h !H'ojpef.iH e
t:l't~an~cntns dcfinilh'os elo::; erlific!os c drpl'ndcnci~ .., da rde•·idn estação.
Hio 1rlo Janeiro, 15 de julho de 1926, 105° da Intleprn,],•twia c 38° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BEUNAfiDF.S,

F_!fl,fJCiSCQ

DECnE·ro N. 11.38.2 A--

nE

15

ªd.;

nE JULHo nE

1926

O Presidente ela ncpulJlica dos Estados Unido:; llo Beasil:
Considerando que o Bra:--il já renunciem, poe acl.o cxpre2-sD, o logar que oceupaya no ConsoHw E:xecutiyo da So('ir·rlaclo das Nações, e .iú ff'z ao Secretariado Geral da mesma
f~·•.-:·ipclndc a notificac,:üo fol'mal de sna retirada, de nccôrdo
<·o.m o c~tabelcl'itlo na padr~ final do :u·lig-o lo do Pacto n'spc<' l!\"0:

Decreta:
_\d. 1. o Firn ex[ i nrla a
)'e]ll

df'Cl'f'fO

11.

DPll'gru~fío

lli.'Jl:.'. d1• l:l d!•

JIÚ!l'\,'0

PPrmrtncnl o cre::1d.tt
clP

1!1:.'},

p

l'C•\·ngnt1:1
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o rfccreto n. 16. 496, de 28 de março de 1926, contendo Instrucções que regiam os trabalhos da referida Delegação.
Art. 2. o Revogam-se as disposições em contrario.
,O Mini~tro do Estado .ct.as Helncões Exteriores assim o
lenha cnll:nrlido e o faça executar.
Rio de Janeiro, 15 de .iÍ1lho de 1026, 105n da Independencia e 38° da Republica,
ARTHUH. DA SILVA BERNARDES.

José Felix Alves Pacheca.

DECRETO N. 17. 383 -

DE 19 DE JULHO DE 1926

Eleva a taxa pa'ra percepção de direitos de importação de
producto enum,erado no art. 437 da Tarifa das Alf!'ndegas, em vigor.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasii,
usando da autorização contida no art. 42 da lei n. 4. 984, de
31 de dezembro de 1926, e tendo em vista a representação 'llle
lhe foi endereçada pela Companhia Agro Fabril Mercantil, e~
tabelecida em Recife, Estado de Pernambuco, com o fabrico
de linhas para costura, e
Considerando que os Poderes Publicas não podem ser indifferentes, antes têm necessidade de promover meios quo
facilitem o desenvolvimento da indust.ria do paiz, já auxiliando-a, com a isenção de direitos· rfe entrada, já com outros fa.
voros que interessem á sua prosperidade, em corrasponrJrncia com os interesses da economia nacional;
Considerando que a Companhia Agro Fabril Mercan' il
aUingiu n elevado gráo de prosperidade por seus proprios PSforços, independente do~ auxilios que m; Poderes Puhli~o~
têm dispensado, em todos os tempos, a cmnrehendimentoa
congeneres;
Considerando que fabricantes estrangeiros de linhas de
costuras, conforme documentos exhibidos pela referida companhia, com o intuito de crearem embaraços á uma industria
genuinamente nacional, acarretando-lhe os maiores pre.iuizos, estão offerecendo e prodigalitando vantagens cspeciaes
a commerciantes que se rornpromett.am a não adquirir, pal'U
~en commercio, os pJ•oductos similarp,~ rla fabrica estabelecida c mantida pela referida companhia;
Considerando que dos documentos
apresentados pela
companhia se evinPnCia o proposfto dos fabricantes estrangeiros de extinguir a eoncurrencia nacional para, dominando
o mercado, cstabelf'cerem JW0ços exorbitantes para os seus
Jn·oduclos, tanto assim que os preços rfe venda desses prodrtctos, nos proprios paizes de origem, são muito mais elevados
do que os oue regulam pnra vcndns no Brasil, não obstante as
despezas arfditivas de fretes, seguros e impostos;
Considerando que de taes factos teve conhecimento o
f!nn~resso Nacional; c que. por isso, a lei n. ·L 984; ele 31 di:~
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dezembro de 1925, que orca a receita geral da Republica par:.i
o corrente exercício, consignou disposição (art. 42), auto.
rizanrio o Governo a "restringir pela melhor fórma ou a prohibir a importação de qualquer producto estrangeiro, sempre
que Yerificar que os fabricantes, representantes ou importadores dP-sso producfo, concedendo vantagens cspeciaes a·B
commorciantes que se compromcttam a não vender o similar
nacional, procuram embaraçar ou prejudicar a venda deste
ultimo c assim a industria nacional;
Considerando, ainda, que as providencias adoptadas em
defesa da producção nacional não devem permittir que á
sombra dellas se estimule a ancia de lucros excessivos em detrimento do consumidor;
Considerando, finalmente, que urge providenciar no sentido de amparar legitimo interesse da Companhia Agro Fabril Mercantil, o qual se rrlneiona com superiores interesses
economicos do paiz.
Decreta:
Art. 1. O fio torcido ou linha de qualquer qualidade em carretéis, novellos ou meadas, para costuras, crochet ou
semelhantes, pagará n taxa de 10$000, por kilo, razão 300 %.
art. 437 - classe 15• algodão.
Art. 2. 0 Verificado, por qualquer meio, que a Companhia Agro Fabril Mercantil Re prevalece da taxa fixada no
artigo anterior para elevar, sem justo motivo, o preço da venda do fio torcido ou linha de qualquer qnalirlade para costura. crochot ou semelhantes, será por cicular do Minist.m·io
da Fazenda, restabelccida, immediatamente a taxa de 2$000,
por kilogrammo do art. 437 da Tarifa das Alfande15as
Yigcnte.
Paragrapho unico. Caberá ao Ministerio da Agriculturn, Industria e Commercio a vigilanein nccessaria á applicação rigorm;a deste artigo.
Art. 3. 0 A cobrança dos direítm~. pela taxa ora decretada,
terá inicio após 90 dias, a contar dn publicação deste.
Art.. 4. Revogam-se as disposições em contrario.
nio fln .Janeiro, 19 (JO julho rle 1926, 1or>o da TndcpcndC'Il··
c ia o 3Rn dn Republica.
0

0

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Annibal Freire da Fonseca.
Miguel Calmnn du Pin e Almeida.

DECRETO N. 17. 38 ~ -

DF. ?O DE .TULHO DE

19?ü

Aufotiza a substitnicãn dos actunrs tdllws da 1>rirneirn .~e
cr·tio da Estrada ·de Ferro ]) . Th('J•ezn. Chrisli'llf1., (' OJ>prn1'~' o 1'r'S1>rctivo m·<·auu•tlfo, na imporfanda. total df? l't:Ís
1. 7H :f},'Jf~~OO (mil sctrrcnfos r qwdor:;e f'•mtos novecentos c trinta e mn m1il c quatrocentos rc;is)
O Pr0sider:te da Hcpuhliea dos Est.ados Unidos do Rrasil,
"tfenrlPndo no que requereu a Companhin B~asilcirn. r:arbo..:.

_,\C'fOS DO PODEH EXECUTIYO

nifcrn do ..:\ raranguá. c ás infm'macões twcstadas pela Inspceloria 1-'edcral das :Est.rada5, ent officios ns. 44/S, de ·16 do
j:nwit·o, P. ~ !:l/S, de 2 dP julho do COJ'L'PI:te anno, decreta:
. \l'l ign uni co. Fica n Companhia Brasileira f!arhunifel·a
~lc A1·:unn!;uú, arrenrlataria da l~siJ·ada de Ferro lJ. Thcreza
Chrislina, confornw contracto celchrndo nos termos do decreto
n. I :3.102, de li do sdunhro de 1018, autorizada n ~ubstitui<'
o ..:.; acfuacs tl'ilhos de 20 kilos por metro linear, ela primoim
sccçí1o da mesma estrada, no trecho entre o porlo de Imbituba c a cidade do Tubarão, por outros de 32k,240, dos adquiridos pela J'rquer('ntc para serem empregados na cor:strucçu;1
fia Estrada de Fnrm R~o Francisco a Porto Alegr-e, no frtJello
Pntrf' Arnranguú f' Porto .Aingt'C.
§ J •" Fica npp·,·oYndo o ot·camrnto, na impodar.'Cia total
1 . 7 U : ~J3 J $ WO ( rn i I s1• r Pecn Ios ~~ qual orzo contos novecentos
t1 trinta c l!lll mil c qnatrocento" rt'>is), organiza co r:a Insperloria Federal das Bstrurlas, r.m substituição ao npresrntudo
twla l'NtHerenfe para os t!'ahalhos de que se trata.
§ 2. o N'os f ermos das clansnlus s• c 2.9, § 2", do eontraelo
n f]Ue se refere o citado decreto n. 13.192, dn 11.de setembro
dP HH8. correrão po~· eonta da companhia, para a rospccti ,.a
· ir.·~eripçãfl na conta de eapital da cstl'arla, as despezas rffrcl ivarnente reâlizadn~, até o maxi.mo elo mencionado ot·çamr.nlo. · o qual com este baixa, rnhriéado pelo rlirector g~·ral
do Expediente da Secretada de E,-,tado da Viação e Obrá;;
Publicas.

lU o do Janeiro, 20 do julho do 1026,
(! 38° da nepuhlica.

df.•nrir~

Ann-mn

DA

J 05" da Indrpen-

Sn.vi\

BERNARDJ~s.

Francisco Sei.

DECRETO N. 17 ..385 -

DE

20 DE JULHO DE 1926.

,tbrr~

.

no lJfinisterio das R~lações Exterim•es, o c1•edito especial
de 400:000$, 1mpel, pm·a occorrcr ao paaamento dos tuncr:ionm·ios do _Corpo niplomatico e. do Consula·r em. diS1JO-

nibilidade

·

O Presidente da Ucpublica dos Estados Unidos do Drasi1,
usando da antoriznção constante do artigo 9" do decreto legis.
lativo n. 4. 995_ do 5 de junho ultimo. tendo sido consultado
o Tribunal de Contas c ouvido o 1\Hnistcrio da Fazenda, no:::;

h~rn:os dos arts. 92 c 93, do Regulamento do Co digo. de. Oontnbilidade da União que baixou com o decreto n. 15.783, dn
8 fi~ noYcmhro de 1923, decreta·:
Art. f.o Fica aberto ao 1\linisterio das Relações Exteri·orM, o credito e-speeinl de 400 :000$, papel, pnra occorrer ao
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P.XF.C:ll'qVo

pagamento dos vcncú11entos dos funccionarios do Corpo Diplnrnat.ico e dei Consular em disponibilidade rPnnmerüdn.
Art.. 2.G ncvogam-sr. as disposic;ões em contrario.

I\io de Janeirrl, 20 rle julho elo 1926, 105° da In•lqwndencia e 38° da nepnblica.
AR'T'HUH. D.\ StLV.\ HtmNAHDES.
Jos~_~

DECHF.TO N. 17. 3SG -

DF.

Felix Alve.'i Pacheco.

t21

IH: JULHO DE

1flt?ô

Concede a The .'No Paulo "TJ•amzeaiJ, Liaht and Power Company,
Limitetl rwtorlza~:áo p.rv·rt continuar a [unccionm· na
Rczmblica.

O Pre.sidenfe da llf·tmlJliea (]os Estados Unillo.s Llc Br·asii,
afJondendo ao que requceen, The Sãó Paulo Tramway, Light
anti l)O\Y('t' Company~ Limil.cd, autorizada a funrcio11ar no Bra··
sil pelos decretos ns. 3. :H!J., de 17 1lc jnlho de 18B9, :~. G·!: 2, dn
25 de jtinho de 1900, ·L'ii:J, de 1·0 do fC!VPt'oiro. de 1903, <LG!l·:.
de 1 de agosto de Hl07, e·li.9G:!, dP :?1 d(l'mnio de iüOS, e dt'\idamnnlc rc-prcsrntncla: dl'Crr!n:
Artigo ~mieo. E' cnncrdida nu! f)l'izar:ão ú E<ocicda~l~~ nnnnyma The ~:-\fio Paulo Trnm\\·ay, Light nnd Pn\H'i' Company, J.imlff't.l pat'<.l i'onlinnar a funceionnr na llupuhlica, com us nllcraçúi'S i'Pilas no3 sPus Pslat11fns a :m dr ,iullto fie iDo~:, :?2 rll~
abril dn Hlll, U dr ~Ptrmhrn tie 1\H•:!, -11 de :o;clembt·o de l!H:l
e 13 de novem})ro de 19.21 c sob as mesmas clausulas que ncompailham o -decreto n. 6.HG2, de 21 de maio de 190'8i, fienndo
porém, a referida ~ociedado ohrigada n cumprir as fol'malit.laàes exigidas pela h·gislaçiio em vigor.
1

fiio de Janeiro. 21 de julho de 1026, 105° da Indcpenclencia c 38° da n~publica.
A.R'fHUR DA SILVA BERNARDgs.

Miguel Calmon du Pin e Al?neida.

DEGRF.TO N. 17 .38i-

DE

21

DE JULHO DE

1926

Modifica a disposição do art. 1°, lettra c, do 1'e.gulmnento opprovado 1Jelo decreto n. 12.911, ele 1.3 de nw1·r;n de J.')fS, e
dá out1·as 1J1'ov-idcncias.

O Presidente da fiepublica dos Estados
·usando das::; attribuições que lhe confere o
Constilui<;:ão da Republica, decreta:
Art. 1.° Fica modificada, pela seguinte

Unidos do Brasil,
art. 1R, n. 1, da
.
ft)rma, a Ictfra c
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rio art. 1o, do regulamento approvado pelo decreto n. 12. 914,
tlP 13 de março de 1918:
c) a execução das rli~posições comprehendidas no decreto
1'. 2. 025, de J n de abril de 19Hl, concernente á fabric.ação
da mnntoiga e a sua fiscalização c defesa commercial, será
fciln. pelo Instituto de Chimica e pelo Serviço dP. Industria
Pa~toril, de aecôrdo com a~ Tnstrncções qne forem expedidas
y,cJo l\1 inistro de Estado dos Ncgocios da Agricultura, Indusll'ia c Commercio.
Art. 2.° Ficam revogadas as dispo~iç.ões em contrario.
t";

Rio de Janeiro, 21 de uulho de 1926, 38° da Republica
1 05" da Indepedencia.
AnTHUR DA SJLVA BERNARDES.

Mwuel Calmon du Pin e Almeida.

DECRETO N. 17.388 -

nE

21 DE ,JULHO DE 1926 ('")

A11prova e manda executar o regulamento para a Escola· de
Aviação Nat,al
·
O Presidente da Republica d.os Estados Unidos do Brasil,
usando da autorizacão contida no art. 13 da lei n. 4. 015,
dt> 9 de ,ianeiro de 1920, revigorado pelo art. H (ja lei numero 4. 895, de 3 de dezembro de 1924 resolve approvar e
rr1and.ar executar o regulamento para a Escola de Aviacão
Nnval, que a este acompanlw, assienado pelo contra-almirante
Arnaldo Siqueira Pinlo da Luz, ministro de Estado dos Negocios da Marinha; l'<'Yogarlas ns di::; posições em contrario.
Rio de Janeiro, 21 de julho de 1926, 105° da Independcncia e 38° .da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARD·ES.

Arnaldo Siqueira Pinto da Luz.

Regulamento para· a Escola -de Avi~ção Naval
CAPITULO I
DA ESCOL.\ g SEUS FINS

Art.. 1. A Eseola rlc Aviaçã.o NaYal (E. AV-N) terá. por
fim, pelo ensino thcorieo c pratico:
a) preparar officiacs da activa da Marinha de Guerra Nacional para o Serviço Geral de Aviação Naval;
b) preparar civis para constituirem n Reserva Naval
0

i!\( r('f\!

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

587

c) instruir os primeiros e segundos sargentos da Armada
para serem pilotos-aviadores;
d) ministrar aos cabos PE-A:fi-AY os conhecimentos nocessarias nas varias especialidades e officios, habilitando-os ú
promoção a auxiliares-especialistas.
Art. 2. A escola ficará directamente subordinada á -D. A.,
trrá a sua séde no Centro de Aviacão do Rio de Janeiro, e
sP.u director será o proprio commandante do Centro. ncgerse-ha por este regulamento, pelo regimento interno que fôr
approvado pelo ministro e demais disposiç-ões em vigor na
Marinha.
Art. 3. O ensino escolar será ministrado de accôrdo com
c estabelecido no presente regulamento c nos pro!grammas
opportunamente adaptados e periodicamente revistos, appro-vados pelo ministro.
Art. 4. o Serão observadas na escola as disposições em
vigor, na Arrr:ada, quanto ao serviço, ordem e disciplina com
as restriccões estabelecidas neste regulamento.
Art. 5. A esco1a funccionará quando o ministro o determinar, á vista das necessidades do serviço; tendo inicio o .
curso no primeiro dia util de fevereiro, salvo deliberação diversa do ministro.
0

0

0

CAPITULO

11

DO PESSOAL

Art. 6. O pessoal da escola constará de:
a) director, que será o commandante do Centro do Rio
de Janeiro;
b) vicc-director, que será o immcdiato do Centro do H i o
dü Janeiro;
c) encarregado geral do ensino, aviador naval, mais antigo que os instructores e mais moderno que o vice-di~ ector;
d) secretario, offieial da act.iva, ou reformado em
comn:oissão;
e) inst.ructores c su'b-instructores;
f) encarregado Lcchnico do Serviço Photograpltico;
g) desenhista;
h) dous professores civis, para ensino primaria;
i) o pessoal subalterno do serviço de escripta que fôr d.;t.errninado pelo ministro da Marinha;
j) pessoal para limpeza._ eonservação c funccionamrnto
dos aviões do inst.rucção o demais serviços necossarios.
§ 1. O encarretgado geral do ensino, o secretario. .JS
instrncl.orf's, o encarregado do Serviço Phntogra.phico, o desenhista p, os profpssores civis serão nomrados pPlo minish·o
da Marinha, por proposta do dircctor.
·
§ 2. 0 Não· sendo nomeado um official reformado, o director designará para o cargo de secretario o instructor mais
modcr·no.
§ 3. 0::~ sub-instrucf ores serão dr~ignados pelo D. G. A.,
por pmposta do director.
·
§ Lo O pessoal comprehondido na lottra (I) será d')signado pelo D. G. P., de aceôrdo com a lotação approvada
pelo minist.ro.
·
§ 5. O pessoal referido na lcttra (,T) srr(l dcfalhn,io
~entre o qnc servir no centro:
0

0

0

0
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§ 6. 0 O ntHr.ceo (\o instructorcs c sub-insl rucloecs sertí
nnnualmc-nl e fixado pelo minis! ro da Thlarinha, depois de Pl'Orwsla rfo dircclor c conforme as necrs::-idarlrs d.o ensino ..
§ 7.° Cada instrnctor podcrú rxorc~r a mstruct.orta do
n•ai8 do uma mal ('J'ia, a jn izo do ministro. por proposla do
IÍÍl'CCfOl',

§ 8. As nomeações e dr:~ignações dr in;-;lructort:>~; c ~uh
inslructores dPvcrfw sempre rccàhir no:;; quo rcYnlal·r·m mo-Ihor·os provas clt) t"a!)flt' idade profis~ional, ·de qnai idaJ\\3 mnracs o mililart's.
·
§ 9. O ministro poclrr:í., em qualqur1' occa;;::'i'), rnc!;mo
rlui'Unlc o cut·so, drlcrminar a destituição dr qualquer instrncl<H' ou sub-instrnctor, a sru critcrio.
Art.. 7.° Compete ao director, além dt~ suas attl'ihui;;õe;;
propriamente militares:
.
a) executar c fazer executar o presente regu,am~ai ..J ~ 0
regimento interno;
.
·
b) propôr nomrações c exonerações, de acc;')rd; cum 0
nrU.go anterior;
.
.
c) propClr o desligamento dos alumnos jnlg·arlós i 11apf os
pnra n serviço dr aYiação. por ineapacidallo physicct C.'ll e·_qt·al,
ou ainda por incidirem no art •. fS;
di nprrsentar, no dia elo anuo lectivo. um relator;o ~r-lwc
c:~ cursos e oecurrcncias ela escola.
Art. 8,° Compete ao vicc-dircclor, af1'-m do sn:1s nt ll·i·
buiç.õns propriamente n;ilitaros: .
a) substituir o director na sua falta ou impcrlimenh;
b) fiscáliza r, de accôr tiO com as ordens do d irector, n excet<ção do prr>."rnt c regn19mento c do regimento interno da
0

0

f'SCOla;

e) velar pPlo Pxaeto cnmprimento das ordens do djrcctor,

boa ordem, asseio c disciplina da escola.
·
Art. 9.° CompPte ao encarregado geral do ensino, e~pe

cialmente:
a) dirigir e fiscalizar toda a instruccão theorica é [Jrat.ica da escola, cntemlrndo-sc para isso diroctamentl3 com l)
dircctor;
b) encaminhar ao director os programmas propostos pelos
h~structo.rcs e sub-instructon•s;
.
·
c) propOr ao diroctor a nomeação e a exoneração dog
in~tructores para o curso pratico· de vôo;
d) propôr ao dircctor qnacsquer alterações que julgar
Ecccssarias ao ensino;
e) inforn:ar ao dircctor sobre todos os assuptos que se
prendem ao ensino, c aprc~entar-lhe um rclatorio no fim de
cada anno Ice Li vo.
Art. 10. Comvctc ao sccrelal'io, e~pC'eialn)cnto:
a) dirigir touo o serviço da scerctarin;
b) fazer dacfy]ographar as apostilhas das
aulas dachs
r, elos inslructorcs c reunil-as em livro para os cursos;
,
c) lavrar em livro o:::.pccial denominado "livro de actas nc
exames", as actas do I!csultaclo do julgamento dos cxam0s
effcctuados.
Art. 11. Compete aos instructorcs, ospeeialmcnto:
à) apresentar os programmas para o ensino;.
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u) l'i'CTt~\ rr eom a maior ehueza as apost.ilhas ·do curS~l
c1ue leecionat·ctr., c cnlrcgal-a::; ú seLTclaria afim de scr1~lll
dactylographaclas;
.
. . .
c) tomar parte na banca exammadom da dtsc1plma tfUC
ti verem lcccionaclo;
. .
d) fazer assignar pelos alumnos o "livro de frcqutmem·'
{,s aulas.
·
Art.. L~. Compete aos sub-insfrnetores, es.pecialmcntc ~
rt~ auxiliar os instructm·c~, promovendo por
tndoc; ~s
lJ:•oios ao sru a 1,cance a instrucção pratica dos alumno~, ol~~cr
' ando rigorosamente os programmas, ordens o horarios estabelecidos pal'a as aulas;
b) fazer assignar pelos alumnos o "livro de frcqueneia''
ás aulas.

CAPITULO III
DAS 1\IA1'niCULAS

Art. 13. Só poderão sqr admiltidos tt matricuJ~:

IVo cw·so de a1Jiado1•es-navaes
a) os carütães-tenC'JllPs do Q. O do Corpo de Offi0iaes
da A1·mada, com n~eno.:; de 30 a unos de idade;
b) os primeiros tenentes do mesmo quadro c corpo, com
menos de 00 annos de idaclr, depois de completado o tcmro de
embarque c o esta,gio a cru e f" C refere o art. 5° do dec1•eto
n. 17.155, ue 23 de noYembro de 10'23 (comprchendido no
tempo de embarque);
·
c) os civis que o requererem. tenham menos de 30 ani10S
etc idade e se con:.promoltam a pertencer á Reserva Naval
Aerea, sujeitando-se a todas as dispqsiç.ões que o Governo esbeleça i1a regulamenta~.:ão t.lessa rosPrYa, c ~;cjam approvado:3
em exame vestibular.

No curso de pilotos-aviadores
d) os primcii·os c segundos sargentos, sem nulas tJlie lH
desabonem, e com menos de 30 annos de iclaclc, que satiafi ..
zerem ás condições estabelecidas no art. 37 do regulamento
r·ara o pes.;oal subalterno do Serviço Geral do Aviação N~vul

No curso de al'ti{iccs de aviaçõ.o
c)
os cabos da companhia dÓ praticantes at·Lifiues de
aviação que tenham satisfeito ás condições do acccsso previstas no numero 3, letras a) b) c c) do art. 31 do regulamento para o pessoal suballorno do Servic;o Geral de Aviação
Naval, obscrYando-se a ordem de antiguidade de classe, prohibida expressamente qualquer outra matricula.
Paragrapho uni co. E' condição essencial paí·a matricula
dos candidatos, f.rrem sido julgados npfos para o serviço de
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aviação, em inspeccão de sa.u~e, regulada por instruccõe~ esvociaes approvadas pelo mm1stro.
Art. 14. A matricula,- nos casos das alineas a) b) c) e d;
será dada a criterio do ministro, que escolherá livremente,
entro os candidatos juLgados aptos, aquelles que maie se recommcrularern twlo seu valor moml e sua bôa conduch
mil i Lar.
§ Lo Nos casos das alíneas a), b) c d) os requerimentos
serão' encaminhados, dnvidamente informados, ao D. G. P.,
que os enviará ao ministro con~ a sua informacão e apreciação pessoal sobre o valor moral e militar dos candidatos.
§ 2. Nos casos da alinea c), serão feitos directamento
ao ministro, que mandará proceder- ás necessarias syndicaneias sobre os candidatos.
§ 3. Nos casos da alinea (e), a matricula é obrigatoria e
da alçada do D. G. P.
.
§ 4. O exame vestibular para os candidatos civis constará
do provas escripta o oral sobre portuguez, francez, inglez,
geographia, noções de physica e mathematira elementar, coniornw programmas annuahnente propostos pelo dire"Ctor e
approvados pelo ministro.
Art. 15. Annualmente a D. A. informará á D. P. sobre
as matriculas que julgar necessarias nos diversos cursos da
Eseola.
Art. 16. O numero de matriculas será fixado pelo minblro, depois ue proposta da 1J. P. (excepto no caso da aliuca (e) do art. 13, da competencia do D. G. P. ) , tendo em
Yista as nec·essidades do serviço e as disposicões orçamentarias.
11 ~i:' :-!:'~:-!':'õ<!fft";l
0

0

0

Art. 17. As matriculas dos officiaes, inferiores e civis
serão lia das em aviso; a dos PE, por acto do D. G. P., em
Urdem do Dia.
Art. 18. Durante o curso, deverá ser trancada a matricula dos alumuos que, após doze horas de vôo, acompanhados
uo respectivo instructor, não se acharem em condições de
niar bós; dos que mostrarem pouco aproveit_amento ou máo
comportamento, e do.s que a criterio. do ministro forem desligados do Serviço Geral de Aviaçã().
CAPITULO IV
DO ENSINO

Art. i9. Ensino scrâ ministrado de accôrdo com os p1;o.:.
g1'ammas organizados, por m·eio de aulas, exercícios, trabalhos praticos nas officinas do centro e visitas.
Art. 20. Haverá na escola os seguintes cursos:
a) "aviadores-navaes", para officiaes e civis;
b) "pilotos-aviadores", para inferiores;
c) "artifices de aviação", para os cabos PE-AR-AV.
Art. 21. Os cursos de Aviadores Navaes e Pilotos-Aviadores constarão de duas partes:
a) parte theorica, que será dada em quatro mezes;
b) parte pratica, de acoôrdo com a caderneta diploma.:
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·§ 1 . o As materias que constituem o Curso de Aviadores
Navaes, são as seguintes:
a) theoria do vôo e estructura;
b) motores de aviação;
c) photographia aerea;
d) artilharia especialisada, metralhadoras,
torpedos e
bombas usados na aviação, observação do tiro;
e) radiotelegraphia applicada á aviação, signaes ·e meteorologia;
navegação aerea;
g) emprego tactico do avião; cooperação da aviação naval
com fot·ça:5 de terra e mar, acção isolada das esquadrilhas
aercas.
1.
, .~t-- .... ~~
§ 2. As materias que constituem o curso de pilotos-avia-·
dures, são as seguintes;
a; noções elementares de theoria do vôo e estructura;
b) motores de aviação;
c J pholographia aerea.
d) material de artilharia, c armamento, em geral, usado
na aviação;
e) radioLelegraphia applicada á aviação. Signaes e meteoro·logia.
'§ 3. Os programmas das materias que constituem o
ourso de pilotos-aviadores, devem ser os mais pralicos possíveis, attendendo ao menor preparo basico dos alumnos.
Devem merecer especial cuidado os cursos de material de
artilharia, metralhadoras e bombas, radiotelegraphia c '>ignaes.
§ 4. A parte pratica de ambos os cursos mencionados neste arligo, obedecerá á orientação e ás exigencias da cadernetadiploma approvada pelo ministro, e abrangerá os exercícios
referentes á materia da alinea (d) .
§ 5. 0 O assumpto da alinea g será dado por meio. de conferencias, no período correspondente á parte pratica.
Art. 22. O curso de artífices de aviação terá por fim
prinCipal dar o nooessario preparo theorico aos cabos PE-AilAV, que se preparam para as funcções mais elevadas de artífices de aviação; terá a duração de 1i mezes e constará de
cinco especialidades:
a) motoristas de aviação
b) montadores de aviação;
c) caldeireiros de aviação;
d) carpinteiros de aviação;
e J photographos de aviação.
Paragrapho. uni co. Os programmas do curso de artifices
de aviação deverão abranger, no mínimo, toda a materia es·
pecificada no capitulo "Das habilitações", para as differentes especialidades do regulamento para o pessoal subalterno
do Serviço Geral de Aviação Naval.
Art. 23. Para que o ensino seja officientemente ministrado. haverá na escola:
a) uma bibliotheca;
b) sala de estudos para marinheiros;
c) uma sala para conferencias com installações cinematographicas;
fl) um gabinete de moto;re~ de aviação;

n

0
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e\ um g·auiucLe de

al'tilhariu

especialisada,

torpedos,

Jlldralhadoras n bombas;

n um
labontlorio. phutographico;
uma in ..:;lallação de 1Janco de prova para motores;

q)
h)

~ uacs ~~

in:;tallaçõcs para excrcieios de siguacs
rudiutclcgraphia.

luríliuoso~,

vi-

CAPl'l'tJLO V
DOS

EXAMES

Ar f. 24. O aproveitamento dos alumnos dos cursos de
"nsindores-navaes" e "pilotos-aviadores", na parte theoricn,
n~rú avaliatlo por meio de exame constante
de uma prova
pscripta de cada matcria, perante uma commissão de tres
membroq da qual farii parte o director da Escola, como presidente.
Art. 25. O preparo dos alumnQs aerá avaliado por materia, c por urna nota de zero a dez (O a 1.0), sendo a nota final
d1e approvação a média das notas obtidas em todas as materias.
Será considerado reprovado o alumno que, em uma ma-leria, tenha nota inferior a tres (3), ou cuja media final seja
inferior a seis (ü).
Art. 26. Os alumn9s appt·ovlldos nas provas escriptas
serão snhmettidos ás provas praticas, que constarão de:
a) tnontagem. e desmontagem de artilharia, torpedos, melralhadorns c bombas usados na aviação;
ú) transmissão e recep~ão de radiotelegraphia, com o miniuw r:.o doze ( l2) palaYras por minuto;
c) transmissão o -reecpção do ~ignaos luminosos, com o
mininw do oilo (8) palavras por minutô.
cl) transmissfío ~~ re~q1(:fto de signaes de sema,phora.
Paragrap·ho unit'n. ~\.;; nnlas para ('Ssa:-; provas srri!o "hahililado'' e "inhnbililado".
Art. 27. Sómente os ::Jlumnos que forem habiliLados nas
provas do artigo nnlcrio!.' poderão cursar a parte pratica de
vôo.
Art. 28. 0:; a1unmos tio curso de "Artífices de Aviação"
srrão submettidos a prov:1s csr-ripta, oral e pratica, c o pre ...
J;:_\ro em cada uma avaliado pm· um:a nota de O a 1.0, son<lo a
llota final de apprôvacão n média das tres notas obtidas em
cada prova.
Paragrapho unico. O alumno que tiver nota final tu..,
fcrior a seis será considerado reprovado.
Art. 29. Os alumnos que faltarem a qualquer prova sem
motivo justificado, serão considerados reprovados.
Art. 30. Ois alumnos que faltarem a uma das provas ott
a todas elias por motivo jmd i ficado, como tal julgado pelo dircclor, farão a ·prova ou a:3 provas que tiverem deixado do
fazer logo que. céssc o impedimento que motivou a falta.
Art. 31. No dia do julgamento çle cada unia das diffe"'-'
rentes provas, e logo em .seguida, o secretario lavrará em livro
cspc~ial uma acf a do regull ado, a qual sc~'á immediatamonto
assignada, por cllc e por todos os membros da commissão julgadora. Nessa acta serão mencionados os nomes dos alumno~
. presentes e os do~ ausentes.
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Art. 32. QuaLquer resalva ou emenda na acta a que so
refere o artigo au~~rior só será valida quando feita pelo prO··
prio punho do director, com sua assignatura.
Art. 33. Os of.ficiaes ulumnos, si forem r~provaclos, sérão
desligados da escola, não podendo tornar n cursai-a.
Art. 34. Os cíVis que forem ~cprovados serão imimedialamento desligados e não poderão repetir o curso, o mesmo·
succooendo aos -inferiores.
Art. 35. Os alumnos do curso de artifices de av.lacão que
forem reprovados, poderãrJ repetir o curso, no anno seguinte,
e si forem novamente julgados inhabilitados serão desligados
do servico de aviação naval o mandados apresentar á D. P.
para serem aproveitados em outros serviços da Marinht&.
. Art._ 36. Os officiaes que forem approvados e satisfizerem as condições da Caderneta Diploma, serão considerados
"Aviadores-Navaes".
.
·
Art. 37. Os civis, nas mesmas condicões, s~rão bonsiderados "Aviadores-Navaes da Reserva", com as honras do 2° tenente.
Art. 38. Os inferiores, nas mesmas condicõe&, ·serão incluídos no quadro do pilot.o~-aviadores, do Corpo de Sub-:Officiaes da Armada, por portaria do ministro da Marinha, com
-a graduação militar de sargento-ajudante.
Art. 39. Os alumnos do curso de artifices, que forem ap. provados, ficarão aptos á promocão a 3° sargento AE-AU-A V,
na fórma do regUlamento para o pessoal subalterno do S('rviço Geral de Aviação Na,,al.
Art. 40. Os alumnos civis, durant~ o curso, terão as regalias de officiaes e usarão o uniforme interno destes, sem
galões, e C"m o distinctivo de aviação.
CAPITULO VI.
DOS ALUMNOS

Art. 41 . Os alumnos dos differenles cursos da escola são
obrigados a comparecer a todas· as aulas, exercícios e trabalhos praticas, á hora marcada, só podendo retirar-se depois
de terminados, e de assigEar o "Livro de frequencia".
Art. 42. Os _alumnoa farão os serviços de estado ou
qu'lrto, de accôrdo com o detalhe quo for organizado.
Art. 43. Os alumnos do curso de "Aviadores Navaes", que
estiverem cursando a parte pratica, são obrigados a fazer a
montagem, alinhamento e desmontagem dos aviões destinados
ás suas aulas, sempre que lhes for isso ordenado o sob as
vistas dos instructores.
. Art. 44. Os alumnos do curso de "Pilotos-Av.iadore;g", que
estiverem cursando a respectiva parte pratica, são obrigados
a fazer todo o serviço dl3 limpeza, conservacão, montagem,
alinhamento; desmontagem c substituição de motores dos
aviões de instruccão, e farãc parto de suas guarnições.
Art. 45. Durante o curso pratico de vôo, os alumnos deverão praticar diariamente. sob a direccilo do instructor t\
sub-instruclor respectivo:3, em exercícios de transmissão o
recepção de signaes do "cigarra", "lumino_sos" e de "semaphoras". Deverão compenetrar-se da necessidade o da importancia que ha para o piloto de. um avião em poder transmittir e receber signaes cem perfeicão.
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(cdficiaos) perceberão a gratt-

051, d(~ 14 de janeiro de i920,na
:t

\l11inlta n. 3.849, de 26 de se-

Ar!. ii.A ~;JtiJ·-iu~! 1111 ·r·1a é ··otlsúlerada uma incurnbencia
e para n rwr1·r pc;itn da:; \ 11 'agt~us ti e correntes do art. 50 do
Regulnnwnt (I para 1' P >; 1:ll SunalLerno do Serviço Geral do
Aviaç:w, a ltlncçf\11 ti,~ "' t;-inst.rucloe é considerada equivalente ao:-; s'"'\ iço:-: tl1· in1· ll!ilenc 1a o .officina, necessarios aos
sub-offici w- par:' :, r. r1 111 uit() ús gratificações a que se ~eferem as al:lli_':H r·, ,1, 1 11 do t·-itado artigo, e dos quaes ficam, porlan~~~. di..;pl'Il" ~<I~ duranl1~ o curso.
Paragrapho · u nit'(' \
artífiecs, nessas condições, se-rá
sempre alwlla1la a ~~·u 1 i t ' n: fto cl i ar in maxima das alineas c e

d

referid:~s.

Art. 4H. o~ ~tlllllll\l" Tliilitnres terão a gratificação a que
se refere (lf' n~. ;,, ti c '7 11(1 art. 1'' da lei n. 4.051, de 14 de
janeiro de 1n:~o, d11ea 1l•· 11 Ctl r c; o, e não perderão nenhuma
das vantagens de qu1~ g· nr••m nntm·iormente, excepto a gratifica<;ão de ineumbt·l~'i'l.
Art. 4!l. O curf'(l d;l :E~eola <11) Aviação, para os effeitos
de pronwçàu dos o [I i c ia1• .:;, ó equivalente ao das escolas profissionaes, a que se r• ft'l ~ 1; regulamento approvado pelo decreto n. H. :!~O. ele 7 dr· .illho de 1020.
Art. f!O. A exPcu(àll ll•.1 serviço de quartos e estado pelos
instructoref', sub-in:;! 1 ucl on·s, alumnos e officiaes em geral,
será regttlada. no rl·giilll' ltu inft~rno, bem como o de guardas,
polieia e d1~mas t.klalllt•>.
Art. 51, O Fl'r\il;·l ,1 • Faz,~r1dn, Saude e transporte será o
do Centro d1~ Avíaç•üo
Art. 5~. Em n;t:-:1 ·s ' c~peíouaes e na falta de primeiros
e segundos .-;argentc,.., :):ti :1 ,, prPerwhimento das matriculas no
curso de piloto-aviador, •I ministro poderá, a seu criterio, perruiU ir quo f': C mal ril'lÜI'' n suh-officiaes dos differentes quadros, medinn!e as nll'on s eondições estabelecidas para os inferiores.
Art. fl3. 0::; ~~th-ir,stJ·ucL(il'C:3 serão designados annualmenle, .sempre que h·Jll\ e: matriculas, na escola; o seu exercício se in ie ia. cDm a ah:rlura das aulas que lhes corresponderem, cessando aulnm~11iclmente no fim do curso.

I

\PJTUisO VIII

li!~Pil"-l!ÇÔES 'l'RANSITORIAB

Art. r. i. Quando h1111V :~i.' nceessidade ou conveniencia para
o ensino, poderão ser ilc:-f: ignados, excepcionalmente, para a3
funcções do instroc!cil' o sub-instructor, de assumptos espeoiaes, officiaes ou suh-officiaes sem o curso de aviação.
§ i. 0 O ensino que lhes ficar affecto não será feito em vôo,
mesmo
parte pr:a ti c a. .
.
. . . .

na
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§ 2. Terão as mesmas vantagens que os das escolas profissiouaes emquanto leccicnarem.
§ 3. o exercício ~e suas funccões s~?t incia com a abertura das aulas que lhes corresponderem, e cessa automaticamente no fim do curso.
Gabinete elo ministro d,t Marinha, 15 de julho de 1926. Arnaldo Siqueira Pinto da Luz.
0
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DECRETO N. 17.389-

DE 2:3 DE JULHO DE

1926

Suspendendo o estado de sitio no territorio do Estado de Sergipe, no dia 26 de julho corrente, data em que se realizará
a eleição para o cargo de Presidente do Estado
O Presidente da tRepublica do.s Estados Unidos do BrasiJ
resolve suspender o estado de sitio no territorio do Estado
de Sergipe, durante o dia 26 de julho corrente, data em que
se realizará a eleição para o cargo de Presidente do referido
Estado.
Rio de Janeiro, 23 de julho de 1926, 105° da Independencia e 38° da Republica.
AHTHUH DA SILVA · BERNARDES,

Alfonso Penna Junior.

DECRETO N. 17.390

-DE

26

DE JULHO DE

1926

Approva o Regulamento do Imposto sobre a Renda

O Presidente da Republica dos Estados Unidos :do Brasil,
usando das attribuições conferidas pelo n. i do art. 48 da
Constituição da 1\epublica, e tendo em vista o disposto no
art. 18, § 9°, da. lei n. 4. 984, de 31 de .dezembro (indo:
Resolve approvar o regulamento 1que a este acompanha,
assfgnado pelo ministro de Estado dos Negocias da Fazenda.
Rio de Janeiro, 26 de julho de 1926, 105° da Independencia e 38° da Republiea.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Annibal

Freir'~

da Fonseca.

596

ACTOS DO PODEI\. EXECUTIVO

REGULAMENTO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA
PRI~IEIRA

PARTE

Imposto sobre a ronda das pessoas physicas
CAPITULO I
DA CLASSlFICM.~.:\0 DOS RENDIMENTOS

Art. Lo O 1mposto de renda recairá sobre quem po~~uir
rPndimenfM dPrl\·ado~ na-, ongens seguintes (Lei n. 4. V~4. dA
3 t do dezemhro de l D25) :
t• categunrt - Ltmme:·uo ·~qualquer nulra exploracão tnrluslt 1al. InclU"I"•.-e a agncula e a da~ mdust.l·m~ t->Xt.r·acll\as veRei al e anmtal.
2• categoria - Capitil"'" mohiliarios, inclusive os applicndos Pm lilulo~ dP dividas publicas;
a· cal P~IH'Ül - Ordf'naJos. suh~:~Jdi051, PmolumPntos. grntinrat•fw~ t1ont1 irat.:ÕPI'. ppn,;,;t1e~ e remuneracão 8ob qualquer titulo e fórma contractual;
4• cnt t>guJ'IIl - ltxPrciew~ dP profist;õe~ ou artes quaesquer
não commPrcme~ e não comprehPndidas nas outras categoria~.
5• categoria -- Capiiül•:o~ 1mmohiliarios.
§ 1 o O:; rpnrl'liiPnto~ a •·nnsirlt>I'ar para os fins rto rmposto
serão os possuídos no tcrritorio nacional, em virtude de actividades exereHJa~ uu L11du O'.l em pur·te dentt·o do paiz.
~ 2.• A~ pesso:1s phy~u.:as p&garão o imposto dividirio em
duas partes, uma pr opor..:u'nal e variavel com a cutegur1a dos
~eus rendimrntos n a outra complementar e progressiva, recaindo sobre a renda glob3l
§ 3. • Não serau considerados para os p,ffeitos da parte
propo_rcional do imposto, :nas entrarão no computo da renda
g1oha 1. sujei! a á parte comp lernentar progressiva, os seguintes
rendimentos líquidos:
a) os que provierem ·da exploracão ngricola, da industria
extractiva vegetal e da anmml, quando o capital representado
pela propriedaíie. inclusivO;) bcmfeitorias. animaes de trabalho,
gado de renda e culturas r•ermanentes, exceder de 250:000$
(duzentos P cincoenta conto::; de réis);
b) os originados da :tpplieação de captlaes em títulos de
dividas puhlicns;
c) os derivados da npplicação de capitaes immobiliarios.
§ 4. o Os rendimrnfo;; ãcrivndos dos predios de babitacão
rural o do::; P.dlfir.ios destmados aos servicos da exploracão
U!!riC"ola não entrarão no eomputo da renda tributavel sujeita
a qualquer das fórmas do imposto.
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CAPITULO II
DOS

CONTHIDUlNTES

R DOS

RENDIMENTOS 1'1\IDUTAVEIS

Art 2. 0 E' r.onlribuinta do imposto sobr;e a renda. na t• categoria. todo aquelle que, individualmente ou como associado
ou simple~mente mteressado de sociedades commerciaes quaesqucr cxcPpto as anonymas, perceber rendimentos derivados do
eapital P do trabalho applicados (Lei n. 4. 984, e decreto nu.mero 16.581. de 4 da sdembro de 1924) :
a) no commercio que t\iver por fim:
i", compr·ar e r (;Vender. sem Lransformacão, productos da
agrtrultura. mareria prima e productos manufaclurados;
2°, explorar estabel~cnnentos destinados a fornecer ao pu.
blico alimenta<;ão, habilacão, cuidados pessoaes o distrações:
3° negocios de commisElÕrs. consignacões e corretagens;
4°, agenciat· negGrios ÔP qualquer natureza:
5". mobilizar o capiU:tl em opAr·acões bancarias, penhores.
compra e venda de meta~=' precio:ms e moedas metallicas ou
não;
6• comprar objectos r,ara alugar ou recebel-os para concerrar, r eformar ou gnardar;
b) nas mdnstrias Pxtractivas minPrncs;
c) na mdn:;;t.ria da~ construcoões de qualquer natureza, exceptuada~ n~ ronst.rnccô~~ dl:' alvenaria e outras congeneres;
d) na inrin~tria manufacturcira:
e> na transfor·mnção do~ productos agrícolas e pecuarios;
f) na inriustria do tmn:;pnrte e commnnicaçõ1~S do flUalquer natureza. seja qual fôr o systema adoptado;
"' na pr·nrinccão dP energia electrica para qualquer fim;
h) no 5-wrviço dP &ba~tccimento dP agua. esgotos. remoção
d~> lixn e rmt.rns f rahn lho~ de saneamento e salubridade. quandP CXPCillndn~ por ~~mn"P~l)ll nnrtif'nJnrp~·
i) na exploração das industrias extractivas vegetal o
animal:
j) na rullm·n rln sólo. seja qual fôr n natureza do producto;
/;·) na eriaefi" rlf" g-nrJ0 t'Jp rtnnll"fnt>r <><::n~>t>ÍP'
l) na exploração da apicultura,
piscicultura e sericlc·nlt 11 rn ·
m) no armnrlnnwnto de pastos natnraeg ou artif1ciaes e
de campo~ dP in v~>rnarla.
~ 1 . o O P~plnt•arlnr ria~ innn~triaq exfrnrf iva~ VP!1Pfal e
nnhmd f> n rln indn~r r in agrirnla farão a dcrlarncão riP rcndimPntn~

s

n::~

t• f'afrgnrtn

o~
prnpriP.rlarJP~.

? ..

TH'npl'if>ln rio~;~ rtn~

fprra.:.

I111P arrPntio.rPm C::l}:l~

PXf'Ppfn no rac::n rtn alinflR m' r!P~lP nrthrn -~
n~ arrPnrlafnr·in~ f1UP não PX"plorarPJYl rlirf'rfamPniP a~ fPrra!l
Rrr~nri!'l.rla~. fl1 rfín :'! t'JprJnrnc5n r}p rpnrfimPnfn~ na
rP~pPrt iv!lmPnfP.

5• ratPIZ'Oria

e na ~·
~

::v

r!ll~t-rin~

o~

parceiros, na exploracão agricola e nas das in-

rxtrnrl i\'a:-: VR!:Pial
rrnrlirnr>nfn qrpaT'::Hi:lmPnfP.

P

atllrtHd

lat àu a

JeL'tat

ac;àtl t1e

§ \. • Na hypnfhp~e rle nma exploração indivi~a. n lan~a
menlo far-se-ha em nome de ~{da um dos proprietarios.
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Art. 3. o Na 2• categoria, são contribuintes do imposto os
que perceberem rendimentos do capital applicado em:
a) accões, partes de fundador e commanditas;
b) obrigações e quaesquer titulas de emprestimos das sociedades e conectividades nacionaes e estrangeiras que t'unccionarem no paiz;
c) cauQ'i}es em dinheiro para garantia da execução de
oontractos;
d) operaooos de report;
e) operações de desconto;
t> fianças em dinheiro relativas ao exercício de cargo9
profissionaes e funcções publicas;
o) deposito de dinheiro a prazo e á vista para qualquer
fim, seja qual fôr o depositaria;
h) creditos decorrentes de emprestimos pecuniarios, sejam quaes forem as garantias, a natureza do titulo e a do contracto, inclusive os que resultarem de sentenças judiciaes;
i) creditas commerciaes, quando tiverem o caracter jurídico de emprestimos;
i) creditos em conta corrente, quando não houver reciprocidade de creditas e debitos que se compensem no encerra~
mento da conta:
k) títulos de dividas publicas consolidadas ou fluctuantes.
§ t. o Além dos rendimentos di~criminados neste artigo,
quaesquer outros que provierem de emprestimos com juro~.
serlío classificados nesta categoria, sem distincc;ão quanto á
natureza civil ou cornmercial da convenção.
§ 2. • Os juros de quaesquer outros creditos, inclusive o&
de transaccões a prazo, civis ou commerciaes, ainda que ha.ia
subrogacão, não serão computados nesta categoria, excepto em
caso de novação quo converta o credito inicial em emprestimo.
§ 3. No caso da excepção do paragrapbo anterior. os Ju~
ros serão incluídos na categoria em que couberem.
§ 4. o Os juros de effeitos de commercio, creados em virtude de urna operação de compra e venda, serão classificados
na· t • categoria.
Art. 4." Serão computados nos renditncntos da 2• ratcgoria:
a) as dotações, bonificações, annuidades e quaesquer
outros lucros que excederem á importancia da apolice d:J
seguro;
b) as importancias correspondentes ás acQõcs novas 1Ht
os interesses superiores aos dividendos distribuídos aos accio.
nistas, com recur~os tirados dos fundos riu reserva,. e:xceptu~
dos os de depreciação. quando o valor do fundo não exceder
ao do activo a depreciar;
c) as differencas entre o preço de resgate e o da at~qui
slçlío das partes de fundador ou da::; accões boneficiarias r de
outros tituloc:; semelhantes;
d} as importancias que f<1r~m distrihnicla!-l aos ar-cionis!n"
e que a sociedade tiver recebido de outras fontes, emhnra
já tributada~ em poder da sociedade;
e) a differença a maior entre o valor de reembolso da:;
accões e o da emissão destes titulos, nos casos de liquidaçfto;
f) o valor de accõe~ novas, distribuídas aos accioni~tas. o11
quaesquer interesses nttf'ibuidos :ís mesmas, quando n di~tri0
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buieão se der em virtude de valorização do activo movei sem
reduccão do capital social;
o) os lucros deoorrentes das operaç.ões effectuadas com
títulos a que se refere a alinea J j;
h) os juros correspondentes aos titulas que passarem á
propriedade do legatario, ainda que uma parte d-os que forem
pagos depois da posse tenha sido incluída na herança a partilhar;
i> os premios verificados na3 cotacões de títulos ou a importancia que accrescer ao preço de compra.
Art. 5. o No caso da alinea i) do art. 4. quando o portador
do titulo o tiver adquirido antes de 1 de janeiro de 1U25, tomar-se-ha como base de referencia para o calculo do lucro, a
ultima cotação official anterior a essa data, sendo o imposto
dovirto no annü seguinte ao em que o titulo fôr vendido.
Art. 6. Os rendimento~ do~ litulos adquiridos entre duas
épocas de vencimentos de juros, com a condição do comprador
pagar ao vendedor os juros respectivos até a data da venda,
serão computados pror·oreionalmente na renda trihutavel de
ambos.
Art. 7. o São tributaveis os interesses distribuídos aos acclonistas, quer a distribuição tenha sido feita em dinheiro,
quer sob outra fórma.
Paragrapho unico. Quando o interesse não fôr em dinheiro, será declarado pelo valor que se lhe atlribuir na data
em que tiver sido recebido. Si nesta occasião aquelle valor
for desconhecido, será declarado no momento em que for possível determinai-o.
Art. 8. o Quando uma sociedade de qualquer especie tiver
por fim exclusivo reunir em sua carteira valores mobiliarias
sujeitos ao imposto e que pertençam aos seus associados, os
lucros sociaes e os rendimentos dos titulas que emittirem, representativos daquelles valores, não serão computados até á
concurrencia de somma igual aos rendimentos tributaveis dos
valores em carteira.
Art. 9. o Não serão computadas nos rendimentos dos accionistas as importancias qne provierem de dividendos e juros percebidos por uma sociedade. quando as acc·õcs c obrigações correspondentes estiverem inscriptas em nome desta e
representarem a rest.itu içfio de adcantamentm~ feitos a outras
Y>ciedadcs, quer se trate de di nhciro, quer de materiaes.
Art. 10. E' contribuinte do imposto sobre a renda·, na 3•
categoria, todo aquelle qne perceber rendimentos derivados
do trabalho. quer provenham do exercício de funcçõcs publicas. quer promanem do exercício das funcções de gerentes,
contadores, guarda-livros. adrninistradores. agenf.es, cobradores, empregados e auxiliares do commercio ou dt' qunlq11er
outra industria. ou ainda, de pnrf ir.ularcs.
§ 1. o Serão inclui dos entre os contribuintes desta calege ..
ria os que possui rem rendimentos provenientes de:
a) meio soldo e pensões instituídas sob qualquer titulo a
f6rmn, pelos cofres ptlhlirbs e pelo~ paf'liculnres:
b) emolumentos c custas, qunndo reYcrtcrcm rm beneficio social:
c) bonificações, gratifirn~õf"~. nrdenados e quacsquer remunerac;Ç)r.s ctistrlbuidas ao~ dirPdores. memhrns nos ronsr.0

0

,
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lhos fiscaes e associados das instituições philantropicas sociedades anonymas e civis, quaesqu-er que sejam.
'
§ 2. o ~,arão a declaracão do rendimento nesta categoria:
a) os caixeiros viajantes e outras pessoas que, tomando
pm-te em um acto de commercio, todavia, não o praticam
por conta propria;
b) os representantes do commercio e da industria quo se
limitarem a comprar e vender, mediante commissão, por
conta de commerciantes e industriaes.
Art. 1 f. São contribuintes da 4• categoria, os que perceberem rendimentos derivados:
a) do exercício de profissões ou artes quaesquer ou da
prestacão de servicos, desde que taes r·endimentos não estejam
especificados em outras categorias e sejam tributaveis;
b) das indust.rias e profissões educativas;
c) dos contractos de locação de servico por empreitada de
qualquer natureza, quer se trate de trabalhos architectonicos,
topographicos. terraplenagem, construcç-ões de alvenaria e outras obras congeneres, ou de serviços de utilidade publica,
tanto de estudos como de construcções;
ll) de todas as occupações lucrativas, inclusive locação
de immoveis, quando o locador não for o proprietario; exploracão do patentes do invenção, quando o possuidor auferir
lucros, sem a explvrar directanwntr.
Art. 12. Serão contl'ihuintcs da ria categoria os qne auferircm rendimentos, inclusivo juros, provenientes da venda ou
do aforamento e arrendamento da peopriedade immovel.
Art. 13. Para se determinar v rendimento tributavcl derivado da venda dos immovcis adquiririas antes de 1 de janeiro de 1925, considernr-se-ha a diffcrença entre o prcco do
venda e o valor provavel do immovel em dezembro do 1924.
Paragrapho unico. Quando as sociedades anonymas augmcntarcm o seu capital, em virtude da valorizaç.ão do activo
immobilizado, ou quando distrihuircm quae:,quer lucros pro\'Cnientes da mesma origem, as importancias corrcspondenle>J
t\~ acçõcs novas ou aos lucros distribuídos aos accionislas serão comptitadas no:; rendimentos destes nesta cate.goria.
Art. 14. Os que oecmpnrern immoveis de sua propriedade
r1ão incluirão o valor locativo dos mesmos no computo dos
rendimentos da 5a categoria.
Art. 15. Desde que trnham rendimentos tributaveis, são
contribuintes do imposto scbrc n rendn, ~r.m dislinccrl.o de sexo,
estado o profissilo:
o) os brasileiros natv::; ou naturalizados que tiverem domicilio ou rc~idencia dcnfJ·o do territorio nacional;
b) os f,sfrangeiro~ domiciliados ou residentes no pniiZ:
c) o~ hrasilPiro.c: nato~ on nntura1izados e os estrangeiros
quo residirem fóra do territor-io nacional e perceberem rendi-·
menfos em parto ou totalmente produzidos no paiz;
cl) os e~lrangciros que estiverem em transito por mais do
fres mezes no torritorio nar.jcnal e au!erirem rendimentos parcial oa totalmente produzido.~ no paiz.
Paragrapho unico. No caso da alinea d) o conlribuin[r:
fartí a declaracão dos seu:; rendimentos em qualquer tempd
ant.es de so retirar do territorio nacional, procedendo-se em;
acto continuo ao lançamento e cob:artça do imposto. A decla-
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racão abrangerá o total dos rendimentos percebidos durante a
permanencia no paiz.
Art. 16. Os que _transferirem residencia para o territori0
nacional, no correr de um exercício financeiro, ficam sujeitos
ao imposto no exercicio seguinte. Neste caso, serão declarados
os rend·imentos percebidos que corresponderem ao período
PJÜI'e a rhcgmla ao .Brnsil e o nll.imn dia do anno ciYil (Dt'crf'lo n. 16.581).
Art. 17. O imposto não será devido quando cessar a percepção de rendimentos antes de 1 de março de cada exercit~Jio
O contribuinte fará a nccessaria communicação á repartição
f'ncan·cg·nda do lançamento (Dec. n. 16.581).
§ 1.0 Quando a percepção de rendimentos cessar depois de
i de março, inclusive, é obrjgatoria a declaração de rendimentos na época propria.
§ 2.o Na hypothese de cessar a percepção de rendimentos
entre a data da entrega da declaração e o dia 31 de outubro do
exercicio financeiro em que o imposto fôr devido, o contribuinte póde solicitar a rcctificacão do lançamento ou a restituição do excesso pago, si comprovar que no exercício considerado
os seus rendimentos foram menores que os do anno anterior.
Art. 18. Os que se inicmrex en uma profissão, no decurso
de um exercício finnnceiro. não ~erão contribuintes do imposto
nrsse ex:t•l·cicio (Dec. n. 1 ü. 581).
Art. 19. Os membros àe uma mesma familia, ainda que
vivendo em comrnum, serão tributados na razão das importancias quo cada um perc~ber d9 suas rendas, do seu trabalho
proprio ou das pensões de quo tiver o goso privativo. (Dec. numero 16.581.)
§ 1.0 O chefe de familia pó de solicil ar que o lançamento
das pessoas que vivem sob o seu tocto seja feito em seu noml\
e, nesle caso, responde polo pagamento do imposto devido por
lodo"'.
§ 2. 0 Os conjuges serão tributados em relação aos rendimentos do casal, Qualquer (!Ue seja o regimen dos bens.
§ 3. o E' facultado a qua1qner dos conjuges solicitar o lancamrnto em seu nome, em relação á renda dos bons que lho
pertençam.
§ 1. • ConC3idcra-~e foi f a a solir,itar.ão quando um dos conjugcs fizer em c:rparnrJn ,1 r"rclnracfío doR ~eus rendimentos.
Art. 20. Os contribuintes mencionados no art. i 5, alinea c),
pagarão o imposto sobro wJ renrtimentos brutos que perceberem, de nccôrdo com as disposições relativas ao processo de
arrecadação n::1s fontes.
Art. 21. E' far.ulfado ao contribuinte, que houver pago o
imposto de nccflrd'l com o art. 20. solir.ifar da repartiC'i'io encarrP.g-:lna do Iancarnento a restituição na importancia que corresponder ás despezas feifa~;j para auferir a renda tributavel.
Paragrapho unico. A restituição far-se-ha mediante a
exhibiçãn da provas do png·amento do imposto e das despezas
correspondentes.
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CAPITULO III
00 nmNniMBNTO HHUTO, DAS DEDUCÇÕES E DO RÉNDIMENTO

I.lQliiDO

Art. 22. Consideram-se rendimentos brutos os ganhos
derivados do capital, do trabalho ou da combinação de ambos,
tnclnsive os que promanarem da venda e da permuta de propriedades.
_
Partrgrapho unico. Para os fins do impost(), nfio ha distincção entre os rendimentos, quanto á especie em que forem
pagos.
Art. 23. O~ rendimentos que n§.o forem pagos em dinheiro serão avaliado~ pelo valor que tiverem na data da percepção •
Paragrapho uni co. Si este valor não puder ser determinado na data acima mencionaria, ~erá declarado e computado
nos rendimentos brutos relativos ao exercicio financeiro em
que for possível determinai-o.
Art. 24. Entrarão no computo dos rendimentos bru!,os,
nas categorias em que couberem (Dec. n. 16. 581) :
a) a importancia que e:cceder ao custo de uma propriedade, quando o seu valor fúr convertido em dinheiro, eom~
pulsortamente ou não;
b) a importancia percebida pelo beneficiado, nos casos
de perdão ou cancellament.o de divida, em troea de serviços
prestados;
c) as quantias correspondentes aos rendimentos que decorrerem da cessão de direitos quaesquer.
Art.. 25. Consideram-se ·derivados de fontes situadas
}mroialmente no pniz c no estrangeiro os rendimentos quo
provierem:
a) de actos de commercio ou exercic,io de profissões lucrativas iniciados no Brasil e ultimados no exterior, e v1 .;ever~ a:
b) da exploraç.ão da matnria bruta no territorio nacional, embora beneficiada, vendida ou utilizada no estrangeiro,
e vice-versa;
c)' de serviços profissionaes que possam ser classificados na terceira eategoria, quando forem inicialmente prestafios no paiz e ultimados fúra c!o terrilorio nacional, e viceversa:
d) dos tram;portes c outros meios de communicacão com
o~ paizes estrangeiros.
Art. 26. Não entrarão no computo do rendimento bt·uto:
(Dec. 16.58t l
a) o capital dag apolice~..; do seguro pago por morte do
segurado;
b) a restituição de prcmios de seguros, em qualquer
ca~o. inclusive no de renuncia do contracto;
c) o valor elos henc; adquiridos por rloação ou herança.
l,aragrapho uni co. Os jnrn<:t ou qnalquer outro interesse
destCis capitaes serão incluído'' na declaração de rendimentos.
Art. 27. O contribuinlc addicionará aos rendimentos
brutos a~~ importancias em dinheiro pagas para custeio de
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viagens necessarias a garantir a permanencia de um rendimento, bem como as quotas para constituição de fundos de
beneficencia (Dec. n. 16. 581).
Art. 28. Para calcular o renuimento tl'ibub"J.vel em cada
uma das categorias, o contribuinte póde solicitar as deducções permittid.as neste regulamento, justificando-as e comprovando-as a juizo do rmcarregado do lançamento (Decreto
n. 16.581).
§ 1 o As ·deduccões relativas ao~ rcndimcnlos r!e nrna ea··
tegoria não serão contempladas rw t·cndimento lhtuido dn
outras.
§ 2. 0 Serão permiUida~ unicamente tl:Z dedncçõe:3 indi-;pcmsaveis á percepção de rcnd imcntos em cada categoria.
§ 3." Quando forem pedidas deducções exaggeradas em
relação ao rendimento bruto declarado. sem a neces~aria
comprovação, ou quando taes deduccõcs não forem cabivPil'
de accôrdo com o disposto neste regulamento, as parcella~
respeclivas poderão ser glosadas sem audicncia do contribuinte.
Art. 29. Con'3idera-~e rendimento liquido na prim'!.ÍI'.1
categoria:
a) quando o contribuinte receber rendimentos
provenientes de uma sociedade commercial que não fôr anonyms,
a quot.a-parte de interesse que corresponder á sua razão rlP.
lucro na sociedade, inclusive ns retiradas mcnsaes que nãn
· forem debitadas na conta de dec:;pcz~s geraes da contahiliciade social;
b J quando o contribuinte perceber rendimentoa provenientes da exploração commercial ou industrial em firma
individunl, os lucros liQnido~ que forem apurados, de ar.-côrdo· com as narmas previstas neste regulamento para determinar o rendimento real tributavel das sociedades;
c) quando o contribuinte não fizer parte da firma so-cial, a importancia que lhe couber nos lucros sociaes ou em
determinaâos negocio~ nos quae~ tenha interesse.
Paragrapho uni co. Todo ~quelle que perceber rendimentos desta categoria, sem que exerça habitualmente a
profissão de commerciante df' accôrdo com o Codigo Commercial, ser~ considerado como exercendo profissões lucrativas.
Art. 30. Quando c rendimento tributavel fôr determinado por meio de cocfficientes, o contribüinte póde optar nela
tributação na base do rendimento real. Neste caso ficará F~u
jeito á aJJresentnçfio ne documentos que comproYern a sua c~e
claraç.ão (Lei n. _4. 984).
§ 1.0 A pessôa physica que possuir rendimentos derivados da cxploracã0 agrico'·l ou, das industrias vegetal e animal, póde optar pelo lancan•enfo do imposto, de accôrdo com o
resultado rral da exploraç!:í'J no anno agrícola ou industrial an-·
terior, ncsdt- qnP o possa comprovar por mr>ios idoneM tae~
corno as contas dos seus correspondentes e outros documentos
scmnlhanl P~. n jni7.0 do cnl'nrregado do lnn<:amento.
§ 2. ~o caso menclnn-tt;o no ~ fo do ar-t. 30. não set·iio con~iderado~ como despezas r: ec E'ssarias á pcreepc:ão dos
rendimentos as quantias appliêada s na acquisir,:fio de propriedacles
movei'3 e immoveis e as dt~~pczas pessones do contribuinte, e~0
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ceplo as de alimentacão com os recursos da propriedade agricoln.
.
§ 3o. Considera-se como valor da propriedade a somma
dos capifnos invertidos em terras cultivada~; construccões,
bemfeif.orias. machinismos, machinas agricolàs, culturas permanentes, gado de renda e animaes de trabalho, que constar
da declaracão feita pelo agricultor.
Art. 31. Quando o contribuinte referido no § 1° do art. 30
possuir c~cripturacão regular, ser-lhe-ba faculfarlo declarar o
rendimento que constar da sua contabilidade, respeitadas as
rcstriccêes dt1 § 2o do art. 3t• e desde que comprove a declaracão
com os documentos essenriaes da ~ua contabilidade.
~ 1.° Fóra dos casos mencionadns nos nrts. ~o e 31 a pessoa physica que possuir J'cr,dimentos da exploração agrícola
ou da~ induslrias cxtracf ivas vegetal e animal, póde declarar
o valor da propriedade definido no § 3° do art. 30.
§ 2. 0 No caso do paragrapho anterinr, considera-se rendimento liquido a percrnl aE{Prr dP 1O o/o sobre o valor da propriedade, qualquer que seja a natureza da prod.ucção. (Lei n. 4.08!t- l
§ 3. 0 A opção pelo lançamento em qualquer dns casos previstos acima far-se-ha no aclo de entregar a declaracão, considerando-~~ ft~ila quando o contribuinte houver subscripto e
preenchido a formula, prupria.
Art. 32. Quando o contribuinte manfive.r escriptorio espucinlmenfe t'festinado á administração de rendimentos clas.si ..
ficados na 2• calegor·in, pt•dcrão s~r conc(ldidRs as seguintes
deducções. para o calculo do rendimento liquido:
n) as de~pezas de viagr.m e de estadia mediante comprovação;
o) as dcsprr.as de consumo d'ngun, luz e felephonc, quando
realizadas nos loc-aes exclus1vamcnte destinados á administração dos bens;
c) as desp~zns dn exncdicnfe e correspondnncia;
d) os salnrios. ordenado~. grntificaçõns e rruaesquPr outras
rr.muneracões por serviços presfarlo~. qnanrlo forPm indicados
o~ nomes, as imporfanrias P as resirlencias das pessoas que os

rccehP-ram;

.

e) os premiog dP segure contra fogo e outros rtscos, os
quarg tenham por fim g-arantir o rPnrlimPnto:
f) o nlugnPl nn o valor I oral ivo rio immnvPl fiPstinado ao
PXPrririo nrofi8f'ioi1nl onnnno tofnlmrmte uti1i1:ado.
~ to O ronfrihnin 1 r> onrlP rlPcitJ1ir (Jnq fnroc;; e outro'~ pro\'f'nfo:;: OllP pPrPPhPr rloc: nf1pitnpc: nnpliraflog P.m titulo~ fip divirln~ nnhliC'a~ a.~ importnr•riaC~ r.nrrP~:tpnnnPnfpq ao~ imnncrfoq
qnP onPrnrf'm n~ fi'nloC~ rf"\~nPcfivog e as degprzns fritas com o

pn:ntrnPnlo rJp rnmrni.::.::(lpq
~ 2 o Qnflr• o rnnll'ihninlp c:nfic:fn('a. quf'r nfío. a conrliC'l'ío PF!t i pularia no nrf 3?. SPrão r·Prmilf ifiag ag riNlureõAc: <::PgtÍintPs =
a) a~ nPrrfnc: Pxfrnor·dinnrinc: fi,.r>nrrPTifP~ rfp ca~n!ll fnrfnitn~. rfp forr:n maior. ou rfp rfiminuiefín rfp valnr dM hPn~ nm
(Jl}P PRfivPrPm invPrlirlna (I!! ranif:lPC! inrhlirlnc; nR ~· rnfPc-nria
fJpc;:(fp qnP ff'nhnm Of'rm•ririn no ~nno rPlnfivo :i hflf'P rln impn~o e nün lenhnm sirln cnmpcnsarlas por SE'guro!l ou indemnizaço~~=

b) as commis~ÕP5: f> cone!ag-Pns pagn~ a fPrcriros.
Art. 33. Na 3• cafegor·ia rrmmcin o confrihuintP nPrr.Pher
commissões, percentagens ou qualquer outra remuneracão, cor-
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rendo por sua conta eneargos indispensnveis a garantir os rendimentos, serão permitlidag ns seguintes dcducc;ões:
a) as despesas de viagem e estadia, mediante comprovação;
b J a8 ae expeàlCthc e curre:)}Julllterww;
c) as de aluguel ou valor locativo do 1mmovel destinado
ao exercício da tunccão;
rl) ns relativas aos premias de seguros contra fogo e- outros risws, os quaes tenham por fim garantir o rendimento.
.
§ t,o Si os rendimenws da 3• categoria promanarem do
exercício de funccõcs teclnucas, as cleduccõcs pcrrnittidas serão
as seguintes:·
a) as dcspezas com a acquisicão de livros technicos. materiaes, instrumento~ e outros aprestos indispensaveis ao exercicio da funcçãu;
b) contrilmu;ão ás associações scienlificas e assignaturas
de jornaes technicos;
c) aluguel 1!e materiae~. instrumentos e utensílios indlspensaveis aos fins (lrufi~swna(~S.
§ 2.° Fóra das excepções referidas no art. 33 e no seu parag-rapllo prinwiro <;:ó Ã f\f'rmitl ido rlrduzir doR l'Ondirrwntos
brutos de aa categoria, as contribuicões feitas aos cofres pul.J!IL.:\J~ uu ~~arlr,·urare:; para t' m:::lllurt,;au l1e lurH.tu.:; de bendicencia.
Art. 34. Para oetermmar o rendimento liquido na 4• categoria, poderãu ser tcitad as seguintes deduc~õe.:;:
a) a3 dc~pPzas de viagem e de estadia, quando comprovadas:
b) as de agua. luz, forca o telephone, quaru:Lo realizadas
nos locaeH clestwados ao exC'rcJcio da profissfto e, excepcJOnalmente quanto á::: ult 1mas, na res1dencia dus medicas e auxihares desses profi"sionaes;
c) as de custeio ou 1~ aluguel de vehiculos usados pelo!5
mcdicos e seus auxiliares. em sPrviços profi~sionncs:
d) as de expediente. corresponrlcncia e publicirfade;
e} as de contribuições ás associa.,;õcs scientificas, ncqut.
sicfto de livros c revistas lcchnieas, compra ou aluguel d~ umter ines, instrumentos c utensílios dcstiunuos ao exercício da
p1·ofissfio:
f) as de aluguel ou valor local.ivo de immoveis destinados
ao exereicio profissional;
u) as flp comrm~sõcs c corretagens;
h) as quotas razoavcis de depreciação do capital do primcu·o estahelecimento, fi.xadaH em relação ao valor de acqui8JCfio~ das installacões e á sua duração;
i) as quotas-partes de lucros liquidas distrihuidos a ter-·
ceiros, quando forem indicados as importancias, os nome3 o
B5J re.-:!iJnneia~ das pessoas a quem foram pagas;
j) as peruas extraonlinarias, quando devidamente comprovadas;
k) os salarios. ordenarias, grafificacões e outras remnneracfies por. ser\'iços prestados, quando forem indicados os
nomes, as Importancias e as rcsidencias das pessoas que n~
receberam;
·
Z) os premia~ do seguro contra fogo e outros riscos desde
que tenham por fim garantir o rendimento;
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m) oa alugueis e outros encargos uecessarios para manter
a po::;se ou o uso de bens productoro~ do rendimento.
Art. 35. Quando o contribuinte possuir mais de um local
destinado ao exel'cicio do sua profissão, ser-lhc-ha permittido
deduzir as despezas relativas a cada um. Si de permeio estiver
a casa de moradia particular, propria ou alugada, poderá
deduzir a torça parte do valor locativo ou do aluguel respedivo (Dec. n. 16.581).
Art. 3G. São encargos de viagem e estadia (Doe. nu ....
ltlCl'O

16.581).

a) os gastos pessoaes de passagem, conducção, alimenta-

ção o alojamento;
b) os fretes c canelos de volnmcs indispeusaveis aos fins
da viagem.
§ 1. o A deducção tem caLimenlo, quer se trate de viagem
feita pelo proprietal'io dos rendimentos, quer vor lert~eiros.
§ 2. o Neste ultimo easo, as importancias respectivas serão
c(lmputadas, nos rendimentos brutos e deduzidas mediante solicitacão, quando o viajante perceber ordenadiJ ou rommisaão,
quer seja indemnizudo das despmr.as, quer não.
§ 3. o O aluguel de uposentos para moslrttat·io~ e escriplorios, a remuneração do pe~~nal auxiliar, as dcspezas de corre.spondencia e outras semelhantes são dedlfcti ·•e I.:::, si corrnrem
por conta de quem via.iar.
§ 4. 0 O pe.d.ido de deduccão far-se-ha na repartição fiscal
encarregada do lancamcnto, mediante justificação escripta.
Art. 37. Nos rendimentos brutos da 5• categorja poderão
fiPr feitas as deducções seguintes:
a) as importancias correspondentes aos impostos, taxas ou
(~mnlumenf.os pagos aos cofres publicos federaes, estadoaes
ou municipaes e que gravem o immovel ou seu uso, exceptuada as multas pagas por excesso de prazos legalmente estabelecidos.
b) as dcspozas dé conservacão, quando se lrafar de capital invertido ~m predios urbanos construidos;
c) as commissõcs pagas para arrecadar os rendimentos;
d) as perdas extraordinarias, quando compr.Jvadas;
e) os premias de seguro contra fogo;
f) o fOro, nos casos de emphyteuse.
§ to. As deduoções constantes da alinea b do artigo 37
não poderão exceder a 25 o/o da receita bruta.
§ 2. o As taxas destinadas a serviços de saneamento e as
obras de melhoramentos que nugmentam o valor das uropriedades, taes como as de viação, calçamento e outras semelhantes, não são deductiveis .
. Art. 38. Quando o contribuinte possuir rendimentos produzldos, em parte dent.ro, em parte fóra do paiz e eE~tiver
!ujeito ao imp0sto sómente em relação á parte derivada de
fontes nacionaes, no calculo do rendimento liquido serão
computadas unicamente as despezas correspondentes, que forem conhecidas com approximrt<;l'io satisfatoria.
Paragrapho unico. Nos casos de rendimentos derivados de
exploracão iniciada no paiz e ultimada no · exterior, e :vice~
:versa, o tendimento liquido attribuido ás f()ntes naoionaea aerá
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determinado, de accôrdo com instruccões que serão expedidas
posteriormente.
Art. 39. Para os effeitos ci'a applicac;ão das taxas complementares sobre a renda global, considera-se renda bruta a
.!omma dos rendimentos liquidas de cada uma das categorias
sem deduccão da parte de rendimentos mencionados no § 1o
do art. 45.
Paragrapho unico. Si o contribuinte só possuir rendimentos de uma categoria, considerar-se-ha a importancia liquida cotTt•spundente eullw a ronda global bruta (Lei numero 1. • 9H·1) •
Art. 40. Para caleular a renda global liquida :·mjeila ás
taxas complrnwu:ares, serfio feitas na reuda l•ruta, a ttll'--' ~e

:.w, u::; deduc!_:,Ões seguintes (Lei n. 4. 984) :
a) os impostos proporcionaes de que trata este regula-

refere o arl.

mento e que corresponderem ás diversas categorias d"o rendímentoi;
b) os juros das divida:3 fJCssorres, quando forem ju:;tificn.dos e u contribuinte indicar o nome, a residencia do credor, o
titulo úa divida o a irnvortancia dos juros an11uac::;;
c) os premios de seguros de vida; .
d) as perdas exlraordinarias que não tiverem ~ido compensadas por seguros ou qualquer outra indemnizaçfw, desde
que nD.o tenham sido já computactas IIO ealeulo do renLIImento
hquido das categorias;
e) as deapezas relativas aos encargos de família na razão
de 3:000$ (tres contos de réis) por pess'Oa, quando taes en-·
cargos se refiram a um dos conjuges, filhos menores ou invalidos, paes maiores de 60 annos, filhos ou irmãs solteiras ou
viuvas sem arrimo, exceptuadas as pessoas que tiverem renàimentos proprios;
f) as contribuições e doações feitas aos cofres publicos,
ás in~!Huicões e ás obras pbilantropicas, excepto impostos e
taxas não especificados neste regulamento.
Pat agrnpho unico. Quando os conjuges fizerem separadamente tteclara~;ões de rendimentos, unicamente a. um Her;i
concpciidn a deduccão mencionada na alinea e deste artigo.
· Art. 4i. O rendimento bruto e as deducções referirse-hão aruhos ao anno civil ou commercial que anteceder immediat.amênte o exercicío financeiro em que o imposto fOr
devido (Dec. n. 16.581) .
.Paraf,"rapho unico. Quando fôr desconhecida a totalidade
dos renliimentos de uma categoria ou a renda global no anno
civH, ou quando o contribuinte possuir uma contabilidade comID(II&'oinl ou os seus rendimentos promanarem do exercício de
uma profissão inàustrial, inclusive a commercial, considerarse-ha "J período de 12 mezes consecutivos ao ultimo balanco
anterior á data em que terminar o prazo regular de rece, bimento das "declarações" (Dec. n. 16.581).
Ar f. 42. O imposto devido em um exercicio será calculado,
tomnndo·-~e como base de avaliação os rendimentos cu a renda
global fie anno anterior, suppostos iguaes aos do exercício em
. que tiver de ser feito o lançamento (Dec. n. 16.581).
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CAPITULO IV
!lAS TAXt\S UO IMPOSTO

.Art. ·i~~. O imposto será dividido em duas partes, recaindo a primeira proporcionalmente sobre os rendimentos
liqu11to~ das categorias abaixo mencionadas o a segunda proII'efl!li"I'!Il'!!!te sobro a renda global liquida constllmda pelo
conjunto de todos os rendimentos (Lei n. 4. 984).
1\1-t. 44. As taxag propurcwnaes serão a::; seguintes (lei
n. ·1. u~.~) :
- Commercio e qualquer outra explorhc;ão industrial, inclusive a agrwola e a da!) inc!liSfria.., extracttvas vegetal e animal (tres por

i'

cn.ft~g'Jria

2•

rutí'~·.:ria

cento)

• • • ••••••• •••••••• ••••• ••••••••• •••

-

Capitaes mobiliarias (cinco por cento)
3• call;gvria Oraenados publicos e particulares,
st!b'-ltdios, emolumentos, grat1ficacões, pensõe~ o
rcmun·1·acõe::; suiJ qualquer titulo e fúrma contrac!uaJ (um por cento) • • • • • . • . • . . • • • . • • . •
4• cate~oria- Exercício de profissões ou artes quacsqtwr nãc conuuerciaes e não comprehendida~ em
qualquer das outras categorias (úouH [JOf cento)

3 %
5 o/o

t

~

2 o/o

Art. 45. As p~ssôas physicas que tiverem rendimentos
lJquidos totaes mferwres ou iguaes a 6:0001 (seis contos de
ról" l. em uma ou mais Ml egortas. não serão contribuintes do
imposto sobre a renda (Lei n. 4.984).
~ i". As taxas pl'oporcwnaes não serão applicadas á renda
global liquida, das pessoas physicas, igual ou inferior a 6 :OOU$
(seis contos de réis) .
§ 2''. Quando a renda global liquida provier de mais de
uma categoria, as taxas proporcionaes, resalvado o di!;posto no
§ 1°, se1·ão applicndas em rela~ão á importancia com que os
renrlimcntos do cada uma entrarem na formacão daquclla
renda.
Ar L 48. A parte do imposto complementar e progressivo
recairá sobre n renda global liquida que exceder a 6:000$000
(~PiA conto~ do réig), de accôrdo com a seguinte tarifa
(Lein. 4.981):
Até 6:onuto~o .......•........•...............•.
Eut rc
6 :t;00$000 e 10 :0(10$000 (meio por cento)
Ent riJ i O.c 00$000 e 20 :000$000 (um por cento) .•
Entro 20:000$000 e 30:000$000 (dous por cento).
Enl re 30 :P00$000 o 50 :OOP$000 (tres por cento J ••
F.nlr·e !j/J :C00$000 e 100:000$000 (quatro por cento)
Entre 1011 ,f.00$000 e 150:000$000 (cinco por cento)
Entro no :<•fi0$000 e 200:000$000 (seis por cento) ••
En!re ?00 :ú00$000 e 250:000$000 (sete por cento) .•
Entre 2:,0 :fi00$000 c 300:000$000 (oito por conto i ••
Entre 3•10 :000$000 e 350:000$000 (nove por cento)
Acima jc 350 :0000$000 (dez por cento) ••..•••••.••

Isento

0,5 o/o
t o/o
2 o/o

3%

4 %

5 o/o
6 o/o

7 %

8%

o o/o

10 %
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A!'L 1i?. As taxas propmTionnes relativas á 1- rat~!l'oria o
á 2•, não serão applicadas aos rerul.imentos derivados da. exnloracf;o a~rif·oln .- da~ lnrlm-1 r· ias Pxt r·art 1vn~ veg"'' a 1 r• nmmal
e aos juros de titulos de dividas publicas (L é i n. 4. 984).
SEGUNDA PARTE

Imposto sobre as pessoas juridicas
CAPITULO V
DAS SOCmDADES ANONYMAS

Art. 48. As sociedade~ anonymas serí'ío trihufacfaq na
bau· dn-. rennim~ntos liquidos apnranos no fim do anno commercial ou industrial (Lei n. 4. 984).
Art. 49. As sociedaúes que tiverem séde no estrangeiro
pq~arfio o impoqf.o em rAIRri"ío aos lucros apurados no territ.orio nacional (Lei n. 4.625, de 31 de dezembro de 1922).
§ 1 • , As filiaes, succursaes e agencias das llrruas commerciaes ou rtarc sociedades anonymas, que tiverem séde no estrangeiro, rão obrigadas a arloptar processos de escripturacão commPreial. arH~· demon~1.rem a somma total rlos lucro<t vPrificados
em negocios realizados dentro do paiz (Dec. n. 16.581).
§ 2. o uuando extst1r mai!- de uma filial, succursaJ ou agencia no Brasil, e uma deUJls centralizar a contabilidade de todas,
ficará t'IJRfrict.a a esta a obrigação de que trata este artigo,
f3zemfo a~ r!emafs as cnmmunicacõPI;l rJevidas ás estações fiscaes de seus districtos (Dec. n. 16. 581).
§ 3,0 Quanto aos rendimentos produzidos parcialmente fóra
e dcnh·t1 do paiz, observar-se-ha o disposto no art. 38 e seu
paragT·npho unico.
.
Art. 50. O lançamento do imposto far-se-ha em nome da
matrh ou das filtaes no Brasil, quando a matriz funccionar
no e"tr:;.ngeiro.
Art. 51. Em cada exercicio financeiro, o impost.o !!lerá
calt•ulado na base do renrJimPnto cnrrPspondenfe fiO nnnn Pncerrado com o ultimo balanco anterior ao dia 1 de junho
.(Decs. ns. 16.581 e 16.838, de 24 de marco de 1925).
Paragrapho uni co. Applicam-se ás sociedades anonymas
as dispos_icões constantes do § to ao § 5° do art. 57.
Art. 52. O imposto será devido desde que 8e verifiquem
rendimtmtos líquidos calculados pela fórma especificarla neste
capitulo. iPdependentemente de classificacão nas categorias
tnencinnada.s no art. to.
Art. 53 O rendimento liquido será a differenca entre as
ref'eita~ totaes da sociedade e as suas despezas, observado o
disposto no~ arts. 54 e 55.
Art. 54. NAo serão deductiveis das rendas totaes:
a) as quotas desfi nadas a fundos de reservas, quaesquer
que sejam as designacões que tiverem inclusive lucros suspensos, salvo quanto ás especificadas no art. 55;
b) as despezas relativas á acquisição, por qualquer tl~ulo, de bens de qualquer natureza.
Leis de 1926- Voi. li
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Art. 55. Ser.ão deduzidas da receita liquida as quotas seguintes (tei n. 4.984) :
a) tis destinadas a constituioAo de fundos de depreciaclo,
devido ao desgasto dos materiaes, calculadas em relação ~o
custo das propriedades moveis e á duração das mesmas;
b) as relativas ao fundo de depreciação destmauo a sub..;
stituir uma installacão que possa cahir em desuso, ou que
se torne obsoleta desde que t,ejam razoaveis e não ultrapassem as commumeute acoeitas em taes casos;
c) as referentes á exhaustão ou esgotamento do capital
invertido em propriedades sujeitas ás exploracões mineraes
e florestaes ob8ervadas a restr1cção da ahnea b;
d) as destmadas á amortização de oapitaes invertidos em
bens reversíveis, quando se tratar de oontractos com os poderes publicos;
e) as destinadas á constituição de furu:tos de pensões ins.tituidas em virtude da lei;
f) os juros da divida ~ontrahlda para. o desenvolvimento
da empreza quanuo fOr .trldlbatta a ttnportan~iü paga, o nom~
e o ~itl.t.êreço do credor;
g) as 1mpot·Utilota8 correspondentes aos dividendos e quaesqü~f outros itiUH.·~sse~ disLr!Uuidtis aos âccionlstas e funda•
dores, sob qtialq uer fúrma, e bem- assitn quotas para t·unaos
d~ reserva, hão podendo estas exél:lder de io .o/o do lucro 11qtiido.
Paragtapho uriico. Quando se .tratar de .juros de titulas
ao portâtior, o eorilfibulht~ íârâ às inditiacões mantiioiiadas
na ilhnea f deste artigo em relacãô ás pessoas juridlCas que
evêhtuàltnerlte servirem dê iilterti1~diartas entre o credor &
o tl~vedUr e sétnpre que tór po::~sive1 elil relaçâ() ao propr1ó
credór.
, Art~ Q6. Quando as sociedàdes linonytriás üugineíttãfem o
sé# capllàt cóui recursbs ttrados de quaesqtier Htndos de resàrvu, á~ quanttàs correspondentes íicain SUJéllás ao imposto,
ei não tiverem s1do anteriormente tributadas.•
! .L .. uuailuo houver augtuento <te vawr do activo immobtt!zadô, ~rn virludé de hova.:S avallàções, ou quancso se vertflcar a -vendll de parte do act1vo, as quantias respecti-vás qu~ nlt;
répresentarem retribuicões de capital ficam sujeitas ao impo.$tO •.
~ ~." o~ tenditnebtos àt:Hrtià sãrio tne1tiidos nas deó1arâ~
e.~~s antltlfiés dàs $~~iedàde~, jtintam.ente corlt ~s q~_e c~rrestJOh
~et'êtll d basa de tt'tbuiacão etn cada exareiêlO fman~eiro.

CAPITULO Vt
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CAP~TAL B INDUSTRIA, EM CONTA :D:a PARTIOIPAOÃO, COOPERATIVAS E POR QUOTRAS DE RESPONSABiLIDADE LIMITADA

,

. A~t .. 57.

Af3

firmas individuaes e as .socied~des commer-

ci~es e 1~dustr1~es ~e que trata .este capitulo pagarão o im-

posto sobre os rend1m~ntos liquidas, calculados na base dos
p~rcebidos em um perwdo de f2 .~ezes consecutivos encerrado ~om ó u~ti.mo _balan~o que anteceder ao dia to de MaiC)
~e cw.ta exerCicw fmance1ro.
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§ 1o. Dos rendimentos liquidos acima mencionados, serio deduzidas as importancias pagas aos associados em conta
de lucros. ·
.
·
§ 2•. E' facultado ás firmas individuaes e ás sociedades
o direito de optar pelo lançamento do imposto na base da receita bruta durante o anno social ou na do volume das vendas
mercantis relativa ao anno civil anterior ao e-xercício financeiro
em que o imposto fôr devido (Dec. n. 16.581, e lei n. 4.9tHj.
§ 3°. A opção far-se-ha no acto de entregar a declaracão.
e na propria fórmula devidamente subscripta.
§ 4°. Emquanto não fOr organizada a tabella de coefficientes de que trata o art. 60 .e quando houver a opção
acima menciOnada considera-se como rendimento liquido e
sujeito ao imposto o. que corresponder ao lucro constante
das percentagens abaixo, sobre a importancia das operações
realizadas e comprovadas . pelo valor total do sello sobre as
vendas mercantis, de accOrdo com o que constar dos respe ...
ctivos livros de registro.,
Até
500 :000,000 . • . • • • . . • . • . . •
Entra
500 :oooe e t. ooo :000$000. •
Entre 1 • 000 :000$ e 2. 000 :000$000. •
Entre 2. 000 :000$ e 3. 000 :000$000. •
Acima de 3. 000 :000$000 • . . . . . . .

6
5
4
3
2

%.
%
%
%
%

§ 5. o Si o contribuinte não estiver sujeito ao regulamento
do imposto sobre as venda~ mercantis, applicar-se-ha a tabella
de coefficientes approvada pelo decreto n. 17.012, de 19 de
agosto de 1925, para os effêitos mencionados no § 4° deste
artigo.
·
§ 6. • Os negociantes em firma individual e os socio~ ou
accionistas das ~ociedades de qualquer especie pagarão o imposto proporcional e o complementar progressivo, em rela~ão
ás quantias percebidas a titulo de lucros, dividendos, interesses
ou participações quaesquer, observado em qualquer caso o
estabelecido no § 1o deste artigo e no paragrapho unico do
art. 74.
·
Art. 58. Para os effeitos do imposto sobre o rendimento
real, as sociedades referidas neste capitulo ficam sujeitas ás
dispo~ições do capitulo V, que lhes forem applicaveis.
Paragrapho unico. As sociedades com séde no exterior
e que tiverem filiaesla agencias, succursa,as ou representacllo
no Brasil, ficam sujei s ás disposições que se referem ao im..;
b(Jsto sobrA as sociedades annnymas e~tran~~ira'J, observadas
as disposições deste capitulo (Dec. n. 16.581).
Art. 69. Quando o exercicio pccfissional comportar operacõe~ de natureza. mercantil e de prestacão de setviços, ou
quando o contribumte operar por conta propria ou, conjuntamente, por conta de terceiros, como representant.e. ngonte
ou intermedinrio. a receita hrnta é ll c::nmma das receitas que
promanarem dessas fontes (Dec. n. 16.581).
Art. 60. Será organizada por uma commissão technica
a tnbella de coefficientes de renda liquida real, em relação
nos diversos ramos da e:r.plora~ão rurricol:~. ,.. rias demais tnpustrias, inclusive a commercial (Lei n. 4. 984)!
-
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CAPITULO VII
IIUH GON'rllAC'J'ANTBS DE HEH.VIÇOS PUBLICOS

Art. 61. Os contractantes de serviços de utilidade publica serão tributados de accôrdo com o disposto neste cap-itulo.
Art. 62. Nos casos de exploração do contrac.tos celebrados com os Estados o municipios, estarão isentos do imposto
quando os respectivos governos pa~ticiparem 40 seus luoro!5,
quer por meio de sommas fixas, quer por meiO de quotas
vronm·eionnes, ou r.stiverem ohrigados ao pagamento de gar~llllias do juros t~u :'i elevação de tarifas (Doc. n. 16.581).
Art. 6::J. Si houver contractos celebrados com os governos dn União, dos Estados c dos municipios, o imposto recai r á sobre a parte dos rendimentos correspondentes ao
cont n1c~to eom o Governo Federal, quando se verificarem os
C<lsos do nrtigo anterior (Dcc. n. 16.581).
Paragrap llo uni co. Os rendimentos liqu idos tributavels
serão determinados em relação ao capital necessario á. execw;ão do contracto federal.
Art. 64. O imposto será. calculado em relacão ao rendlmrnlo liquido dos contractantAs de serviços publicos, de
accr\rdo com {) disposto nos capítulos V ou VI, conforme a
esw~cie d~ sociedade.
Art. 65. Serfio respeitadas as immunidades fiscaes que
corJ..:.turPm exnli~itamPntP de contracff's firmados com o GoY<'l'no Federal (Dec. n. 16.581).
Art. 66. Qnando n contradanfe Utr pessoa physica ou
fir·wa indh·idunl, o rendimento liquido será determinado na
rnn fnnn irladn do~ arfs. tH e 65. sendo classificado na 4• ou
na 1n eategoria do art. 1°, conforme couber (Dec. 16.581).
CAPITULO VI!l.I
DAS COMPANHIAS DB SBGUROS

Art. 67. As companhias de seguros.,
os fins a que se destinem, a fórma de
cionalidade, ficam sujeitas ao imposto
dü;posiç.ões concm~ncntes ás sociedades
mero 4 . 984).

quaesquer que sejam
constituição e a nade accôrdo com as
anonymas (Lei nu-

Art. fiH. As r.ompanbia3 nacionaes serão tributadas em
re!ncfio n totalidade dos rendimentos.
Paragrapho unico. As filiaes, agencias e succursaes das
co.mTmiJhin~ c~lrangeiras, _que funccionarem
no paiz, serão
tributadas, tanto em relatao á fof.atfdade dos rendimentos que
rrnmnnnr·em rio caoitaes proprios, como om relacão aos rendirn~nfo~ prodnzidos no territorio nacional.
Ar!. 69. Toda pc~soa physica que perceber commissões
ou outros interesgcs provenientes de premios de seguros
fica sujeita ao imposto como contribuinte da a• categoria. '

ACTOS DO PODE!l EXECUTIVO

613

CAPITULO IX
DAS SOCIEDADES CIVIS

Art. 70. As sociedades civis serão tributadas em relacão

aos rendimentos liquidas apurados em cada anno social (Lei
n. 4.984).
Paragrap.ho unico. O rendimento liquido será determi-

nado de accOrdo com o disposto neste regulamento quanto ás
socie-dades commerctaes, em tudo que fôr appllcavel ás associações civis.
Art. 71. Estão isentos do imposto sobre a renda as sociedades e fundações que tenham por fim:
a) obras de assistencia social, caridade, benefic.encia,
proteccão á infancin e á velhice; defesa nacional, educação e
instruccão gratuita; luta contra a ,tuberculose. syphilis, morP héa e outros flagellos sociaes (Dec. n. 16.581).
b) desenvolvimento das sciencias e dos esportes.
{Lei
n. 4.984).
Art. 72. Cessará. a isenção a que se refere o artigo 71,
quando as sociedades referidas tiverem fins economicos
(Dec. n. 16.581).
Art. 73. A isenção das sociedades e fundações não ap-roveita aos que lhes prest~rem serviços remunerados.
CAPITULO X
DAS TAXAS DO IMPOSTO SOBRE AS PESSÔAS JURIDICAS

Art. 74. As firmas individuaes e as sociedades commer ..
ciaes e industriaes de qualquer especie1 sejam quaes forem os
seus fins, pagarão o imposto na razão ae 6 o/o (seis por cento)
sobre o rendimento liquido apurado nos termos deste regulamento.
Paragrapho unico. Quando as pessOas jurídicas optarem
pelo lançamento por meio de coefficientes podem deduzir do
imposto a pagar a importancia que corresponder ao imposto
proporcional sobre os rendimentos distribuídos aos socw~ e
aos accionistas.
Art. 75. As sociedades civis ficam sujeitas ao imposto
na razão de 3 o/o {tres por cento) dos rendimentos liquidos.
Art. 76. As disposições concernentes ao imposto complementar sobre a renda global não ~ão applicaveis ás pessôas jurídicas (Lei n. 4~984).
TERCEIRA PARTE

Disposições communs ás pessôas physicas e jurldioaa

CAPITULO XI
DAS INFORMAÇÕES NAS FONTES

Art. 77. As pessOas pbysicas e jurídicas que pagarem
rendimentos produzidos no paiz serão obrigooas a prestar os
esclarecimentos solicitados peles agentes fiscae~ quanto ás
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que os receberem e as importancias pagas :<§ 6•,
art. 3°, da lei n. 4.783, de 31 de dezembro de 1923).
Al't. 78. Todas as pessoas phys1cas ou JUridicas que, por
fli ou como r~preseniantes .de terceiros, ~agarem rendimentos fixos ou determinados e clas~uficados em qualquer uma
das categorias mencionadas no art. t•, presta:rAo as informa~õe~ citarlat: no artigo Anterior, nos termo;; das disposições
deste capitulo (Dec. n. 16.581).
Paragrapho uni co. Quando as informacões forem incompletas, os agentes fiscaes podem solicitar os esclareciInentos nece~sarios.
Art. 79. Os estabelecimentos bancarias pre~tarão as informações relativas aos rendimentos classificados na 2• categoria. em r-a~os concr<'tos. mPrlianfp, solicitação e"nccfal do
encarregado rlo lançamento (Circular n. 67, de 27 de no:vembro de 1924, do ministro da Fazenda).
Art. 80. Até i ne junho de cada anno, as pessõas mencionadas no art. 78 enviarão ás repartições competente:il as
informações, devidamenf e assignada~, com a relação dos
nomes, c:Jas respectiv~,s importancia3 em cada categoria e dos
endereços dos que receberem os rendimentos durante o anno
anterior.
Parftgrapho Hnir·o. A infra('cão rlesfp n.rf,igo será punida
com a multa de 500$ a 2 :000$ (Dec. n. 16.581). .
Art. tH. Os chet'eR rlas rep·at·w;óes publicag prestar~o
informações sobre os rendimentos pagos aos seus subo~ina
dos no anno anterior.
Art. 82. Ai-'1 autoridades superiores do Exercito, da Armada e das Policias providenciarão, de accôrdo com os regulamentos milif~res, sobre a entrega das informacões ás estações fiscaes (Dec. n. 16.581).
Art. 83. Não serão prestadas informações sobre os rendimentos pagos. quando as respectivas importancias forem menores de 6 :000$, desde que as pessoas que os tiverem recebido não percebam rendimentos de outras fontes.
Art. 84. Os officiaes de registros de immoveis, titulos e
documentos e os t.abel1iães de notas ou os serventuarios que
exercerem funccões de notario publico, são obrigados a remetter á repartição fiscal competente dentro de cinco dias contados da data da escriptura ou transcripc;ão do titulo, as informações relativas aos contractos que indiquem despeza oa
receita em dinheiro, passagem de capital de um patrimonio a
outro. ou mr.ncionf'm nma capitaliza~ão de lucros e locação de
serviços (Dec. n. 16.581).
Art. 85. Serão igualmente obrigados a prestar as inforrnneões- quP lhes forem ~olir,itRrla.s. dP fl('~c'\rdo com as instrucçõcs que forem expedidas (Dec. n. 16.581) _:
a) todo aquelle que habitualmente se encarregar de receber juros, de comprar e vender cambiaes e valores de bolsa
por conta de outrem - quanto ás operações effectuadas em
nome de seus clientes;
b) as companhias de seguros. quaesquer que sejam as
suas nacionalidades e fórma de constituição - sobre o pagamento de pensões aos contribuintes.
Art. 86. As infraccões dos arts. 81 e 82 e as do art. 85

pes~ôas
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serão punidas com multas de 500$ a 2:000$000 (Dec. nu ...
mero 16.581).
Paragrapho unico. O contribuinte que prestar tnformacões inverídicas occultando por esse meio a somma do rendi-·
mento tributavel de outrem fica sujeito á multa de 2:000$000
.(Dec. n. 16.581, arb 133).
_
Art. 87. As intormacées serao prestadas em formulas proprias, de accOrdo com os modelos expedidos pelo delegado

aeral.
CAPITULO XII
DAS DECLARAÇÕES DE RENDA

Art. 88. Até t de junho de cada anno, os contribuintes
farAo a declaraçlio dos· seus rendimentos, independente de
multa.
§ t . • O contribuinte não é obrigado a fazer a declaracão
de rendimentos, quando a totalidade destes fôr inferior ou
Igual a 6 :000$000.
§ 2. o Qua'tldo motivos de forca maior, devidamente justifieados perante o chefe da reparticio competente, impossibilitarem a entrega Qa declaracão no prazo acima estabelecidQ, n6de o re~nect.ivo chefe prorogar este prazo J)'Or mais 30
dias (Dec. n. 16.581).
§ 3. o As declaracões serão entregues na repartic!io com.petente, situada na localidade onde estiver a residencia do
contribuinte ou a séde do seu estabelecimento.
Art. 89. As pessoas jurídicas que possui rem filiaes, sucoursaes ou agencias em mais de uma localidade, farão uma só
declaracão, abrangendo os rendimentos da-s filiaes, succursaes
ou agencias.
Paragrapho unico. Neste caso a declaracão será entregue
4 repartição competente, na locQlidade onde estiver sHuada a
matriz ou a filial, succursal, escriptorio ou agencia principal.
Art. 90. Os rendimentos, quaesquer quo sejam, quando
provierem de uma ou de varias fontes e quando percebidos em
uma ou mais localidades, darão logar a uma só declarar.iio, que
eonterá a cliscriminacão de umn~ P o11tras, bem corno as importancias respectivas (Dec. n. 16.581) .
Art. 91. As declaracões obedecerão aos modelos que forem expedidos pelo delegado geral.
Art. 92. Todas as declaracões serão assignadas pelos contribuintes ou por seus representantes, esclarecendo estes que
o fazem em nome daquelles.
§ 1. o Os procuradores, representantes ou quaesquer pessoa.~J devidamente autorizadas subscreverão as declaracões dos
contribuintes ausentes.
§ 2. o Os tutores e curadores farrio a declaracft.o dos rendimentos dos bens dos pupilos e curatelados.
Art. 93. Quando o contribui·nte transferir de um munieipio para outro ou de um para outro ponto do mesmo município a sua residencia ou a séde do seu estabelecimento,
fica obrigado a communicar essa rnndanca ás repartir:õcs competentes, sob pena de multa de 50$ a 2:000$, imposta pP11)
chefe da rPnarticão de lnnçarnento qituada no local da nt>-. a
residencia (Dec. n. 16.581, art. 145).
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Art. 94. As participações de transferencia do domicilio
para fóra do paiz, as informações, as declarações do rendimentos e as communicacões referidas neste .regulamento poderfio ser entregues em mão propria ou em car'ta rPgistrada,
pelo Correio, a qual trará exteriormente o endereço do remettente (Dec. n. 16.581).
§ 1 ... A reparllção é obrigada a dar o recibo respectivo
o qual exonera o contribuinte de ponalidade.
§ 2." As repartir;ões fiscaes transmittirão umas ás outras
as communioações ·Que lhes interessarem.
Art.. 95. As pe8soas juridicas, que declararem o rendimenlo rPal. comprovarão as suas declnra(;ões com os balanços e
outro~ rlocumenl.os sat.isfacl.orios. (Lei n. 4. 984, e decreto
n. 16.581).
§ 1." Qmmrlo fôr· declarado o volume das venda:1 mercanl is, ou recoila h1·u1 a, a comprovação será feila com a
C·ópia aullwn! iea ela somma dos lan~,:amenf.os creditados na
conta de mercadorias ou de outra qm~ lhe corresponda, ou com
o que con~lar dos livros fiscaes instituídos pelo decreto numero t 6. 275-A, do 22 de rlezembro de 1923, e pela circular
n. 1, de 16 de janeiro de 1924.
...
§ 2. o O contribuinte que se recusar a comprovar a declaracão fica sujeito ao Iancamento e:x-o({icio, arbit1·ando-se
o renriimPnto liunirio. cfp accôrcfo com os elmnento~ rle que
dispuzer a repartição (Dcc. n. 16.580, de !1 de setembro de
1924, e doc. n. 16.581 cit.).
Art. 96. A socte(Jnde em Jiquirlação fará a declaração de
rentiimcntos em relação aos lucros apurados durante a liquidação.
§ i." No caso de extinccão da sociedade, a declar·acão
do rendimentos sorá rPcPbida em qualquer data, procedendo-se
ao lant_:arnPnto e cobnmça immediat<Js.
§ 2. 0 Os successores respondem pelo pagamento do debito fiscal da soetedade ext.incta.
Art. 97. Os funccionarios que perceberem rendimentos
pagos pela Delf~gacia do Thesouro em Londres, farão as declaracões necessarias nesta reparl i cão.
_
Art. 98. Antes de f. e r sido no f ificado do laricamento, o
contrihninte póriP requerer a rectificação da declaracão dos
Reus rendimentos (Dec. n. 16.581).

CAPI'fUI.O XIII
DO HECEBIMENTO

DAS

DECLAnA'ÇÕEB

Art.. 99. Os contribuintes entregarão as declarações de
rendimentos, na fôrma estabelecida neste regulamento pllra o
pagamento do imposto.
Pa1·agrapho unico. As declaracões acompanhadas de cheque~ poderão ser entregues pelo Correio, em carta registrada.
Arf. 100. Os recibos das declaracões e das importancia~ pag1.s SPJ'ão ohr·iEraloriamente enlregnrs no ar.to do reC•~himento. quandr• o pagamento da totalidade do imposto ou
de qualf}uer fJl.IOia f iver sido feito em dinheiro. Nos demais
casos, o recibo I>oderá ser expedido ao ende;.'eco do contri-
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buinte, em carta registrada, pelo Correio, dentro de f5 dias,
depois de entregue a declaração.
Art. 101. No Districto Federal as declaracões serão entregues na Delegacia Geral do Imposto sobre a Renda, qualquer que seja a fórma de pagamento, a dinheiro ou por
cheque.
§ L o No acto de entregar a declaracão ou recolher qualquer quota do imposto, o contribuinte receberá um talão numerado, mediante o qual effectuará o pagamento nos ••gui.cbets" da Recebedoria do Districto E'ederat.
§ 2. o A Delegacia Geral enviará á Recebedoria m respectivos talões em duas vias.
§ 3. o Uma dessas vias será entregue ao contribuinte pela
Recebedoria, depois de passado o competente recibo, e a outra devolvida á Delegacia Gera! para os fins do lançamento.
Art. 102. Quando se tratar de pagamento feito po1•
cheque, o encarregado do serviço respectivo providenciará
sobre a entrega do recibo devido, de accôrdo com as disposições em vigor.
Paragrapho unico. Os titulos de credito .serão destacados
das declarações averbando-se nellas o respectivo carimbo de
- Pago por cheque - proseguindo-se o lançamento e o pro~
cesso de cobrança até final quitação.
Art. 103. Nos Estados e no Territorio Federal do Acre,
as declarações serão recebidas pelas Alfandegas, Mesas do
Rendas e Collectorias, situadas no districto fiscal, onde o
contrihuinte tiver a sua residencia ou a séde do seu esta··
belecimento, salvo em casos particulares que serão regulado~
em instrucções especiaes.
CAPITULO XIV
DO EXAME DAS DECLARAÇÕES B DO LANÇAMEN'l'O DO IMPOSTO

Art. fO-i. No Districto Federal, o exame das declarações
será feito directamente pela Delegacia Geral do Imposto sobrt~
n Renda (Lei n. 4.984 e dec. n. 16.838).
§ 1. Nos Estados e no Territorio do Acre, far·-se-ha o
exame com o auxilio de pessoal especialmente designado pela
Delegacia Geral do Imposto sobre a Renda, ou pela delegacia
fiscal, quando devidamente autorizada pela primeira (Decreto
0

n. 16.838).
§ 2. o Os chefes das repartições arrecadadoras nos Es ..
tados são competentes para proceder ao exame das declaratões
e para modificar, depois dt~ ouvido o contribuinte, a importancia do rendimento tributavel que tiver sido declarado r [)(•ereto n. 16. 838).
·
Art. 105. Far-se-ha o exame mediante esclarecimentos
verbaes e escriptos, solicitados directamente aos contribuinte~
o por outros meios facultndos no decreto n. 16.58 f, de 4 da
setembro de 1924.
Art. 106. Os contribuintes serão notificarlos dos lançamentos feitos, por meio de edital sem declaração do imposto,
ou por meio de carta quando fôr possivel.
Art. 107. No Districto Federal o lançamento do imposto
compete á Delegacia Geral do Imposto sobre a Renda, que no-

~t8·
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tifioará o contribuinte sempre por carta ·(Lei n:. '4. 984, e
dec. n. 16.838).
Paragrapho unico. Nos Estados e no Territorio do Acre,
as altandegas, mesas de rendas e collectórias farão lantamentos
sujeitos á revisão final e consequente modificação pela Delegacia Geral do Imposto sobre a Renda (Dec. n. t6.838).
Art. 108. Far-se-ha um só lancamento, sommando-so as
importancias que corresponderem ás taxas proporcionaes, em
cada categoria, com as relativas ao imposto sobre a renda global (Lei n. 4. 984) o
Art. 109. Far-se-ha o lançamento em listas nominaes contendo os nomes dos contribuintes, seus endereços & as importancias devidas. inclusive a~ das multas quando houver lanÇamento e:c-of(icio (Dec. no 16. 581).
Paragrapho unico. O contribuinte será incluido na lista da
localidade ou do districto fiscal onde tiver a sua residencia ou
n séde do seu estabelecimento (Dec. n. 16.581).
Art. HO. Quando for vecessario far-se-ha o lançamento
Pffi listas stipplemenf.ares, prOC('odendo-se. em relação a etlas
de aocôrdo com o disposto nos artigqs acima (Dec. n. i6.581) o
Art. t t t. A Delegacia Gl:·ral do Imposto sobre a :nenda póde
expedir listas para cobrant:t do imposto em qualquer ponto do
territorio nacional, sempre que for necessario (Dec. n. 16.838).
Paragrapbo unico. Os ~xactores, logo que organizarem ou'
receberem as listas das suas circumscripcões, not.ificn.rão os
contribuintes pela imprensa ou por carta (Dec. n. 16.581).
Art. 1 ~2. Salvo quanto ás modificações autoritzadas por
decisão supP.rior, os e:xact.ores não alt.ernrão as liE;tas qpe receberem, sob pena de responsabilidade (Dec. no t 6. 581) ~
Art. H~. O lancament.o P:r-of(icin f.p.rã Jogar quando o contribuinte (Dec n. 16.581 e dec. n. 16.580) :
a) não fizer a declaração de seus rendimentos;
b) recusar os esclarecimentos que. lhe forem solicitados ou
nrío os prestar satisfactoriamente;
c) fizer uma declaracão falsa.
Art. i U. O IRnçamento e:c-nfficin serã sempre precedido
do pedido de esclarecimentos, verbalmente ou por escripto
(Dec. n. 16.581).
~ 1.. 0 Os prrlidos:!' de PSclareéimPntos deverão ser respondidos dentro de 10 dias (Dec. n. 16.581).
§ 2.0 A notificação fixará o prazo; será feita por escripto e
•mfrngnp P-m mão propria ou em c:1rff\ registrada., pelo c·orreio
archivando-se o recibo (Dec. n. 16.581).
'
Art. i t 5. Os lançadores só poderão impugnar os esclarPcimentos quando dispuzerem de elementos seguros de prova.
(Dec. n. 16.581.)'
Art. H6. Far-se-ha o lançamento ex-officio (Dec. numero 16.581):
. a) arbitrando uma somma razoavel de r~ndfmenf.oR. medJante os elementos de que se dispuzer, nos casos ae falta de
declaração ou de declaração falEm;
h) abandonando as pn.rcellas quP nfio tiverem sirlo esclarec!das e fixando os rendimentos tributJlveis, de accOrdo com
as mformacões de que dispuzer a repartição de Iancamentot
quandtoo os esclar~cimentos forem recusados ou nilo forem sa-
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c) accrescentando aos rendimentos declarados as hnportancias não computadas pelos contribuintes, quando a declaraolio for incompleta.
. .
Paragrapho unico. O lançamento e:r;-off~f!JfJ serâ feito cQm
·as multas estabelecidas no art. 132, do decreto n. i á .58 i, citado.~

CAPITULO XV
DAS RECLA~AÇÕEB B DOS RECURSOS

:Art. H 7. E' permittido ao contribuinte requerer a rectificação do lançamento dentro de 10 dias. contados da data em
que tiver sido notificado (Dec. n. 16.581) .
Art. 118. A autoridade competente para fazer a rectificaofi.o é. a que tiver feito o lançamento.
Art. H9. Os pedido'\ de rectificaéfto serão r~~olvtdoq dentro
de f5 dias, a partir da data em que forem recebidos (Decreto
n. 16.838).
Art. 120. Os contribuintes terão conhecimento dos despachos de seus requerimentos e das decisões dos seus recursos
peln publicação dos mesmos, no Diario Of(icial ou no jornal de
maior circulação da localidade. ou ainda por notificação dos
exactores (Dec. n. 1.6.581 e dec. n. 16.838).
Paragrapho uni co. As decisões .Que não forem publicadas
dentro de 30 dias da entrega do requerimento, reclamação' ou
recurso serão notificadas por carta, cpntando-se os prazo!! do
§ i., do art. 123, ~ partir de~ta notific11ciio.
Art. i2f. Do~ despachos dos exaclores e do~ l~ncarnentos
feitos por estes, ha recurso para os aelegados f1scaes (Decreto n. 15.210, de 28 de dezembto de 1921).
Art. 122. Das der.isõPs dos delegadQ~ fiscaPA referAntAIII an
imposto sobre a renda, ha recurso para a Delegacia Geral
(Dec. n. 16.580).
Art. 1.23. Das decisões proferidas pelo delegado geral. cabe
recurso para o Conselho de Contribuintes,' quando se tratp,r de
lancamentos ou de reclamações contra os meswos. e para o
ministro da Fazenda, quando se tratar de outro assumpto. (Decreto n. 16.580. dec. n. 16.581 e dec. n. 16.838.)
§ t.o Os recursos serão interpostos dentro de c\nco dias,
contados da data em que a publicacão tiver sido feita. no Di(lrio Of(icial, quando a dectsno se referir a residentes ou domiciliados no Districto ~e<IP.ral. e a ·partir da data em que o
contribuinte fôr notifir-ad,) da t:Jeci~ão, quando a resirlencia nu
o domicilio do interessado estiver nos Estados (Dec. numero 16. 838).
§ 2. A notificação poderá ser feita pe.ssoalmente, pela imprensa ou por carta registrada. pelo Cort!eio. ·
§ 3. Si a notificação for feita pessoalmente, o prazo correrá da data da respectiva certidão passada por quem efflectuar a diligencia; si for publicada, o pra~o será corit.ado da
data da publicação e finalmente, quatro dias depois de entregue r.o Correio, se for fetta por carta.
§ 4. o As delegacias fiscaes providenciarão afim de que o!l
contribuintes t~nham cophecirpento. por intermedio das e~a
ctoriaR. das deCisões QUA 1hes dt~serPm respeito
Art. t24. As decislSes do Conselho de Coriiribuintes ser lo
pUblicadas de accOroo com o art. t20.
0
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Art. 1.25. Nos Estados, haverá recursos ex-o{ficio, nos casos
na legislacão em vigor, interpostos para as mesmas
autoridades competentes para conhecer dos recursos voluntarios (Dec. n. 1.6.580).
Art. 1.26. Os pedidos de rectificacão e os recursos serão
apresentados por escripto e delles constarão os factos gue oa
motivaram e as provas que forem apresentadas.
Art. 1.27. Os pedidos de rectificacão teem effeito suspensivo até serem resolvidos (Dec. n. 16.838).
Paragrapho umco. Os recursos não teem effeilo suspensivo, proseguindo o processo de cobranca, salvo quando for
depositada a importancia ào imposto que constar do lancamento, inclusive as multas (Dec. n. 16.838).
Art. 1.28. Todo aquelle que, em virtude de ausencia ou
qualquer outro motivo justificaào, estiver impedido de cumprir as disposi\~1ões ·deste regulamento ou de salvaguardar direitos, póde ser representado por mandatarios, legalmente habilitados.
pr~vistos

CAPITULO XVI
DO PAGAMENTO DO IMPOSTO

Art. 1.29. Os trabalhos de arrecadação serão feitos pela
Delegacia Geral e pelas reparticões fiscaes, de accôrdo exclusivamente com as instrucções expedidas pela direcção do serviço
do imposto (N. 11, do ~ 7o, do art. 18, da lei n. 4.984, de
31. de dezembro de 1.925).
§ Lo Os pagamentos poderão ser feitos em tres quotas
iguaes quando o imposto exceder á dons contos de réis, não
podendo a primeira quota ser inferior a dous contos. Quando
o imposto fôr inferior a esta quantia será pago de uma só
vez (Dec. n. 16.838).
§ 2. o Quando a importancia do imposto a ser pago pelos
contribuintes da 3• categoria exceder de 100$, dividir-se-ha em
quatro quotas o total em que forem lançados os mesmos contribuintes, cobradas e arrecadadas com intervallos nunca inferiores a um mez entre o pagamento de uma quota e o da prestacão stibsequente.
Art. 1.30. O pagamento do imposto começará em 1 de setembro.
Paragrapho unico. E' permittido o pagamento do imposto
no acto de entregar a declaração.
Art. 1.31. Os encarregados de receber as declaracões de
renda arrecadarão conjuntamente a primeira quota do imposto,
de accôrdo com a importancia da renda liquida que o contri..
buinte declarar (Dec. n. 16.838).
Paragrapho unico. Com intervallo de 30 dias serão recolhidas as quotas restantes. Si o contribuinte não a recolher
incorrerá na multa prevista no art. 124 do decreto n. 16.58 f,
de 4 de setembro de 1924.
Art. 1.32. E' facultado ao contribuinte pagar de uma s6
vez a importancia total do imposto.
Art. 1.33. Recebida a declaracão e pago o imposto ou a
primeira quota, terá inicio o proce.c;so de exame e lnnçamento
em listas }lominaes.
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§ f.0 Quando o contribuinte não pagar o}mposto ou .a. primeira quota, no acto de entregar a declaracao, será nobftcado
do lançamento, em tempo opportuno.
.
§ 2.0 Da notificação contar-se-ha o prazo de tO dias destinado ao pedido de rectificacão, a que o contribuinte tem direito. nos termos do decreto n. 16.581, de 4 de setembro
de 1924.
§ 3.° Conformando-se o contribuinte com o lançamento
feito recolherá a totalidade do impoE~to ou a primeira quota
dentro do prazo mencionado no § 2° deste artigo e as demais
quotas com intervallos · de 30 dias.
§ 4. o Havendo interposição de recurso proceder-se-ba de
accôrdo com o paragrapbo unico do art. 127.
Art. 134. Quando houver supplemento de imposto a
cobrar, o contribuinte será intimado a pagai-o dentro do prazo
de i5 dias. (Dec. n. 16.838.)
Paragrapho unico. Quando occorrer o caso mencionado
neste artigo é cabível o pedido de rectificação e recurso, nos
termos deste regulamento.
Art. 135. As multas relativas aos lançamentos e á. móra
no pagamento do imposto, serão cobradas juntamente com o
tributo.
Art. 136. A cobranç.a executiva far-se-ha de accôrdo com
a legislação em vigor.
Art. 137. No Districto Federal os cheques serão emittidos
'Ou endos·sados em favor da Delegacia Geral do Imposto sobre a
Renda ou á sua ordem.
Art. 138. Os cheques referidos no artigo anterior, serão
cruzados e pagos unicamente ao Banco do Brasil.
Art. 139. Na Delegacia Geral, quando os cheques referidos
no art. 137 não estiverem cruzados, serão feitos immediatamente o cruzamento e a indicação mencionada no art. 138.
Art. 140. Os cheques cruzados emittidos exclusivamente
para pagamento do imposto, de accôrdo com o disposto no artigo 137, não estão sujeitos aos prazos fixados no decreto numero 2.591, de 7 de agosto de 1912. (Lei n. 4.984.)
Art. 1 U. Todo aquelle que emittlr cheques para pagamento do imposto de renda, sem possuir os fundos necessarios
no estabelecimento sacado, fica sujeito ás penalidades de que
trata o decreto n. 2.591, de 7 de agosto de 1912.
§ f.0 Quando se der o caso mencionado neste artigo, o ,contribuinte será intimado a pagar o imposto immediatamente, sob
pena de cobrança executiva.
§ 2. A intimacão será feita de accôrdo com o art. t23 e
seus paragraphos.
·Art. 142. Os cheques destinados ao pagamento do imposto tanto podem ser sacados pelo contribuinte como por outra qualquer pessoa physica ou jurídica.
Art. 143. A entrega dos cheques ao Banco do Brasil farse-ha logo depois de recebidos e será acompanhada de relações
contendo0 o nome do banco, a data e a importancia do cheque '
. § f. Os cheques serão separados pelos nomes dos estabe:
lectmentos contra os quaes forem sacados e relacionados mencionando-se cada chequ~ pelo nome do banco e colloca'ncto-se
na c9,lumna das pare~ lias o valor respectivo de cada um.
~ 2. o Essa relaçao será feita em tres vias. todas da! adas
e a~s1gn.adas pelo del~gado geral ou pelo funccionario que fOir
destgnado para esse f 1m.
·
0
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. § 3.o Duas das relações acimã menoionádaà serAo remetUdas ao Banco do Brasil, outra será a minuta de receita a ser
csoripturnda e nrchivada..
.
.
Art. 144. Para os fins da revisAo do9 trabalhos feitos nos
Estados (dec. n. 16.838) os exactores organizarão, em duplicata, e por ordem alpiiabetica, à relacão dos contribuintes
que entregarem as declaracões de rendimentos, fazendo constar
das mesmas os respectivos J1.0inJs e eilderecos; o numero de
ordem aas declaracões, as importancias tioa .impostos que tiverem sido lançados, âs quantias pâglis, os numeros e as datas
dos recibos da exactoria.
§ L" Ás primeiras vias das relaÇões mencitJnadas no paragrapho anterior, acompanhadas das declaracões dos contrlbumtes e de todos os doótiinentos que as instruirem, serão env,fadas mensalmente, por irttermedio das Delegacias F'iscaes, 4
Delegacia Geral do Imposto sobr~ a Renda, tto ltio de Janeiro.
§ 2. Os exactores respondem pelo atrazo na remessa desses
papeis .(Dec .. n. 1.6.838).
0

.

CAPITULO XVII
Dó DOMICILio FISCAL E DA COMPETESdiA DAS AU'i"ORIDADES

Art. t45. Para os effeitos da tributação, o domicilio e à
residencia esião no Jogar onde os contribuintes tiverem uma
Habitação e em circumstancias que permittam presumir a intenção de a manter •:
.
.
· -·.[
Art. 146. Para os tins do lançamentõ, quando o contribuinte exercer uma profissão ou funccãt> particular ou publica,
o domicilio está no logar onde a funcção estiver sendo desempenhada.
,
Art. 147. A autoridade fiscal competente para applicar
este regulamento é aquella em cuja jurisdicção estiver a séde
do estabelecimento, o domicilio ou a residencia habitual do
contribuinte.
§ i.v Em caso de pluralidade de domicilio no interior do
paiz, prevalece o profissional e, si este não existir, a competencia é da autoridade em cuja jurisdicção estiver a residen.
.
.
cia principal.
§ 2. Quando o contribuinte não tiver domicilio, nem resfdencia habitual no interior do paiz durante o periodo da declaração, é competente a autoridade em cuja jurisdicçâo estiver
a maior parte dos rendimentos.
·
. § 3. No cJ,so d~ contr:ibuinte ter no Bras.il um representante, far-se-ha a tributaçao no lagar onde esbver o domicilio,
ou a residencia habitual deste, ou ainda a sêde da represen_tação.
§ .to Si uma pessoa physica ou jurídica auferir rendimentos em mais de uma. unidade política da Federação, é competente a autoridade em cuja jurisdiccão estiver o domicilio, a
residencla principal ou a direcção da emprezá, quer se trate do
contrlbuipte, quer do representante.
Art. Us. Uma aütoridade fiscal competente póde solicitar de outras as investigações necessarias ao lançamento do imposU:J.
Paragràj)ho unico: Quando à solicitáção não fOr attendida,
~erá o facto commumcado ao delegado geral.
0
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Art. 149. Antes de feita a arrec'adação do iir~poslo, terii_linado ou não o processo de lançamento, 9uando c1reu~s~anotas
novas mudarem a competencia da aut<Jridade! a que tméiou o
processo enviará os doçurnentds á. nova autorida.de competente
para O lançamento e cobra11Ça deVIda.
Art. 1.50. Quando houver div~rgenoias ou .d~vidaà sobre a
competencia dás ât.Itdrldndes, o caso s~râ decidido pelo delegado gerãl.
CAPITULO XVIII
DOS PRAZOS

E DAS

NOTIF'IÇAÇÕES

Art. 151. Os prazos que fdtem cdncedidos pel~s autor~
dades fiscaes poderão ser prorogados quando não estiverem fixados neste regulamento. . . .
.
Art. 152. Os prazos para rectificac;ão rle lancaínentos e lnterposicão de recurso são improrogaveis.
Art. 153. O contribtlihte ausente do seu dislrioto fiscal,
dul'aPte o prazo da declaração de rendimentos ou da interposição
de. recurso, procederá como si não estivesse ausente, perante a
autoridade do districto em que estiver, mencionando esta ctrcumstancia.
§ 1. Esta autoridade transmittirá o~ documentos que receber á repartição competente.
. §. 2.0 Sl o contribuinte estiver no estrangeiro, ser-lhe-ba
dlfferido uín prazo razoavel para fazer a declaracão de renda,
contado a partir do seu regresso, desde que não tenha procurador no. pai1..
,
§ 3.u O prazo pà.rl1 interposiÇão de recurso será de 30 dias,
eont.ados da data em que o contribuinte regressar ao territorio
naciomLl, quando itão deiXar representânte legal no paiz.
Art. f 54. O cmHribuinte que se retirar para fóra do territorio nacional ou tJ qtie tiver o domicilio ou a séde de nego~ios no estrangeiro e P.erceber rendimentos produzidos no
pa1z; é obrigado a commumcar ás autoridades competentes qual
a_pessôa que. está encarregada no paiz de receber as notificacoes que lhe Interessarem.
. Ar~. 155 .. Quando a res~dencia do contribuinte fôr desconhec~da ou quand<? a autoridade tiver conhecimento da sua
flt1;sencia no .estrangeiro, far-:se-ha a notificação por editaes publicados na 1mprens~ ou afftxa~os n.a repartição.
?aragrapho u~ICo. N~ primeiro caso, considerar-se-h&
notifiCação como fet~a,depms de 30 dias da .primeira publica~ão8
~ no segundo, depms de 45 dias.
·
· v •
0

CAPITULO XIX
DO CREDITO FISCAL

Art. f 56 .. Aquelle que fôr considerado devedor do fm ...
. posto é contribuinte.
para~rapho uni co. As disposicões deste regulamento são
apphca~ms.. a todo aquelle que responder solidariamente com
o contrtbumte ou pessoalmente em seu Jogar.
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Art. t57; Aquelle que receber rendimentos de bens que
possuir como si lhe pertencessem é · considerado contribuinte.
Art. 158. A capacidade do contribuinte, a representacão e a procuração serão reguladas. segundo as prescrip(,;ões
do direito civil.
Art. f 59. Os representantes legaes de pessoas phyeicas
ou jurid.icas ou de incapazes, cumprirão as obrigaç5es que
-.
incumbirem ao representado.
CAPITULO XX
DISPOSIÇÕES DIVERSAS

Art. 160. Todas as pessoas que tomarem. parte nos serviços do imposto sobre a renda são obrigadas a guardar o
mruis rigoroso sigillo sobre a situação da fortuna dos contrlbuintes (Dec. n. 16.580).
§ f. o E' expressamente prohibido utilizar, para qualquer fim, o conhecimento que os empregados dos serviços
adquirirem· quanto aos segt'edos dos negocios ou da profissão dos contribuintes.
§ 2. o Nenhuma informação poderá ser dada sobre os rendimentos constantes das declarações, sem que fique registrado, em processo regular, .que se trata de re-quisição feita por
magistrado no interesse da justica.
§ 3. o Os processos relativos aos lançamentos e ás declarações de rendimentos não poderão sahir das repartic;ões a
que pertencerem, fóra dos casos previstos neste regulamento.
§ 4. o Nos casos de recursos, os processos e as declaracões serão juntos aos autos, dentro da séde da delegacia geral ou das repartic;ões nos Estados, podendo transitar apenas
·
entre elias.
§ 5. o Quando os recursos subirem á instancia superior
fóra da Delegacia Geral, os processos e declarações serão
substituídos por informações dos chefes das repartições.
Art. t61. Aquelle que em serviço do imposto sobre a
renda, revelar informacões que tiver obtido no cumprimento
do dever profissional, ou no exercicio do officio ou PIOprego,
será responsabilizado como violador de segredo, d~ accôrdo
com o Codigo Penal.
Art. 162. As multas serão impost.as pelos chefes das repartições de lançamento (Dec. n. 16.581).
·
Art. 163. As multas superiores a i O:000$ serão impostas
pelo delegado geral.
Art. 164. Si houver no paiz emprezas que admini!lltrem
o patrimonio e dirijam a exploracão de outras emprezas
fiiliadas ás primeiras, póde ser acceita a declaração unica da
empreza que centralizar a escripturacão de todas, no districto fiscal onde estiver o escriptorio central.
Art. i65. No calculo da base do impClsto serão computados todos os rendimentos percebidos no anno considerado,
inclusive os originados em época anterior (Dec. numero 16.581).
Art. 166. Os rendimentos expressos em moeda estran-
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gP.ira serão convertidos em mil réis papel, ao cambio do dia
em quo for subscl'ipla a declaração (Dcc. n. 10.581).
Art. 107. O imposto correspondente aos rendimentos
pagos em mil r6is ouro, fóra do paiz, será calculado nesta
especie.
Art. 1G8. Os contribuinte~. qualquer que seja a irnporlancia da sua renda, são obrigados a prestar os esclarecimentos quo lhos forem solicitados para a ot•ganização do cadastro,
sob pena de multa do 50$ a 2:000$, imposta pelo chef0 da rcpai·li(.'ão compefe1Ho (Uee. 11. 1ü.G81).
lJaragTapho uni co. Quando tacs informações forem solicitadas em boletins, estes deverão ser devolvid03 dentro do
20 dias (Dee. n. 1ü.581).
Art. 16\1. lJara os nns de cadastro, sempre que um contribuinte tr:lllsft!rir sua rcsidencia de um para outro d.islricto fiscal devo communical-o á repartição do seu distrielo, soh pena de multa de 50$ a 2:000$, imposta pelo chefe
da rPpHJ'I i•;ão do di:~lrict.o para onde se transferir (Decreto
ll. 1ü.581).
Art. 170. Quando o imposto tiver sido pago na Delegacia do Tlwsouro Brasileiro, em Londres, os processos de
J'cstiluição serão feitos nesta repartição. Nos demais casos,
os processos far-se-hão nas repartições arrecadadoras, situadas no dislricto fiscal em quo o imposto tiver sido arreeadado.
§ 1. o ~\o Dislricto Fc<l•~ral os processos de restituição
correrfio na DeJegacia Geral do Imposto sobre a Renda.
§ 2. o Nos Estados e na Delegacia do 'fhesouro, em Londres, a restituição sertí ordenada de conformidade com os
regulamentos em vigor.
§ 3. o Quando o imposto t.ivci' sido pago em dinheiro,
n processo será enviado á Recebedoria do District.o Federal,
quando o exercicio estiver em curso c ao Thesouro Nac.!onal
quando o excrcic,io est.iver encerrado.
§ 4.. Si o pagamento tiver sido fcit.o por cheque, a restituição será feita por instrumento da mesma naturera.
Art. 17 t . Nenhuma multa exceder ti a 20 :000$ c as
desta importancia serão impostas pelo ministro da Fazenda,
r;:.alYo qu:mdo dccorn•e de lant;amcnlo eJ-:-vfliciu (Dcc. nu-mero 1ü. 581).
Art. 172. As declaracões de rendimento ~ demais pnneis necessarios ao lançamento e ao pagamento d0 imposlo,
são isentos do ~ello .(Dcc. n. 10.581).
Art. 173. As declarações dos contribuintes estarão ~u
,ieilas :i revisão dos agentes fiscaes, que não poderão solici!a r·
:1. exhibirão rle livros de contabilidade, documentos de natureza
rcscn·adã ou esclarecimentos, devassando a vida privada.
Art. 17/L Quem pagar rendimcnlos a residentes fór·a rJo
pil iz ref:;pondc pelo imrwsl o dc•Yidu pne esl cs ( ~ :2" da lei
11 • . ~.7H3, de 31 de dezemlJro de 1923).
§ 1. o O dispo~ lo ncst.e arf.igo não comprchendc os devedores que se obrigaram a vagar .inros livres de impostos. ou houYercm pago o imposto sem clcduc~ão dos rendimentos disl.ribuidos a terceiros.
~ 2. o A imporlancia correspondente ao imposto será mrolhicla antes de cffcctuada a remessa ou o pagamento da rcndn.
0
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§ 3. o São competentes para receber a importancia do imposto retido:
a) as repartições arrecadadoras dos Estados;
b) a Recebedor ia do Districlo Federal, mediante guia da
Delegacia Geral do Imposto sol.Jre a Renda;
c) a Delegacia Geral do Imp.osto sobre a Renda, quando
a importancia fôr recolhida por cheque.
§ 4. o O pedido de guia para recolher o imposto será feito
contendo a discriminação da categoria de rendimentos e das
importancias respectivas. Nos Estados far-sc-ha o recolhimento
mediante guia com as indicações acima.
§ 5. • As importancias retidas e que não forem recolhidas
ás estações fiscae!;, dentro de 30 dias, serão cobradas com
multa de 12 %.
Art. 175. As repartições pagadoras do Governo Federal e
a Delegacia do Thewuro em Londres deduzirão dos vencimentos pagos aos funccionarios publicos, quaesquer que sejam os
cargos e as funcções, bem como das pensões, meio soldo e
subsídios que pagarem, depois de deduzidas as contribui~ões
para fundo de beneficencia que constarem da folha (montepio,
caixa de pensões, etc.) a importancia correspondente ao imposto proporcional. nos termos deste regulamento.
§ i. o A deduc~ão mencionada neste artigo será feita em
quatro quotas mensaes, e iguaes, quando a importancia do
imposto exceder de 100$000.
§ 2. o Os funccionarios publicos e as pessôas que recrbnrem rendimentos nos cofres publicos federaes, bem comCI n.::;
contribuintes, residentes ou doniiciliados no paiz, que tenham
pago o imposto na fonte, terão direito á restituição ou compensação do exrcsso. pago ou a pagar.
§ 3. o Esla restituição ou compensação far-se-ha levando
em conta no calculo fio imposto complementar e progressivo.
sobre a renda global, o que a maior tiver sido ou houver de ser
cobrado.
Art. 176. O pagamento do imposto proporcional na fontn
de rendimento não dispensa o contribuinte da obrigação de
apresentar a sua declaracão de renda global, quer para o pcu:ramento do imposto complementar c progressivo, quer para o~
effcitos do disposto no § 3° do art. 175.
Art. 177. Exceptuadas as repartições publicas federa c~.
quem pagar rendimentos a terceiros e tiver deduzido o imposto é obrigado a dar o recibo competente, quando exigido
re::;alvado em qualquer caso o disposto no art. 173.
'
§ 1 . o Quando o contriuuinle solicitar a restituição mrncionada, ou quando allegar quo o imposlo proporcional ji foi
pago na fonl c, é obrigado a apresentar o recibo respectivo.
§ 2. o Ficam dispensados desta exigencia os que tivtJrem
pago o imposto proporcional aos eo fres publicos federaes.
§ 3. o Os que pagarem rendimentos a residentes no eslr'angeiro ficarão su.ieitos ti fiscalização da Delegacia Geral do Imposto sobre a Renda e das delegacias fiscaes, e nlio poderão
recusar os esclarecimentos c as demonstrações que lhe forem
solicitados, mediante a autorização escripta do delegado geral
ou dos delegados fiscaes.
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Art. 178. As infracções deste capitulo serão punidas com
as multas de 100$ a 5:000$000.
Art. 179. Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 26 de julho de 1926. da Fnnseca.

DECIRETO' N. 17.391

-DE

2G

Annibal Freire

DE .JULHO DE

Hl:!G

Abre ao .Minislerio da Justiça e Negocias Interiores o creditiJ
de 19.1:324$0 8, destinado a custear, no corrente armo, as
despezos do pessoal e material do Departamento Nacional
do Ensino

O Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no art. 3°, n. VIII, da J.ci numero 1:.973, de 7 de janeiro de 1924, e art. 4° da lei n. 4.911,
de 12 de janeiro de 1925, revigorada pelo decreto n. 17.180,
de 2 de janeiro do corrente anno, c tendo ouvido o Tribunal
de Contas, nos termos do art. 93 do regulamento approvado
pelo decreto 11. 15.783, de 8 de novembro de 1922, resolve abrir
ao Ministcrio da Justiça e Negocias Interiores o credito esi>ecial de eento c noventa c quatro contos tresentos e vinte e
q11atro mil cento e dezoito réis (194 :324.$1.1'8), destinado a
custear, durante o corrente anno, as despezas de pessoal c material do Departamento Nadonal do Ensino.
fiio de Janeiro, 26 de julho do 192G, 105" da lwlopen-·
dencia c 38" da .R'cpublica.
An:rnun

DA SILY.\ flEHNAnDEs.

Affonso Penna Junior.

DECRETO N. 17.392 -

DE

.26

DE JULHO DE

1926

,4.bre, ao Ministerio da Fazenda, o credito especial de rets
40 :2·10$877, para paga1' ao Dr. Henrique de Britto Bel(orq, .Ro;po o que lhe é devido, em virtude de sem.itença
JUdwwrw.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos du Brasil,
usando da autorização conf ida na resolução legislativa numero 5. 000, de 7 do corrente, e tendo ouvido o Tribunal de
Contas, na fórma do regulamento approvado pelo decreto
n. 15. 77 O, de 1 de novembro de 1922, resolve :
Fica aberto, ao Minsterio da Fazenda, o credito especial
de 40:240$877, para pagar ao Dr. Henrique de Britt~ Bel-
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foru Huxo o t{tte lhe é uevidu, em virlude de sentença judicir.-ria.
Hio de Janeiro, 2() de juiho de 1926, 105° da Imlepcn~
c ia c 38" lia ltrpttblica.
AnTHUR

D.\

SILVA

BERNARDES.

Annibal Fl"eire da Fonseca.

DECRETO N. 17.393 Stippi·hne

o Consulado

DE

26

DE JULHO DE

1926

lwnorario em San Scbastian,

eu~

Hes1Janha

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Considerando desnecessaria a cxislencia de um Consulado
em San Sebastian e
Usando da.. aulorlzaçãd que a lei lhe concede:
Decreta:
Artigo nnico. .Fica supprimido o Consulado honoeaL·iu
em San Sebastian~ em He.spauha, revogadas as dis.posit,:ões c m
contrario.
Hio de Janeiro, :!ü de Julho de 19.2ü, 105° da Imlepon··
deneia c 38° da Republica.
AnTHUH

D.\.

StLV.\.

llEHNAHDES.

José Fclix Alves Pacheco.

DECRETO N. 17. 3U i

-DE

29

DE JULHo DE

1926

Approvva· as alteraçúes de estatutos ela "S(ío Paulo", Câm,panhia Nacional de Seow·o8 de Vida, feitas pelas· assembléas
extrau1·diuaJ'ias ele 13 ele jtmho c .f6 llc noveml'ro de 1925

O Pre~idenle ua Hepuhlica dos E~lauos Unidos uo Bl'asil,
· altcrukmlo ao que requet·eu a "São Panlo", Companhia Nacional ue Seguros de Vida, com sédc na capitt\1 do Estadó de
Hão Paulo, resolve approYar as alterações feitas nos seus e3talutos p(~la:; asseml.Jléas gentes cxlr&:ordinarias, realizadas em
J3 de junho c 16 de novembro de 1925, conforme as rcspecti,·as actas que a este acompanhai)l, continuandq a companhit1.'
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infegralmenlo sujeita ús leis o rcgulatr.m1fos vig-entes ou r[nr.
v ll'rrm !i vigorar sobre ns oporn<_:ões de srguros.
J~io de Janeiro, 29 dp julho de 1 9~ü,
cin c 38° da Republicu.

10;-)n

tb Inrlr11enden-

An'I'nvn DA SILYA Br.n~.-\RDEB.

A nnibal Freií'e da Fonseca.

DECRETO N.

t 7. 3!lri

-

DF. ?9 DF. ,HJLITO DE 1fl.?ô ( *)

.4ppi'liVa o pí·ojecto e 'i'Cspeclivo m·çamenlo, na im1Jm•lancia de

29 :082~438, 'i'clativos ás obra.r: de mnpliaçiio do m·mazem
rle mei·cadm·~ns da estar:tio de Jaraouá., da linha de São
Fmncisco, de concesstio da "('t).mpnnll ;a Esli'ada de Ferro
,c..:,;., Prwlo-Rin (-hanrlc.

O Pl'esi(f'nlc da ficpnblica dos Estados Unido;;; elo. nrasil,
allrndf'mln no qtw roqneren a "Companhia Estrada do Ferro
Hüo Paulo-Hin Clrande", e {ts informações prl:'sf.ada~ pPla Jns-JlPefnl'ia Federal das Estradas em officio n. 493/R, do 15 rle
julho d.o rorrcnte anno, decreta:
Arlig'o unirn. Ficam approvados o projecln e orçamcn!n
que rom este haixam, rubriendos pelo direclot' grral do Expt~
c!ipnf'-' da 8Pct·daria de Estado. do Ministerio da Yiação c Obra~
Puhli\'ag, relativos ás obras de ampliação do armaz0m tlt~
TIH'l'cadot·ias da estação rio .Taragná, da linha de São Frnnrisro,
de conccs"âo da requcrcnt.c.
§ J .'' As despezas que forem effectnadas com ns rcrerid:-t~
C•lll'a:;, ai r; o rnaximo do IH'ç.ameuto ora approvado, na impot·faneia dP ~O :082$13H, correrão por conta das taxa-; afldiciotHH'~
a que ~c refere a portaria expedida pelo Ministel'io da Yiaçãn
r OIH·ns Publicas a 21 de janeiro do 1921, do conformidarlt•
t'nrn a leU r a b condição 5,. da mencionada portaria.
~ 2. Para a conclusão das ohras fira fixado o prazo rlo
5 (cim~n) mezes.
0

Hio de Janeiro, 29 de julho de 192ü, J o;:;o da Indcpcnden-

ria e m.;o da Hc·pnhlica.

ARTHUR DA SILVA BEnN.\RDE!=l.

Francisco Sá.
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DECREO N. 17. 396 -

DE

29

DE JULHO DE

1926

4.pp.,.ova o 11rojecto e o orçamento, na importanci·1 de réis
120:000$000, de uma nova ponte sobre o Canal do :llanf/Ue,
P·1ra past~agem das linhas de "The Leopoldina Railway Company, Limited", entre a sua estação inicial e a zona do Cáe.r;
·1<> Porto
O Presidente da Republica dos Estados Unidos t1o Brnsil,
attendendo ao que requereu "The Leopoldina Railway Company,
Limiled" e de accôrdo com as informações prestadas pela Inspectoria Federal de Portos, Rios e Canaes. em officio n. 3. 057,
de 19 de março ull.1mo, e pela Inspectoria Federal das Estrada~.
em officio n. 485/S, de 15 do corrente mez, decreta:
Artigo uni co. Ficam approvados, de conformidade com os
documentos que com est.e baixam. rubricados. pelo dirertor gnral
de Expediente da Secretaria de Estado dos Negocio':-~ da Viafião e Obras Publicas, o projecto e o orçamento, na import.ancia
de 120:000$000 (cento e vinte contos de réis), organizado8 por
41
The Leopoldina Railway Company, Limited", para a constru ...
cção de uma nova ponte sobre o Canal do Mangue, degtinada a
dar passagens ás linhas ferreas da requerente,.entre a sua esta<:ão inicial e a zona do Cáes do Porto, obrigando-se a companhia
a demolir a ponte actuaL logo possa a nova ser posta ao ~ervií;O
do trafego.
·
_H.io de Janeiro, 29 de julho de 1926, 105° da Inde!'Jendencia
e 3S0 da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES

Francisco Sá.

(*) DECRETO N. 17.397 -

DE

29

DE JULHÓ DE

1926

Approva o projccfo c respectivo orçamento, na importancia d~
17:.'102$-186 (dezesetc contos trcsentos e dous mil quatro""trJ.fo,ç e oitenta e seis réis), relativos á construcção rh~
11mn. casa destinada á moradia do chefe do deposito dfl
Nlt(l.cáo de Franca, da linha de fl,io _Grande, de concessãP
rla "Companhia Mogyana de Estradas de Ferro".
r'\ Presidente da Repuhli!'fl doR Estados Unidos do Brasil
,tft(•ndendo ao que requereu a "Companhia Mogyano. rle v:~..
'r:.das de Ferro" e de accôrdo com as informaç.ões prestada."
"'~>la Tn~pcctoria Federal das Estradas em officio n. 195/S
do 15 de julho do corrcnf c anno, decreta:
Artigo unico. Ficam approvados o projccto c orçarr:cnlo
nuc com este baixam. rubricados pelo dircctor geral ele E~po·
ri'ente da Secretaria d~ Estado do Ministerio da Viação e Obra."
Pnblicas, relativos :i construcção de uma casa deRtinada t
moradia do chefe do deposito da estação de Franca, da linhP
r:l•J Rio Grande, de concessão da requerente.
§ Lo Correrão por conta de capital da referida linha as
drspczas que forem effectundas com a cons~rucção de que sn
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h·ata, até o rnaximo do orcarr:·enLo, na importancia dP
17:302$486 (dezesctc contos treR('nfos c dous mil quatrocentos c oitenta e seis réis).
~ 2. Para a conclusão dos rc~pcctivos tt·abalhos fica fiYr~dn o pl'azo de (} (seis) mrzrs. a contar da data rm qun
rcaunrenlc fôr notificada do prcRrntc decreto.
0

n.io de .Janeiro, 29 de jnlho de 1926, 10rG 0 da. Indcpca·
rlenda. c 38° da ·RP.puhlica.
Annnm DA SILVA

DERNAt\DES.

Francisco Sá.

DECR ET.Q N. 17. 398 -

DE

29

DE JULHO DE

1926

Approva os p1·ojectos e os orçamentos de typos de casas para
agentes e para turmas, a serem adaptados nos ramaes de
rtajubá a Soledade de Itajubá e de Tres Corações DI
r-avr·as, da IMde de Viação Sul Mineira. em subsituição
os approvados pelo dec1·eto n. /6.HH, de 16 de abril de
'192,~

O Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brasil,
attcndendo ao que requereu o Estado de Minas Geraes, arrendatario da Rêde de Viação Sul Mineira, conforme ·contraclo celebrado em virtude do decreto n. 15.406; de 22 de
março de 1922, c de accôrdo com as informações prestadas
pela Inspeetoria Federal das Estradas em officio n. 466/S, de
7 do corrente, decreta:
Artigo unico. Em substituição aos projectos e orçamentos approvados pelo decreto n. 16.454, de 16 de abril de 1924,
de typos de casas para agentes e para turmas a serem adoplados nos ramaes de ltajubá a Soledade de Itajubá e de
'rrra Corações a Lavras, da Rêde de Viação Sul Mineira,
ficam approvaclos os que com este baixam, rubricados pelo
dircctor. geral de expediente da. Secretaria de l~slado dos Negocios da Viação e Obras Pnbl icas, na irnportancia de réis
23 :918$8R1 (vinte e Ires contos novecentos e dezoito mil oitorenf os e oitrnl a e qual ro réis), para casa de ag·ente, e de
17:370$403 (dezesete conto,-, trescntos c setenta mil quatrocentos c Ires rt1is) para !~asa de lnrmas, respeitadas a localizar:ão e quantidades indicadas nus estudos approvados.
Rio de Janeiro, 29 de julho de 1926, 105° da Independcncia c :38" da ·RepuBl ica.
ARTHUH DA SILVA BEllNAllDES.

Francisco Sá.
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PODim EXF.f!llTTYO

-

nF. 20 nE .nn.Ho n11: 1 o2G

.4 b1·r, rtn .Ministcl'io tio Viaçíí.o c Olll'fl.ll J>u.hUca.~, n Cl'Nlifo ,!,'r·f1'lW1'dinado rlt! mil eon f tM de rlJ i.s (I . two :000$000), a{in•1
de attender a tlcsjw:.as c.1.·t t•am·dinarias corn a reconst1·ucçc'ío
da.ç linhas trdcaraphicn.r; nacionacs no Estado do Rio
Oranrlc do Sul, del•ostnrlos pl?los mndmrntos 1'f'Vnlnciotto-·,·ios orcorritlos drstle ,I !J2.'l

O Presidrntr da flr}1Uhlira dos Esf arlo~ TTnitlos do Drnsi t
fendo em vista o que flpferrnina o art. 80 rln Codign do Contn-

hilüladc Publirn., combinado com o art.. ~H do respocti'\•1
rpg·nlanwnfo, e hnvPndo rnmmlfndo o rl,rilmnnl rlc C:onlns, r,,_
soln~ nlwil', a·o l\lini~fPrio da Vinr,fío P Ohrns Pnhlirns, o Cl't}dito exlt·not•dinaL·ia "" mil c1mfus de 1'l~is (1.000:000$000),
afim de nllendnr a dc:;:pezaR í'xfraordinnrins eom a rPconslrn-·
eção rlns linhas frlrgraplliens nacionaes nn J~slado do Hin
Grande do Sul. drYnsl ndas pelos modmcnl ns rcyoltwinnnL'iO.-\,
occorridos desde 'i !)23.
Hio de Janeiro, 29 de jn!ho de 1!l?H, 1 ():Jo rb Inrle110ndcncia e 38° da Hepublica.
ARTIIUR DA

SrrX.\ BERNARDES.

Frrmcisrn Sú.

HEGRFTO -:":' 17 . .HlO i\J))H'tn'rt

TlF:

20

DF: .TPLHO DF.

1926

r monda r.rccHt•u· o í't'(tulmncnfo JmNl n Labomlm·io
r Jkpnsito t/P JhrfeJ•inl S11nitm·io .Yrn·al

O Presidente rla Republir.n dos Estados Unidn,c;; do Hrn<;;il,
nsnndo da autoriza cão contida no ar I. 13 da lei n. 4. 015, de
n de jnnriro dr 1920, revigorado 11elo art. H :t.!•::t lei numrrn
1 .R05, de ~~ d(l drzrmhrn dn l!l21. I'PSOlYn npprovar e mand:u·
rxPeufm· o l'Pgulam~'nfo para o Lahoralorio e :Deposito do
1\laiPrial Sanif::1rio Naval, qu(l a rsto aeomvanha, assignado
peln conlra-almirante Arnr1ldo Siqueira Pinln da Luz, ministro
dn J~}•fndn r!.fH N(lgocios dn l\Iarinha; revogados os arts. 29 c
30, na pari o rrfci·rnf P ao mn f erial me-t1ko-·eirurgieo, bem
como os art4. 15S, 1GG, 1:17 r 15R do regulamento approyado
Jlclo rlccrelo n. 7.20:3, dr :1 ele dPzPrnhro do Hl08, o dcrnnis disposi~fies í'm contrnrio.

Rin de .Tnneiro, 29 de Jnlho de 1926, 105° rta Indepen-·
dene ia e m~o da Hepublicn.
ARTIIUR DA SILVA BER:NARDES;,

A1·na.ldo Siquei1·a Pinto da Ltt:.
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Regulamento para o l.aboratorio e Deposito ele Material
Sanitario Naval
CAP·JTULO I
ADMlNIRTnAÇÃO

.!\rt. 1. o O Lahornlorin r Dcpo:::ilo dr l\faf.rrinl Sanilnrio,
subordinado :í Dircr,f rwiu df• Rnmll'. f rm por fim a fahricaçno,
compra e cxperl ir;ão dn Inrlos o:-; :-~rUgos mcrlicos P cirm·gieo3, nppnrrlho~, malrt•i:ll lwspil n lnt' r N)lt i p:lllH'nf o 11nrn u'-:o
no srryi r.n dr srm.rte da 1\lal'iulm do Gmwra.
Ar I. :.! •" O prssnnl do lahornlnt•io con:::tnr:\ dr':
o) urn rncarrPgnrlo grral (E. G.) official elo r.orpo
r]p Snwln da Armn!ln, tHlmParlo !)C lo minislt•n;
li) um a.iwlanlo official do Gorpo dn SmHll' rta Ar-rn:-..·1.:-~, nomrnclo prlo minislro;
r·) clt{'f,~s ele srrciio c nnxilinres, dmdgnarlm; pcln 1!1. G.
f'nfl•r os officiars do Cnq>O de HanrlP, nonH'ndns pPln minisfro, pnrn scrYircm na rPpnrl içfí.o, por proposf a do rlirect.or
gernl de sauõe;
rl) um official do Cnrpo dr r.omm issnriM, )):wa o servi co
de Fnzrnlhl :
. P) p!>.;;sonl militar do serviço suhallrrno. designado pülo
D. n. P. para servir na rrpart.ici'ío, dr acrtlrrlo rom as lotações fixadas rm avi:~o dn ministro, do::; srt'\'ito:-: de I•'nr,Pntb,

cscripf a n saudc;

t) suh-offieiacs rmfrrmrieo::: C' os AE-J~F qtw forem rle~
f ncndo::; do hospil nl para pra t ienrPm no Lahnra f nl'io; !)C lo P.

n. S.;

a) prssonl civil, comprchrTI,r!.enrlo:

3 praticas do pharmncia;
1 cscl'Cvente, e
8 serventes

fi:xarlos na lei do orçamento;
h) o pessoal civil que pudor ser contracfnrlo, qnnmlo nr.crssarin, -~onformc a lei do orçamrnto dpf crminnr, nu que, d1~
accôrdn com ns suns rlisposiçõrs J1tHlrr ~Pl' nnmrnflo on arlmifftcl.o.

Al'l. 3." O E. G. {\ rr:-:)wnsnvcl prranLc o dirrclor geral de Saudr, pelo bom andamenfo, lochnico c ndministi·ativo, OI' torbs as ordens dadas á sun rrpartir,ão, rwla fil'l
execut:íto do l'('gulanwnfo I' 1!11 rcgimrnln inlrrno, boa ordem,
ownomia c diseiplina.
Art. 4." O ajudante sf'rá o principal auxiliar ~1.o E. n. na
administração geral e seu substitui o nos imprdimrntos temvorariús.
Compele-lhe a ndminislração interna da repartição, a
verificação da execução dr tmlas as ordens, c encaminhnmenfn
ela corrc~l10ndrncin, e ~. dirrrr;flo dr todo o scrvi~,;o tr1.n SCfll'&J·
ta r in.
CAPITULO II
OilGANIZAÇÃO

Art.. 5. 0 O scrvi~.:o do Deposito rlc l\laforial Snnilario comprchrnclrr:í uma secretaria c trcs sce~.:õcs, enda qual sob a
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rlirrcção de um official, rosponsavel perante o E. G. por
lodo~ o~ :::;erviço~ que lho forem affrctos.
Arl.. ü." A' sccrPiat·ia crnnpniP: o preparo da rm'responflpneia qne clrn~ l'cr l'lllnnrtl.kl.a ú nssignal ura do :m. G.; a
organização o consPrVn(:ãn tlo nrchivo geral; o serviço de contnbilirlado não pertencente a cornprns; a organização dos dados pnra o orçamento annual ou para qua.esquor outros orç.amrn los; as dospczas do prompto pagamento.
Art. 7. o O serviço das secções comprehemle:
á) 1a secção Compt'a~:
Serviço de contas;
Serviço .d.~ fiscalização.
b) 2... secção Fabricação:
Manipulação grral;
Esterilização;
THcnsilios.
c) 3. . 1;ecçtio Dcposifo o rxpedição:
Serviços medicas;
Serviços pharmaceut.iros;
Serviços denfarios;
Serviços do equipamento;
Serviços .d.c emballagem o remessa.
Paragrapho unico. Tal serviço poderá ser grupado differontemente, conforme as exig.cncias rla execução pratica, por
neto do ministro c proposta do E. G. informada pelo director
geral rle Saude, especialmente para attendcr ás exigencias
do tempo de guerra.
Ar L. n." A lr"m de qualquer outro que lhe possa ser determinado pelo E. G., enda secção occl1par-se-ha, do maneirn geral, dos s~'guintrs :lSsumpto-;, em rlefnlho:
1n secção:
Encommenda o recebimento dos artigos compradm:; aos
forneeedores; ns providencins para os reparos dos instrumentos. utensilios c appnrnlhos; n fiscalização da quantidade
o quali.d.ade dos artigos comprados, manufncturndos, reparados ou arrecadados c a sua comparn(:ão com as espccific.ações
adnptadas pela Directoria de Saude da Armada. Re.quisitará
rlo njndanln as pscquizas chimicns, physicns c biologicas ncr,essarias :í inspecção dos nrl igns rrrPhirlos, r que pqcll'm srr
ordPnntf!,as {t fn ht•irnr,fío .
.2., .çccção :
Mnnipulac:ãr dos medi"nmeiüos c appositos necrssnrios
n. rnnnut.Pnçiio de um stnrk conveniente, segundo ordenar n
B. G.; a requisição dos simplices neC~cssarios á manipulnçúo
fcifa no deposito c Pxpedição; a utiliznção e conservação das
mnchinas c :1pparclhos ncePssnrios á m:mipulaçfio; o acondieionnmcnto dos medicnmcntos no vnsilhnme c a convcnicnto
rotulagem; a fnhricn1~fío dn ml'dicmncnl os c material mcdicocirurgico esterilizado para curai ivo, meios de cultura c assemelhados o fabrico de utemdlios medicas e pharmaceuticos
como pncotes de prompto soccorro, bolsas de enfermeiro, etc.,
qunndo necessnrio.
s• secção:
Oeganizaçflo srmcstrnl de um inventario dos artigos exis-
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tentes em stoclc e uma rclaç.ão dos artigos neccssarjos para
completar um stock bastant-e para o supprimento da, Marinha,
durante o prazo dcl.crminado ])Cla Dit·rcloria do Saude da
Armada; receber o material ncccssario para a manutenção
deRso stocl• r manter a rscripta dos artigos existentes; aviar
as requisições devidamente autorizadas pela Directoria do
Saude da Armada; acondicionar os artigos, de accôrdo com o
gencro de transporte e providenciar sobre a sua expedição.
Art. 9. o As funcçõcs que hoje compcfcm ao rncarregado
gEral do material modico-eirurg·ico do Hospital de Marinha e
o.;; livros sob sua responsabilidade passarfio 11:1ra o serviço do
Deposito de Material Sanih~t'in, sendo a carga transferid.a ao
ajudante, na fórma doeste regulamento c das leis de Fazenda.
Art. 10. O pessoal civil, hoje consignado para o Laboratorio Pharmaceutico, passará a pertencer ao novo Laboratorin c Deposito de Material Sanitario Naval.

-

Gabinete do ministro ela Marinha, :?0 de julho de 1920.
Arnaldo Siqueira Pinto da Luz.

DECRETO N. 17 .'lO!

1920

--DE li DE AdOSTO DE

A uton':a o 1·evisão do confra.rto relativo ris obrns r/e
rar!.•enfo do porto de Ilhéos, do qual (; crs.q'onrn·io
1wnhia Industrial de Illtt!os

t *)

7tH;li/t
fi

f'unt-·

O Presidente da Rcpubliea dos :Estados Unidos do Br:-t~il.
altcndC'udfl ao que requereu a Compan'hia Inrlustrit1l d1~
Ilhóns, eossionaria, ex-vi do dem·cto n. HL5U. de 1~: t]r}
agosto de 1924, do cor.•tracto para a consf.rucção, · uso c go;.;n
das obras de mel1horamer:to do porto de IllH;os, no Es.f a do da
Bahnt, celebrado nos termos do dccre!.o n. 10.010. do ?3 dn
abril dn J !1·:?3; tcnrto em vista ns informaçõPs pr<'~olnda..; ]Wla
InsJWclol'ia Fr.dcral de Podns, Tlios r r.annr•.o;, p us:111do d:t
nu.lni·izar:fio eontid~ no art.. 28 da lei n. ·L!HI, dr~ I:? dl' .ianrJro d·.:> H)2!), rrvtgorarla para o rnrrcnlr. PXPI'l'irin prlo dl•rrf'ln n. 1i.tHO, do:?. dr janpi··n do crJJT<'n!r~ annn. dPrt't'!n:
Ar·f i.!!n nniro. Fira anfnl'iz::lda a f'f'Yis!in do ron!.raefo t';'lcbrado 0m vil'furlP do dPI'rpfo 11. 16.01~). dP :?r) dl' abril <I~'
1 ~12:{, pn ra n r·onsl r·ucçfw, uso f' gn~o r1a~ ohraK dP nwlllornmi'Dlo dn pn"to rlr llhr1os, no ·Estado da Bahia, dr acetirdo r•nm
as clun.mlas qur. {'nrn r~tP haixam assignada::-; 1wln mini:.;! t'o ·1·'
F~!ado dos NP,8·oeios da Yiação e Obras Puhlieas.
Rio c!(' .Janeiro, li de ago~;fo ele 1D2G, 105°
deneia e ~!R" da Tieptlhliea.

da

lt.'rh•pf'll-

AHTHUil DA StLVA BEtt:..::\11llE~.

Ji'ranl'isro Sd.

6::16

M!TO!=l

no POOEH

E..~EC:tTTIYQ

Clausulas n que se refere o decreto n. 17. 401., desta data
I

n .. nto Df't·illo dr Olin•iJ':l, nn~;
dn 25 fie :diJ•il de Hl'!:J, para a
I'('I1~!ru!~f;!iO, u~n I' gn~n da~ oll':·n.s rln mólhnramrttto do porto
de HiH~n~. r l.r·:ll:~fl•t·hia à Conll):lllhia lndusiJ·ial de llhénf;,
(':1'-ri do dc•rt·eln n. lü.5H, dn 13 dl~ ngo~lo LI<~ 1fl.2.i, passal'ú
.\

ft'l'l1\11:::

~OJ.'rr~.SflO onforgruln fl
do dPi'l'Pio n. Hi.OI\1,

n 1 rgrr-~r· cxrhtsiv~mrn(p tw!nq elawmlns do presente contnirlo 111' rcyisão, ilPstlP a dala f'Jn que o Tribunal dr. Cnnfac:
~~··d,·nfl; o sr11 reg·isf.ro.
~ 1." O pr·1•srnfr c·onr,·nC'Io Ll<' rrYi~iín s!Í ~r fnn~·ar:i f'X~'flllh·e: drpni;-; que o Tribunal .fle Contas ordrml~' o Bnu l'P~~i:-drt~, r si r.slr fth• l'l'l.'l!Srulo, a sua cxccu(·ão fica. e.á dependPndo de• appro\'~H;ãn do Collgi'PHS{J Nacionn l. rnr.'t innnmlo f'lll
\\~Oi', att-. f·nti:ío, n rontraeto ef'lnbrrlltc, Pm virltlllP flo dr·t~l'P!u
11. ·tu. Ol !I. ·tlP ?5 dí' abril d~ 1 !I:!~L
~ 2. o A~ duvida~ P qursl íil•s qur sr s11srifarcm rrd ~·o ,)
t:o\'1'1'1111 P a Companhia, relal ivas no srrviçn drsla. c :n qu.~
dlS"t•n•m rP.~IWilo ú ir:lf'lligrneia rla;; clausnlas rlrste cnntrnl'tn, tWtll'l'âo M·t·. si a~!';int c·rmenr·d:H·rm as pariN!, tlefin il iva11Wnf e dl'eidídas p(E' m·hitros, um dos qtml'~ ll0l11Paclo pf'lo
f~o\·pJ·nn, outro pela companlhia, c um
l.pr·cpir·n por muf.tiO
acr1it·do do amhas as partrs on sol'fcndo enlr'P quatro nnmr~~.
nprrspn(Mlo:=.: rlous por cada um rlos :t!·bifr(lc1 ar:tcrionnPnre
nmHrados.
~ :L" O fóro pnra t ndns ns qtwstões rnf r r o nr,yprno c n
ron:pnnllia. ~:f·ja Nda :mlnr·a nu rr\ sPt'Ú o fl'df'ral.

II
As .obras elo mdhornrncn!o qnr cot1SI iltwm o nhjN'!n ;:la
r.nnrrssfio constam dos 1.)lunos c projrrl os HJIJII'nvadn.;;; pelo~
dt•t'l'Pios ns. lü.5-í't. til' L:J d(' ago~lo do i!l~·'t, n 11.021, dP. :!
dn sr•(pm]Jrn de 1!);_•~), tlljo Ol'(;:llllCI\lO, appl'OYado pelo printPÍJ'n df'SSf'S drcrP! os P motli l'icutln, ·rm pari 1', pelo drcrct0
n. J'i .üili, do 21 de ouLubro do fg2;:>, é o soguinlo:
1t) di·ouaar·m:

Canal de ac~esso
1()01, 000 111\ a 5!!\
Bacia de evolução
120. oon Illn, a í~

,, )

:! • 000 : OOO.~·()Jü
480:000~000

2.180:000$000

rdes de sancamf'ntu:

l\Turnlha. de alvenaria de
pedra, 810m'\OOO, a
·i5$

..........

Muralha de pedra serra
9.20om•, a 2?~
....
At.crro. (}QI, 000 1)1 3 , a
3~800

. . ......

_..,

3ü:1.50$000
262:400$000:
228:000$000

4ü6:B50$000
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c) lJOJltcs de at;·acaçüo:

1
2

500 m•, a GO$ ..••
com
2.000 m~,
a
137!li500 • • • .. ...•

::W:000$0.00

COlll

275:000qí000

303 ::000$0.0U

d) w·mazcn.'i:

área

1 com a

a 115$

de UOO In 2 ,

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

103:500$-ü<OO

2 com a área de· 2.00:01 m 2 ,
a 150$

.

4.03: G00$0,00

300:ü()0$000

e) apJJare lhamento do cáes:

2 guindastes
I .. inhas para

to o 111\ a

.......

00:250$,0010

guindastes

7 : 50:0•$000

75$

Linhas ferreas 8ü0 1nt, a
75$

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

.Go :oon$ooo

157:750$000

f) calçamento: 8. 000 lll 2 , a
23$800 • • • • ••.••.•.•..••••••..••
(/)

({iVIJ1'SOS

•

•

•

h)

desap1'opriações ....................... .

190:400$000
150:000$000
200:000$000

• •• ; •••••••••• • • •••••• • •

2~6:700$000

i) eventuaes ••.......•.•..••..............

4.600:200$000
J>aragravlw unieo. O Governo, do aecôrdo com a compallhia, poderá moclific.ar não só o plano dag obrus como a composiÇão do orçamento, desde que não Sl'jam alleradas as coutlições do accosso ao porto, a c,aiHlc!dadn das installaçõl's e a
importunei a f,ntal do orçamento a.pprovado.
As ohras que venhalll a ~f'l' ncccssnrias, a juizo do noYl'I'IW, ah'm das mrncwn:vlns nesta clan:ml.' 11 con~f:\T.IP.~ da~
planlas c orçamento n prn·oyados, serão autorizadas no tlccnr~o da eonressüo c fJO[' conta da companhia, em contraclo PSvecial, sob o mesmo rcgimen, com incorporac,:iio das respeeti\Us despcz~H; no eapilul rcconheeirlo nas tomadas de con(a'i
<·omo empregado nas oLras compreltcndidas na prc!SCHLo cuu··

cessão.
I li
A cotnpanhia gos3 li os segn in tes fasorc.M:
a) wm f~ goí:W, alé 28 de ma i c de J ü83, das

obras que
cunstittH'm ohjcelo da concessão;
fJ) i::~e11r,ão de imr:o~tn::; frd(lrars, p:;ln~lmH·s P tmmir.ipa0~.
c:r.-d do arl. 1tl, da lei n. 1.1 ~!3, ·de ~ll ((r_• dezembro de
1000;
c) dirrilo de dcs::pr·npriar, na ftir'ma ria k:;islação cm
vigOJ'. ns propriedades c bmnfcitorias qne ~n acharom na
zona abrangida pelos mclhoran!entos projcclados;
·
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d) usufructo dos terrenos de marinha c dos accrescirlos,
gan1hos ao mar, dos terrenos desapropriados c dos que foram
ai urrados;
e) preferencia, rm igualdade de c.ondições, para a construc~.:llo ,~ exploração de novos cúes ou po~tes, si ·dentro. (~O
prazo rla concnssão o movimento .commercial do porto exigir
a ampliação das obras previstas neste contracto.
.
Paragrapho unico. Dos terrenos que foram aterrados pela
companhia anl<'s da eoncessão. fica incorvorada a esta sónwnte a faixa marginal ao cács de saneamento. correspond,~nf e ao f! 6omaooo (sessenta mil metros cubico<:~) de aterro,
avaliados em 228 :000$000 (duzentos e vinte e c•ito contos de
ré i f:). cuja imporlancia foi levada á conta rle ca_pital da companhia em virtude da approvação da sua primetra tomada. de
conlas. devendo ser submettida á approvação áo Governo a
plnnta dessa faixa marginal, dentro do prazo de ~.res mezes a
contar da data do registro do presente contracto.

IV
A companhia se obriga a:
a) executar as obras de melhoramento, de accôrdo com
og projectos ·c orQámentos approvados e sob a fiscalização da
lnspect.orio Federal de Portos. Rios e Cana,es;
b) concluir al1) 28 de maio de 1930 as obra~ previstas na
sua eonccasão, não podendo inlcrrompcl-as por prazo superior
a ~eis (6) tneZPS;
c) fazPr, á sua custa, durante o prazo da concessão, a consel'va·ção e todos os reparos de .que carecerem a::; obras, assim
como manter as profundidades do porto e do canal de accesso
ao mesmo;
d) fazer a ligação das linhas ferreàs do pori,o com as da
csl rada de ferro que dellc parte c estabelecer com esta convcnio do trafego mutuo, sujeito á a·pprovação do Governo;
e) contribuir annualmente com a quantia d~~ doze contos
de réis ( 12 :000$000), por semestrrs adeantado:'!, para as despczas de fiscalização i
.
.
f) entregar. a chrecção das obras a profissic,nal de reconher;i da' competencia, . a_ juizo do Governo, e dar preferencia,
em Jgunldadc de condiçocs, tanto ao pessoal coma ao material
nacional para a execuçã(J das obras e exploracão do porto;
o) dar prefcrcnCJa aos serviços do Governo. na utiliza(;'ão
cta·s pontes, cáes c seu apparelhamento, mediante a remunerac:ão estipulada nas ta rifas que vigorarem;
.. h) j)ermiftir. no ca~o de movir:nento d~ trop .18 federaes, a
ul.!hzaçao das l)OnlPH, caes c suas msfallaçoes e rlependencias
p:u a cmbarqu~ e de::;embarqnc, inclusive cárga e descarga de
pct.rechos lJelhcos, sem remuneração de especie alguma·
. i) permittir que sejam embarcados e desebarcados 'gratUitamente pelos seus estabelecimentos:
·
to, quaesquer sommas de dinheiro J)crtencrmles á União
ou aos Estados;
2°, as malas do Cone i o;
3o, a~ b~gagens do~ passageiros que não estiverem SUJeitas aos dn·e1tos aduaneiros;
. 4ot as cargas pertencentes ás legações e consulados es~t range1r9s;
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5o, as cargas pertencentes aos funccionarios da União,
em commissão no estrangeiro, ucsdc .quo lhes seja concedida
isenção de direitos;
6°, os immigrantes e suas bagagens, sendo gratuito o transporte destas de bordo até a estação inicial da estrada de ferro,
pelos vagões desta;
7°, as amostras de nenhum ou diminuto valor;
8". os instrumentos de qualquer arte liberal ou mccanica
e os ohjectos de uso dos artistas que vierem r~sidir no paiz,
na .quantidade neccssaria para o exercício de ~ua profissão
ou· industria;
n", OS instrumentos de agricultura C OS objcctos de USt)
dos colonos, com tanto que não excedam as quantidades indi3 ·
pcnsavcis vara seu uso e de suas famílias;
10. os generos ou objectos imporlados para uso dos navios de guerra das na·ç1Ões amigas e de suas tripulações.
j) -observal' ·e fazer observar nos seus serviços todos os
regulamentos e instrucções federacs em vigor ov que vierem
a: ser adaptados, applicaveis aos mesmos serviços.

v
Para remuneração c amortização do capital empregado
nas obras e para ir.'demnização das despezas de custeio, de
fisca!izD.ção e de conservação, inclusive a das profundidades
necessarias ao porto e ao canal de accesso a este, cohrará a
-companhia ns taxas admittidas na legislação em vigor c que
forem fixadas na tabella que o Goverr:o approvar.
§ 1. o Dcstic que pelas taxas fixadas nessa tabella a renda
arrecadada nu porto não produza o sufficiento p:ll'a que a
companhia tenha o juro liquido de ü o/o (seis por cento) ao
aL'no ~obre o capital reconhecido, o Governo poderá autorizar
a cleva~,ão dessas taxas, de modo a ser attingido o limite miniml1 de 6 o/o, caso julgué que os genOlros de exportaç:io poderão SUIJportar essa elevação, sem prejuízo do desenvolvimenlo economico da região servida pelo porto de I!héos.
§ 2. o .Sempre que, pelas tomadas de contas, se verificar
ter sido insufficiente a .rer.lda do porto, em determinado anno,
para produzir o juro liquido de 6 % ao anno sobre o capital
recoPhccido, deduzida a amortização determinada neste contracto, a companhia terá direito a perceber, para perfazer
aquclla porcerltagem, a parte necessaria do producto das taxas
de barra, de 2 o/o c 0,7 o/o, ouro, arrecadadas naquellc atmo
no po:·to de Ilhéos, limitada, porém, a responsabilidade da
União ao total do producto das mesmas taxas c podendo a
comp:whia abrir mão desse direito si o Govcrco julgat· upportunn.
§ 3. o Quando a ronda liquida do porto fôt' supel'it)l',' a
1.2 ·-;to do capital recon1hecido, deduzida deste a parte que já
tivr.r sido amortizada na fórma deste contracto, a eornpanh1a
file oPriga a reduzir as taxas cobradas, r.'a conformidade do
§5o do art. to da lei n. 1.746, de 13 de outubro de 186!J.
VI
A! ém das taxas que forem cobradas na conformidade da
antecedente, é licito á companhia, com prévia appro-

~lausu!a

6·10
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\·ru_:ão d., Governo, peJ'CelJee OtJL•·as em l'CillllllCl'a<.;üu dus :-crvleu:-; IHC:sladus em seus cslalJelccimcnlos, tacs cumu emTegn-

mcn~o c
mndnu,~a

descarga do vagÕ<'s, hmwficiamcuto de IH'udn:~lo:;,
tle acondicionanwnfo, ele., sendo-lhe tamhem pc'l'mittirlo estabolccrr um scrvieo dn reboque com tarifa-; devid::uner~l.c approvada:-; p1~ln Govel'no.

VII
Us armazens construidos pC'la compa1.'hia gusa1·ão ele to-

llo;;; os favores e vantagens e ficarão sujeitos aos onus dos armazHt"' alfawlcgados c cntrevostos da União.

VTII

Qualquc·t' obra do melhoramcr:to do por lo, eom o respe-

ct ivo apparclhamento, s6 poderá ser entregue ao trafeg·o

JW-

Liieo, para inicio ·da exploração eommcreial c rla cohranç,a da~
taxa-.; uo serviço de exploração, mediante prévia auLQrizaçãu
do Governo.

IX
No caso da eompan:ll ia d,•ixat' dt~ faw~· a eor.',;;evadio u: 1
o::; t'l•paro~ do que carcecr<~m a;;: obrns e n dr:v;agcm "nccp:-;s:u·ia para n:anfer as profur:did::tdes do porto c d') canal .:,~
aecc~so a este, o Governo pnflerá mandar executar quaiq ~rr
dt•sses set·viços. deduzindo n re5pectiva importancia da caução
lllant ida no Thcsouro Nacional para execução do presente
euntraclo.
X

As ohras realizadas no correr dl' cada semesf 1·e serão
drf'ct·iptas, medidas c avaliadas pela Fi:-;cali-zação do Porto,
no semcsl rc subsequente, para serem p1·e~entes á com missão
de tomada de eon'as os elementos 1Jcccssarios á arllpt·ovação
da;;~ tle~vczas feilas com a construeção e a fixação do ca,pilal.
_,\s tomadas do contas abrangerão os semestres terminados em 30 de junho c em 31 de dezembro de cada anno.

XI
A companhia dt•Yerá Jurmat· um fundo de amortização
por meio do quota~ annuaes, deduzidas da renda bruta do
porto f'. calculadas de m:)d(, a 1n·oduzir o cavital approvaLlo
!lO fim do prazo da conces:'-ão.
A foranaPão desse fttmlo dcvPl'Ú sl'r iniciada dentro do
drz ( J O) a111úi~ da da Ia fixada 1wsto conleaelu uara eonclusão
das uhras - 28 de maio de H.li30.
XII

10 GoYerllo poderá rPEgalar todas as obra~ em quah}LWP
lelnpo. O pre~.:o do resgate: serú fixado de eonformidallc com
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o disposto na lei n. 1.7 46, de 13 de outubro de. 1869, de modo
que, reduzido a apolices da divida publica, produza uma
renda equivalente a 8 % (oito por cento) do capital effectivamente empregado nas obras, deduzida a importancia das
amortizações previstas no contracto.
A presente clausula Aó é a\I)plicavel nos casos ordinarios
e não abroga o direito de desapropriação no.a. utilidade publica, em qualquer época.
XIII
A caducidade do contracto poderá ser declarada de pleno
direito, por decreto do Governo, sem dependencia de interpellação judicial, em cada um dos seguintes casos:
a) si forem excedido; os prazos fixados neste contracto·
para conclusão das obras e sua interrupção temporaria, salvo
motivo de força maior, a juízo do Governo;
b) si a companhia não pagar, dent:r~o do semestre. correspondente, a quota de fiscalização;
c) si a companhia não integrar a caução, quando deasfalcada, dentro do prallo de 15 dias da intimação que lhe
fizer a Fiscalização.
Paragrap.ho unico. Declarada a caducidade, passarão á
plena propriedade da União todas as obras executadas, sem
que assista á companhia direito a. indemnização de especie
alguma.

XIV
Em 28 de maio de 1983 reverterão ao domínio da União,
sem indemnização alguma, as obras, os terrenos, bemfeitorias e material fixo e rodante.
Clau~ula

XV {*)

Para garantia da execução do contracLo fica mantida a
do 30:000$000 (trinta contos de réis), feita no Thesouro Naeional, em apolices da divida pubHca federal, conforme
conhecimento n .. 631, de 5 de maio de 1923.
§ 1 . o Essa caução responderá pelas multas, quotas da fiscaliz3t;ilo e qnaesquer despezas que o Governo faça por conta
da companhia, nos termos deste contracto, deduzindo-~e della
o v.1ior das djtas quotas, multas ou despezas, caso a companhia
as não pague dentro de quinze ( 15) dias da intimação que
v~u·u esse flm lhe fizer a fiscalização.
§ 2. o Uma vez oesfalcada a caução de qualquer quantia,
por eff cito da applümção do paragrapho antecedente, a companhia é obrigada a integral-a dentro de 15 dias da intimação
felt& peia fiscalização.
§ ::,. o A caução reverterá aos cofres publicas no caso do
ser declarada a caducidade do contracto.
cau~ão

XVI
~em

A companhia não poderá transferir o contracto a outrém
prévia autorização do Governo_..
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Ficará. sem effeito o preseqte contraoto si, d~ntro do ses(60) dias, coptados da. data d~ pubUeaolo np J)iario Offictal do decreto que a autoriza, nft.o fOr assignado o respectivo termc. •.
Rio de Janeiro, 4 de agosto de 1926. - Francis'º Sd.
sen~P.

DECRETO N, i 7. 402,

DE

4 DE AGOSTO DE 1926

A:pprova os orçamentos, nas imp01·t~ncias ds Frs. belgas
239.27 LOO - Rs. 2; 392.$710, ouro, e Rs, 7:566$933, papel, - pa1·q a irnport<Jçâo de 11 superstructuras metallico.s de&tínadas ás pontes do trecho em construcção de
Sincord ao barranco do rio de Contas, na linha de MachOIJo Portella a Carinhanha, da réde federal arrendada d
«Companhia Fen•o- Viaria E'ste Brasileiro,
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil.
attendendo, em parte. ao que requereu a «Companhia .FerroViaria E'ste Brasileiro:., arrendatariA da rêde ferro-viaria
federal dos Estados da Bahia, Sergipe e do norte de
Minas Garaea, e tendo em vista as informações prestadas
pela Jnspectoria Federal das ESttradas. decreta:
Art. 1.° Ficam approvados, de aooOrdo oom o disposto no
§ 4°, da clam;ula 46, do cunlracLo autorizado p-elo decreto
n. 14.068, de 1'9 de fevereiro de 1920, e na conformidade dos
documentos que com este baixam rubri~ados pelo airector
geral de Expediente da Secretaria de Estado dos Negocios da
:Viação e Obras Publicas, os orçamentos organizados pela Ins~olori-a Federal das Estradas em substituição aos apresentados pela «Companhia Ferro-Viaria E•ste Brasileiro~. na
importancia total de Frs. belgas 239.271.00 (duzentos e trinta
e nove mil duzentos e setenta e um francos belgas), para
acquisi.çlio e importação de H :(onze) sup•erstructuras metallicas destinadas ás pontes de 1o a 30 metros de vão, do trecho
em construccão de Sinoorá ao barrancQ do rio- de Contas. na
linha de Machado Portella a Carinhanha, da rêde f-ederal arrendada. á referida Compan'hia.
l'araarapho uni co, As despezas com a acqulsicão e iJDportacl.o dessas superstructuras metallicas serão computadas
á vista das facturas. competentemente visadas. das fabricas
fornecedoras, como estabelece o § 4~" da citada cht.ttsula 46 do
contracto em vigor, não podendo, comtudo, exceder em caso
algum os orç-amentos ora approvados, e serão convertidas em
moeda nacional, na conformidade do disposto no mesmo paragrapho. devendo o re-sp·ectivo pagamento ser feito integralmente em moeda corrente nacional, de accôrdo com o d1sposto
no § ,2o, alineo. b, da clausula 52 do cor..tracto.
Art. 2.• Para os effeitos de pagamento serão accrescidas
as despeza9 d·e que trata o art ,, i o as despezas complementa...

AáTOS

D?.

&43

PODER EXEUU'.('[\TI'

res proprias de· direitos aduaneiros taxas do porto da Bahia.
oa_Qatazias. etc .• estimadas em 2:392$710, ouro, (dou3 contos
trezentos e noventa e dous mil setecentos e dez réis), e réis
7 :566$933, papel. (sete contos quinhentos e sess·enta e seis .
mil novecentos e trinta e tres réis), conforme os orçamentos
que com estE' ba$am rubricados p·elo referido director geral
de Expediente.
Art. 3, Nas pontes de vãos de 2, 3, 4 e 5 metros, do
trecho em construcção de Sincorá ao barranco do rio de Con..
tas, serão empregadas vigas de madeira ou cimento armado,
em logar de vigas metallicas, conforme propoz a Inspectoria
,Federal das Estradas.
Rio de Janeiro, 4 de agosto de 1926, 105° da Independeu..
oia e 38° da Republica.
0

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Francisco Sd.

DECRE'fO N. 17. 403 -

DE

4

DE AGOSTO DE

1926 ( •)

pprova o J>tojecto e 'respectivo orçamento, na im.portanciro
àe 13 :.6'77$754, para elevação, á categoria de estação, do
actual posto telegraphico "Peixoto Gomide", situado no
lrilometro 215,252 do ramal federal de ltaraTé, da Estr·ada
de Ferro Sor·ocabana.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
atlondendo ao que requereu a Estrada de Ferro Sorocabana e
ás informações prestadas pela Inspectoria Federal das Estradas em offici o n. 507/S, de 19 de julho do· corrente anno,
decreta:
Artigo- uni co. Ficam approvados o projecto e orçamento"
que com este baixam, rubricados pelo director geral de Expediente da Secretaria de Estado do Ministerio da Viação o
Obras Publicas, para elevação, á categoria de estação, do actual
posto tclegraphico "Peixoto. Gomide", situado no kilometro
215,252 do ramal federal de Itararé, da Estrada de Ferro Sorocabana, entre as estações de "Morro Alto" e "Itapetininga" ,,
§ 1. A despeza, eff.ectivamente feita, até o maximo do orçamento o-ra approvado, na importancia de 13:677$754, será,
depois de devidamente apurada em re~lar tomada de contas,
inscripta na conta de capital do referido ramal.
§ 2. Para a conclusão das obras fica fixado o prazo de
6 (seis) mezes, a contar da data em que a requerente fôr no~
ti fi cada do presente decreto.
Rio de Janeiro, 4 do agosto de 1926, 1m;o da Indoi•endeuçia e 38° da Republica.
0

0

ARTHUH. DA SILVA BERNARDES.

Francisco Sá.
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DECfiETO N. 17. iQ.i -

DE

4

DE

Ãoosro

DE

192G

('oncude a Arllc1· & C. Societú Anonüna (A. C. S. A.), autor'ização para {wu.:cionm· na llepublica;

O Presidente da fiepublica dos Estados Unidos do Brasil, attcndendo ao que requereu a Sociedade Anonyma Adler
& C. Società Anonirna C\. C. S. A.), com sédc em Milão,
I falia. c devidamente representada, decreta:
Artig·o unico. E' .concedida á Sociedade Anonyma Adler
& C. Socictà Anonima ( ;\. C. S. A.) autorizacão para funcciunar na Rcpubliea com os estatutos que apresentou c mediante as clausulas .que e.ste acompanham, assignadas pelo
111inistro de ] 1~stado dos Nf!goeios da Agricultura, Industrta c
Cummercio, ficando a mesma sociedade obrigada a cumrn:ir
as formalidades exigidas pela lcgislaç.ão em vigor.
Rio de Janeiro, 4 (}t] agosto de 1926, 105° da Iudependencia c 38o da Rcpublica.
ARTIIUn D.\ SILVA BEHNAHDES.

Miguel Co.lmon du Pin e Almeida.

Clausulas que acompanham o decreto n. 1.7.404, desta data
I

A "Adler & C. Sueidü ~\nonima (A. C. S. A.)" é obrigada a ter um reprcseutnnlc gorai no Brasil, com plenos c
íllimitados poderes para tt·atar c definitivamente resolver as
questões que se suscitarem. quer com o Governo, ,quer com
particulares, podendo sr:., demandado c receber citação inicial pela sociedade.
ll

Todos os aclos QUe lWalicar no Brasil ficarão sujeitos
unicamente ás resprctiva5 leis c t~cgulamentos e á jurisdiec~ão de seus tribunaes judiciarios ou administrativos, sem
tJUC em tempo algum possa a referida sociedade reclamar
qualquer exccpção, funda(la em seus estatutos, cu.jas dispo,;ições não poderão servir de base para qual.qucr reclamação
euncerncutc ã cxccuc,:üo da::: obras ou serviços a quo elles so
referem.

111
Fica dcpcndenft. de autorizac.ão do Governo qualquer alteracão quo a sociedade tenha de fazer nos respectivos estatutos.
Ser-lhe-1m cassada u autorização para funcciona1~ na
Hevublica, si infringi!~ esta clausula.

rv:
Fica entendido que a autorização é dada sem: prejuízo do
principio de achar-se a sociedade sujeita á~ disposições
direito que regem as sociedaqes an_Q_nymas.

aet

v
A infracção de qualquer das clausulas para a qual não.e.steja comminada pena p.special será punida com a multa
de um conto de réis (1:000$) a ~inco contos de réis ('5 :0(}0')
e, no caso de reincidencia, com a cassação da autorização concedida pelo decreto em virtude do -qual baixam as p~ese.ntes
clausulas.
:Rio de Janeiro, 4 rle agosto de 1926. - Miguel Càlmon
du Pin e Almeida.

DECR.ETO N. 17.405 .......,

DE

4

DE AGOSTO DE

Hl26

Conce-de á Otis Elev_ator Company autorizaçlfo para funcciona1'.
na RepubliCà

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
aLtendendo ao -que requereu a sociedade anonyma Otis Elevator Company, com séde em Portland, Maine, Estado:;;; Unido3
da America, e devidarr:·e!}te representada, decreta:
Artigo uni co. E' concedida á sociedade anonyn:-a Otis
Elevator Company autorização para funccionar na Republica
com os estatutos que apresentou e mediante as clausulas que
este acompanham, assignadas pelo ministro de Estado dos Negoci.os da Agricultura, Industria e Commercio, ficando a
mesma ~ociedade obrigada a cumprir as formalidades cxigidas pela legislação em vigor.
Rio de Janeiro, 4 de ag·ostn de 1ü?íi, J O!lo da Inclependencia e 38° da Jlf~pnblicn.
ARTHUR DA SIIJVA DERNARDES.

Miguel Calmon du Pin e Almeida.

Clausulas que acompanharam o decreto n. t7.406, desta data
I

A sociedade anonyma Otis Elevator Company é obrigada
li ter um representante geral no Brasil, com plenos e illimi-·
tados poderes para tratar e definitivamente resolve~ aR

fHd·
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questões que se suscitarem, quer com o Governõ, quer com
podendo Rer demandado e receber citação inicial
peln. sociedade.
particulare~,

IÍ

Todos os actos que praticar no Brasil ficarão sujeitos
unicamente ás respectivas leis e regulamentos e á jurisdieção
dP seus triJ;mnaes judiciarios ou administrativos, sem que, em
tempo algum, possa a referida sooieda.de reclatnlír qualquer
excepção. fUndada éiFJ s~us e~t.atutos, ~Ujas disposic;ões não
poderllo servir de base parll 9ualquer reclatna.çã~ Oúf:i.dernente
á e:tecucão das obras ott serv1~os a qUe elles se reféretn.

111
Fica dependente de autorização do Govertto qualqtter alteração· que a sor.iedarte tenha de fazer nos respectivos estatutos.
Ser-lhe-ha cassada a autorização para funccionar na
Rrpnblica se infringir esta clausula.
IV

Fica entendido que a autortza.cão é dada sem prejuizo do
principio de achar-se a sociedade sujeita ás disposições de
direito que regem tis so~iedàdes attonytnalil.

v
A· infraccão de qualquer das clausulas para a qual não
esteja comminâda pena especial será punida IJom a multa
de um conto de réis (1 :000$) a cinco contos de réig (5 :000$.)
e, no caso de r.eincidencia, com a cassação da autorização
concedida pelo decreto em vi!'tude do ~qual baixam as ;pre ...
sentes clausulas.
:Rio de Janeiro, 4 de agosto de 1926. - Miguel Calmon du
Pin e Atmeida.

DECRETO N. f 7. 406 -

DE

f 1 DE AGOS'OO DE 19·26

Abre, ao Ministerio da .Tustiça e Negocias Interiores, o credito extraordinario de 350 : 000.., parf!. . attender ás. despezas decorrentes do eombàte a ~f)idMttia de vártôld e
impedir a ent1·oda da febre amarel7a no Districto Federal
O Presidente da Re'publica dos Estados Unidos .do Brasil, usando d~ autorização contida pt> § i o do att. 80 do .decreto n. 4. 536. de 28 de jlttteiro de 1922, ~ d~ots d9 ouvido ô
Ttibttttal de Contas. nos tetmo~ do Art. 94 do tt~gülametttl1

Geral de Contgbilidade Publióa, resolve abrir, ao Ministerid
dl1 Justiça e Negocios Interiores. o credito extraordinario de
tresentos e cincoenta cohtOs de réis (350 :000$), para attender,
ás despezas decorrentes ·do serviço de combate á epidemia
de varíola, que irrompeu no Districto Federal, e impedir a
entrada da febre atnarella no Distrioto Federal.
ll.io de Janeiro, H de agosto de 1926, 105° da tndependencia e 38° da Republica.
ARTHUR DA StLVA BERNARDES.

Affonso Penna Junior.

DECRETO N. 17.407 -

D~

H

DE AOOSTO DE

1926

Suspende o estado de sitio, durante o dia UJ do corrente, nos·
rnunicipios de Guariba, Ibitinga, Laranjal, Leme e
Jambeiro, e nos districtos de Sac1J, Barra Dour~, Balsamo e Ruy Barbosa, no· município de Mi~asot~ no EstadO
de S. Paulo, para respectivamente se realizarem as eleições de vereadores e juizes de paz.
sil:

O Presidento da Repuhlica dos Estados Unidos do Bra...

Resolve suspender o estado de sitio, durante o dia f5
do corrente mez, nos municlpios de Guariba, Ibitinga, Laranjal, Leme e Jambeiro e nos districtos de Sacy, Barra Dourada, Balsamo e Ruy Barbos·a, no município de Mirasol, no Estado de S. Paulo, afim de se realizarem, respectivamente,
nessas localidades, as eleições de vereadore~ e juizes de paz.
Rio de Janeiro H de agosto de 1926, i.05° da Independen-cia e 38° da Republica.
ARTHUR l>A SILVA BERNARDES.

Affonso Penna Junior.

bEGRÉ'fO N. i i. 408 -

DE

1 i DE AGOSTO DE i ..9t26

Aílprova as alterações feitas nos estatutos da Companhia "Asstctlraziótti Generaii", com séde em Veneza e Trieste, pela
nssembléa geral m·dinaria e extraordinaria de 9 de mat1ri
de 1925.
O Presidente dà Republica dos Esta·dos Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a Companhia Assicurazioni Generali, com séde em Veneza e Triste, Reino da Italia, e autorizé.lda a funccionar na Republica pelo decreto n. 1t61, 783, de
i 3 de ,janeiro de 1925, resolve approvar as alteraC~ões feitas

i~~.::ros DQ PODER
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em seus estatutos pela ass·emhléa geral ordinaria e cxtraor-

diJ aria realizada em fl ele maio de 1925, com o fim de au-

gnwntar o capital soeial dn .iQ.OOO.OOO para 60.000.000 dr.
Lr nf o alterar o numL'l'U de votos dos accionislas, confürme os
clcH~t-'mentos quo a esl.e acompa!lham, continuando .a compatlur. su.ieila m! cgralmente ás Jc1s e regulamentos v1g·entes ou
que vierem a vigorar sobre as operações objecto de sua concessão.
Rio de Janeiro, 1.1 de agosto de Hl26, 105" da Inclepcndeneia e ~so da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERJNARDES.

Annibal Freire da Fonseca.

DEQHETO N. 17.409 -

DE

11

DE AGOS'l'O DE

1926

App1'ova novos typos de estação e respectivos orçarnentos,para
o trecho do p1·olongamento da Estrada de Fen·o de Santa
Catha1'ina até a barra do Trombudo

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil
a.UendPndo, em parte, ao que requereu o Estado de Santa Catharina, ·arrendatario da Estrada de Ferro de Santa Catharina, conforme contracto celebrado em virtude do decreto
n. 15.152, de 2 de dezembro de 1921, e de accôrdo com a<:~
iDforma.ções prestadas pela Inspcctoria Federal das Estrada~
em officio n. 504/S, de 19 de julho findo, decreta:
Art. 1. Em substituição ao::; typos do estação e respec1ívos orcamentos approv·arlos pelos decretos ns. 10.818, de
111 do rnar~;o dn 1flill. o 1G.110, dl' 31 de julho de 1923, para o
tt·Pello em com;t.ruccüo elo r•rolongamcnto <la Estrada de Ferro
de Snnta Catharina até a barra do Tromhudo, ficam approvallos os typos de estação de 4" (quarta) c 5• (quinta) classe~. que com este baixam, rubricados pelo director geral de
ex;·ediente da Seerotaria dn Estado dos Ncgocios da Viação
e Obms Publicas, orçado:::, rcspeetiYamcnte, r.m 42:733$573
{quarenta e dons contos setecentos c trinta e tres mil quiI1lwntos c setenta c oito réis) o 30:514$197 (trinta contaR
quinhentos e quatorze mil cento e noventa e sete réi~).
Art. 2.° Fica o Estado arredatario autorizado a construir duas estações de ·1" (quarta) classe, do typo ora approvado, nos kilomctroR O c 3fi, e uma de 5• (quinta) classe
nn kilomctro 20.
Rio de Janeiro, H de agosto de 1926, 105° da Indepenc!l'ncüt e 38° cta Repub1ica.
0

AnTHUR DA SILVA BEnNARDES.

Francisco Sá.
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DECRETO N. -17.410 -

DJ~ORETO

N. 17. ~ 1 t -

DF.

NÃO FOI PUBLICADO

11

DE AGOSTO D:E

1926

Abre ao illinisterio da Viação e Obras Publicas, o credito especial de 49 :960$, para occorrcr ao pagamento de uma
conta da Middletown Cm· Cornpany, con·espondente ao
forneci'mento de quatro aondolas rí Estrada de Ferro Peltolina a ThA?'ezina.

O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no decreto legislativo n. 4. 945,
de 19 de agosto do anuo passado, e tendo ouvido o l\1inisterio
da Fazenda e o Tribunal de Contas, de accôrdo com o art. 93
do Regulamento Geral de Contabilidade Publica, resolve abrir
·ao Ministerio da Viação e Obras Publicas o credito especial
de quarenta e nove contos novecentos c sessenta mil réis
( 49 :690$), para occorrer ao pagamento de uma conta da Middletown Car Company, correspondente ao fornecimento de
quatro gondolas á Estrada de Ferro Petrolina a Therezina.
Rio de Janeiro, 11. de agosto de 1926, 105° da Indepenc 38° da Republica.

~encia

AH'rHUH. DA SILVA BERNARDES.

Francisco Sá.

Ah1·e ao Minislcdo da Viacão c ObNlS Publicas o credito es-

pecial de 26A51:343$233, pm·a altendc1' á liquidação de
compromissos assumidos até 31 de dezembro de li!J25, cmn
a construcção de ob1·a.s novas, prolongamentos, ramaes e
melho1·mnentos nas Rstradas rlr Fer1·o Centrf!l do Brasil
e Oer.tc de Minas

10 Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização .contida no n. zo_ V, da lei n. 4. 625, de
31 de dezembro de 1922, revigorado pela de n. 50, da de numero 4.984, de 31 de dezembro de 1925, resolve abrir ao Ministerio da Viação e Obras Publicas o credito especial de
26.451:343$233 (vinte e seis mil quatrocentos e cincocnta e
mn contos tresentos e quarenta e tres mil duzentos e trinta
e tres réis), sendo emittidas para esse fim, até 38.957 (trinta
e oito mil novl:'centas e cincoenta e sete) apolice.s da divida
publica, do valor nominal de 1 :000$ cada uma e juros de
5 % ao anno, afim de attender á liquidação de compromissos
legalmente assumidos até 31 de dezembro de :1925, com a
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construcção dP. obras novas, prolongamentos. ramaes e me..
Jhnramento~ nas Estt·adn~ de Fei't'o C~ntral do Bràéil e Oeste.
de 1\1 i nas.

Hio de Janeiro, 18 de agosto de 1926, 105° da Indepen....
dencia e 38° da Hepublica.
ARTHUR DA SILVA BERNAI\DEB.

Francisco Sá.

Annibal F1'eire da Fonseca.

DECRETO N. 17.413

·-DE

18

DE AGOSTO DE

1926

App1•ova o projecto e orçamettto 1 na importancia de réis
61 :005$399, de 1tma variante en.tre as éstactu 157-I-H~,5
e !8~-1·15 do trecho, em con.-'ltrucção, do ramal de L~
m·as, da Rl1de d1~ Viação Sttl-Mineira.
O Presidente da Reptt!Jllca dos Estados. Unidos do Brasil,
aLt.ertdertdo ao que requerett o Estaqo de Minas Geraes, arrehdàtario da Rêdc de Viacão Sul-Mineira, cohforme contraelo celebrado nos termos do decreto n. 15.406 ,de 22 de marrço
de f922, c de accôrdo com as informações prestadas pela Inspectoria Federal das Estradas -em officio n. 544/S, de S de
agosto do corrente anno. decreta:
Artigo unico. Ficam approvados o projecto e respectivo
orl)amento,. na• importancia de 61 :00'5$399 (sessenta e um
contos cinco mil tresentos c noventa e nove réis), os quaes
a este acompanham, rubricados pelo director geral do Expediente da secretaria de Estado do Ministerio da Viação e Obras
Publicas, de uma variante entre as estacas 157-l-12,5 e
188-l-15 do trecho, em consfrttcçã.o, do ramal de Lavra·s, da
n~de de Viação Sul-Mineira.

Rio de Janeiro, i8 de agosto de 1926. 105° da indepen-flfm<'ht e 38" rln nepublica.
ARTHUR DA SILVA BERNARI)ES.

Francisco Sá.

DEdR~1'0

N. 17. 414 -

DI§

18 O~

AGOSTO Dt!l

192g

Regula a cpb.rança da ta:ta de 1 a 5 rêís por kilogramma de
rn~rclktorllt.S carregadas ou deséarregadaa. de acc~rdo com
o art. 2° da lei n. L 984, de 31 de dezembt<o de 1925.

·

O Pre!idente da Republica dos Estados Unidos do Brllsil,
usando da attribuiello t:ttte lhe confere o art. 48; n. 1; df\
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Constituioão F~deral e para rxecução do. art. t•. n. H, da le(
n. 4. 984, de 31 de dezembro de 1925, decreta:
Art. 1. Na cobrança da taxa de 1 a 5 réis por kilogramma
de tner~adorias carregadas ou descarregadas, a que se refere
o art. 2n, § 2°, da mesma lül, será observada a seguinte tabella:
a) sohre mercadorias estrangeiras entradas em qualquer porto, por kilogramtna . . . . . . . . . . . . . . . . $003,5
b) sohre mel'cadorias nacionaes exportadas para portos estrangeiros, por kilogramma . . . . . . . . . . $00215
c) snbrc mercadorias nacionaes ou nacionalisadas,
importadas ou exportadas de nm Estado para
ontro, por kilogramma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $002
d) sobre mercadorias nacionacs
ou nacionalisadas
exportadas de qualquer. r.orto para o interior
do mesmo Estado, por ktlogramtna . . . . . . . . . . $001,5
e) ~obre mercadorias nacio-naes importadas por qualquer porto dn interior do Estado . . . . . . . . . . . . $001
Arf. 2." A taxa em apreço deve ser cobrada- dos capitães
1'1 mcstrc>s de navios mercantes, nacionaes
ou estrangeiros,
conforme dispõe o art. zo, n. 9, da lei n. 7 41, de 26 de dezemhro de 1900, os quaes devet·ão satisfazer, para esse fim, as
cxigencias do art. 16, dessa mesma lei.
Art. 3. Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 18 de agosto de 1926, 105° da Independenoia e 38° da Republica.
0

0

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Annfblll Ft'eire da Fonseca.

HRr.RETO N. 17. ·~ 15 -

DE

20 rm

AGOSTO !)E

1926

A1J1Jí'n1'a "s ])lanfa.r;; 1'e(erente.r;; r1 amplirtçãu ela Scc(·lio Feminina
rio Ab1'Í(JO d(~ Meno1·es

O Presidente da Repttbliéa dos Estados Unidos do Brasil,

attend~1tdn a·o que expoz o juiz de MenQres do Districto Fed~r·al t] afim de qu" se possa dar exMucão ás m~didlls de que
trata, no~ séus ns. I e VII, o art. 5°, do deot·eto legislativo

n. 4 983 A. do 30 de dezembro de 1905, resolve, de aécôrdo com
oQ <locumN~Ios .que t1 este acompanham e parn ns effeitas do
disposto r..o art. so do regulamento anne~o no decreto numeffl 4. 9~6.. do 9 ,de setembro de 1903, approvar d.S plantas refetl:'!11r>s 1 ampliação, médiartte peqttenfls obras de reparo, das
iP..s~.!11Ia~,;<Ões da Secção Feminina do Abri~o de Menores.
Rt'J ~~~ Janeiro, 20 de a.g-osfo de 1926, 105° ela Indepen-

d?nc in ~- 3R" da Repuhlica.

ARTHUR DA SILVA RERNARDES.

Affonso Penna Junior.
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DECRETO N. 17. H6 -

DR

20

DE AGhS'fO DE

1926

po1· ulilidade publica, o~ predios e tel'n:nos nume?'íjS 404 e 106, dú rua São Clu•istovão, comprehendtdos
nas plantas de amplia.ção da Secção Feminina do Abrioo
rle Menores.

Df'SlfJ!l'OJJl'ia,

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brp~il,
usamlo da att.ribuição que lhe confere o dccr,~tu n. 4. 956. ele
9 d~ setembro de 1903, expedido en. virtude de autorizacão
eoncedida pelo de n. 1 . 021, de 26 de agosto 1.lo mesmo anno
c de nonformiclãde com o ::ut. fJ90, ~ 2°, do Cud~go Civil, resoive de~apropriar, por utilidade publica, os pl''.:<hos e os ter-l'enog ns. 10 ~ c 4lJG, da rna Sãü Chl'istovão, nu Dist.ricto .T!'edsral, comprehendidos nas plantas de ampliação d&. SCiA~ão
1' eminin& do Abrigo de Menores, approvadas Jlelo decreto nume:o:·o 17. H 5, da presente data.·

.
Rio de Janeiro, 20 de agosl o de Hl26, 105" da Indepenflencia: e 3R0 da Republiea.
ARTHUil. DA SILY.\ BERNARDES.

Affonso Pe1Pia ltmim•.

DECRETO No i 7. 417 -

DE

20

DE AGOSTO DE

192G

Ab1·e, ao .Uiuisterio da Justiça e Negocios Inte1'iores, o credito
especial de 105:675$882, pm•a pagamento. de vencimetlt-os,
no r.orrente anno, ao pessoal docente e administrativo do
Collegio Pedro li

O I>rúsidente da Republica dos Estados Unidos do Bru~il.
usando da autorização contida no art. 4° da lei n. 4. 911, de
12 de ,inueiro de 1925, revigorada pelo decreto n. 17.180, de
2 de janetro ultimo e, tendo ouvido t) Tribunal de Contas, nos
termos do art. 93 do regulamento annexo ao deoreto n. 15.783,
de 8 do novembro de 1922, resolve abrir, ao Ministerio da Justiça o Negor.ios Interiores, o credito especial de cento e cinen
contos seiscentos e setenta e cinco mil oitocentos e oitenta e
dous réis ( 105 :675$882), para occorrer ao pagamento de ven-·
cimentos, no corrente anno, ao pessoal docente e admini~trntivo do Gollegio Pedro 11 •.
-_
Rio de .Janeiro, 20 de agosto de 1926, 105° da Independencia e 38° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Affonso_ Penna Junior_ o
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DECRETO N, f7 .418 -

DE

25

DE AGOSTO DE

f926

Approva o ?'eyulamento das attribttições, deveres e 1·eoalias
dos addidos commerciaes

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da nt.tribuição que lhe confere o art. 48, n. 1, da
Constituição, decreta:
.Arf.igo unico. Fica approvado o regulamento que com
este baixa, assignado pelo Ministro de Estado das Relações
Exteriores, que determina as attribuições, deveres e regalias
que competem aos addidos commerciaes.
Rio de Janeiro, 25 de agosto de 1926, 105° da Independencia c 38, da Republica.
AnTHUR DA SILVA BER:NARDES.

José Felix Alves Pacheco.

Regulamento das attrihuições, deveres e regalias dos addidos
commerciaes, a que se refere o decreto n. 17.418, de 25 de
agosto de . 1926
OHGANIZAÇÃO

Art. 1 . o Os hddidos commerciaes, cujo numeró é fixado
em onze, serão distribuídos pelas circumscripções seguintes:
1a ·-Estados Unidos da America, Canadá, Mexico, Ame~·ica Central e Cuba, com séde em Nova York;
2• - Argentina., Uruguay c Paraguay, com séde em Bue)los Aires;
3a - Chile, Perú, Bolívia, Equador, Colombia e Venezuela, com séde em Santiago do Chile;
41\ - Gran Bretanha e Irlanda., com séde em Londres;
Gn - IIcspnnha e Portugal, com séde em Madrid;
üa - França, Suissa, Luxemburgo e Colonias francezas
do Norte da Africa, com séde em Paris;
7a - Belgicn, Hollnnda, Dinamarca, Suecia e Noruega,
,
com séde em Bruxellas;
sa - Allemanha, Litlmania, Lettonia, Esthonia, Finlandia c Norte da Russia, com séde em Berlim;
9" - Italia, Albania, Yugoslavia e Colonias italianas do
Norte da Africa, com séde em Roma;
10" - Austria, Hungria, Polonia, Tchecoslovaquia, But ....
gari a c cidade livre de Dantzig, com séde em Praga; c
-11
Rumania, Grecia, Turquia, Sul da Russin, Oriente
Jlroximo e Egypto, com séde em Alexandria.
Art. 2. o Os addidos commerciaes serão acreditados junto
ás Embaixadas ou IJegações dos paizes comprehendidos na
circumscripção respectiva; são nutonomos, gosando das prel"ogativas c liberdade de acção dos Consules, mas, no desempenhb de suas funcções, ficam sujeitos, em cada paiz, á fis'l

-
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calizaoão do chefe da missão diplomatica correspondente,
deYendo informar sobre o procedimento daquelles, com o fim
de habilitar o Governo a juizar do seu merecimento.
COMPROMISSO, POSSE E TRANSI'l'O

J\.rt. 3." Os addidos commorciaes, mediante os titulas de
sua investidura. prestarão o compromisso de bem servir, as-sisnan_do um termo em livro especial na Secretaria de Estado
ou na Embaixada ou Legação do paiz da séde que lhes fôr
desigpada.
Paragrapho uni co. Em seguida tomarão posse do cargo
na referida séde, ou na Secretaria de Estado si estiverem
em commissão no Brasil ou em férias ordinarias ou extraordinarias.
Art. 4. o Os nomeados ou removidos deverão partir para
seus postos no prazo de sessenta dias a contar da publicação
no Diario Official, os que estiverem no Brasil; e do recebimento da communicação official, os que estiverem em paiz
estrangeiro. Poderá o Governo, excepcionalmente, diminui~
esse prazo, si o exigir o serviQo.
§ 1. o A viagem desde a partida até chegada será feita,
sem interrupção irregular, dentro dos prazos constantes da
tabella annexa ao regulamento que baixou com o decreto
n. 14.058. Para os postos não comprehendidos na tabella, o.
prazo será marcado pelo Governo, tendo em vista o tempo.
necessario para a viagem.
§ 2. o As datas da partida e da chegada serão, imme ...
diatamente, communicadas ao Ministerio das Relações Exte-.
riores p,elo proprio funcciopario e conf~rmadas pelo chefe d~
missão no paiz da séde, que dará, outrosim, communicação.
pelo telegrapho das datas da sua posse, interrupções e reto ...
ma das de exercício.
DEVERES E ATTRIBUIQÕES

Art. 5 . ., São principaes deveres o attrilmições dos addi ...
dos oommeroiaes;
1) promover o fomentar o intercambio commercial entre
o Brasil e os paizes estrangeiros, tomando iniciativas da sua
alçada ou propondo as medidas convenientes e cumprindo as .
ordens do Governo Brasileiro;
2) proteger os productos brasileiros contra quaesquer.
fraudes, imitações ou embaraços;
3, fazer propaganda dos producloB das industrias fabril,
manufaotureira, extractiva, agricola e pastoril do Brasil Dar~
ampliar-lhes o consumo;
.
4, organizl.'r mostruarios de productos e:rportaveis como
e onde lhes for determinado;
·5, promover ou auxiliar a organização de exposicões pe...
riodicas de productos nacionaes;
6, prestar, de modo completo, as informacões que lhes
forem soli'citadas, ofificialmente ou por particulares, COII\
I'elação ao Brasil, especialmente as de carao ter economico;
'1, servir de orgãos consultivos das embaixadas, legações
~ consulados do Jlrasil em assumQtos ele ordem commerciaJ:
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8, conhecer as leis e tratados dos paizes estrangeiros, inao Governo as vantagens ou os prejuízos delles de~orrentes para a producção nacional;
9, acompanhar a acção commercial dos pai,ze.s de produeção analoga á do Bi·asil, propondo medidas que julgarem
convenientes para a produocão nacional;
10, superintender e orientar os serviços de informações
e _propaganda das camaras ·~de commercio subvencionadas
pelo Governo;
·
11, promover a creação de camaras de commercio brasileiras nos centros de consumo mais importantes, propondo
ao Governo a concessão de subvenção ás que não puderem ser
;mantidas por outro meio;
12, prestar o seu concurso .technico e informativo aos
commerciantes e industriaes brasileiros;
13, manter correspondencia e relações constantes com
as associaoões commerciaes. industriaes e agrícolas e instituições congeneres dos principaes 'centros productores nacionae.s e mercados estrangeiros;
14, comparecer ás exposições e feiras de productos, collectanrdo informações e publicações uteis á agricultura, ás·
industrias e ao commercio do Brasil;
15, informar á imprens:a estrangeira sobre factos e esclarecimentos uteis á producoão e ao commercio do Brasil, de
modo a chamar a attenção dos interessados para as o'Ppor,tunidades que lhes são offerecidas;
16,. expor ao Governo, aem preda de Lempo, os embaraços e difficuldades que impeçam a amplificação do .com:mercio com o Brasil;
f 7, communicar, immediatamente, as modificações halvidas, ou simplesment.e projectadas, na legislação fisdal e
~duaneira interessantes ao Brasil;
18, reclamar, dentro da sua competonoia, ou por intermedia da embaixada ou legação respectiva, perante as autoridades locaes as providencias possíveis a bem do com:mercio brasileiro;
.
19, promover e animar as conferencias e exhibições, para
~sclarecimento e propaganda, sobre assumptos brasileiros;
20, manter um registro das principaes companhias e firmas estabelecidas no Brasil, principalmente das que se dedicam ao commercio de exportação otu de importação, oom
indi'c-ação do ramo de negocio, mediante informações que
f)olicitarão ás juntas e associacões commerciaes;
21, fornecer .aos editores dos principaes annuarios dados
e informações recentes, de modo ·que a parte qessas publi·
cações relativa ao Brasil seja sempre moderna, exaota e mi;nuciosa;
2~, eontribuil' para a conclusão de tratados de commercio e de navegação, enviando ao Governo elementos que
possam servir na organização das bases .respectivas;
23, promover o estabelecimento de linhas directas de
navegação com os portos brasileiros, onge essas linhas não
existam ainda;
24, visitar, obrigatoriamente, uma vez por anno, ou mais
frequentemente quando para isso receber instrucções do ministro da Relaçõe.s Exteriores, os przncipaes centros de propuoçã~ e _de consumo da sua .ciroumsoripção, procurando,
~ioando
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nessas visitas,, cntabolar relações pessoaeB com as directorias
das camaras de commercio, cemmcrciantes e industriaes mais
importantes, estudar, obBervar e analysar as necessidades
locaes, bem como colher c confrontar elementos de comparação utcis ao Brasil, principalmente os que se referem a usos
c praxes commerciae~, qualidades e typos de productos preJei'idos, embalagens, etc.
25, percorrer no Brasil. quando lhes for determinado,
os centros de producção para explicar aos interessados os
processos de aperfeiçoamento das industrias e da producção,
::wondicionamcnlo preferido nos mercados de consumo, qualidades c typos, etc.;
26, prestar ao Governo frequentemente informações
:~twrca das condições e ncccss i dados dos mercados locaes~ proJJalJilildades de fornecimcntoB em grande escala, concurrencia
de outros paizos c quacsquer outros esclarecimentos que
possam redundar em :vantagens para os productores c exportadores do paiz;
27, cumprir as ordens c instrucçõeB geraes ou especiaes
do Governo brasileiro e dcsemptenhar as incumbencias que
c:-~ f c lhes confiar attinentes ás suas funcções;
28~ enviar, annualmente, ao ministerio, minucioso reIatorio aobrc as principaes occurrencias do anuo anterior, que
mereçam ser divulgadas .no interesse da producção e do comrncrcio nacionaes.
Art. 6 .o Para a collecta dos da•dos c das publicações nocessarias ~os seus serviçoa, poderão os addidos correS'ponder..
se directamente com os outros ministerios,, repartições fednraes, governos e repartições .estaduaes e municipaes, associações commerciaes, industriaes e· agrícolas e com particulares, devendo, porém, enviar cópia dessa correspondencia
á Directoria Geral dos Negocias Commerciaes c Consulares •I
Art. 7. o Os ronsulados gentes c consulados do Brasil forlH'ePrão ao;-:; addidos commerciaes eúpia dos dados e informações de cuja collccta. se acham encarregados, nos termos
do regulamento em vigor, e auxiliarão aqucllcs funccionarios
na pcsqniza de müros Plemrntos de informação de que carecerem.
Art. 8. o Nas negociações para conclusão de tratados do
eummercio c de navegação o para lançamento ide emprestimos federaes serão os addidos commerciaes oa collaboradores
immediatos e obrigatorios dos chefes do missão que tiverem
a seu cargo aquellas incumbencias.
Art. 9.° Com11cte a'inda aos addidos commerciaes superintender, dirigir e orientar os trabalhos dos addidos ou agentes
dos Governos estaduaes, com o fim de evitar, em serviços da
mesma natureza, iniciativas discorêlantes.
INFORMAÇÕES PERIODJCMl

Art. 10. As informaç•ões perioclicas, ás quaes se refere c;

Hem 26, do art. 5°, deverão ser concisas e clara·s, fundando-se

nos dados colhidos em documentos officiaes e em qualquer
outra fonte digna de confiança, incluindo-se nesta ultima classe
os elementos que :r-e.sultcm ela propria observação dos addidos1
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mas em todo caso cumpre declarar a' origem de uns e outros
dados e o gráo de exactidão que elles possam offerecer.
§ 1.0 Essas informações versarão, principalmente, sobre:·
a) estatisticas de producção, numeros-indjces de producção
e de consumo, custos e producção;
b) qualidades e typos dos principaes a;rtigos de importacão com indicação dos paizes de proccdcnma';
' c) dados relativos ao commercio exterior; quantidades e
valor dos principaes productos de importaoão e de exportacão· tarifas dos transportes marítimos e terrestres; tarifas
adu~neiras; impostos diversos; trata'dos commerciaes; movimonto cambial e bancaria;
d) preços correntes dos productos de maior consumo, principalmente alimentícios; expectativas commerciaes dos Pt::incipaes productos c tendencms dos mercados locaes, especialmente quanto aos de procedencia' brasileira e seus similares
de outras procedencias;
e) nomes c endereços das firmas importadoras e exportadoras quo desejarem iniciar ou desenvolver transacções commorciaes com o Brasil, acompanhados de informações minuciosas eobre productos que a's interessarem, quantidades, typos,
~ondições de entrega e condições normaes de pagamento, estabelecimento de preço, se Cif ou fob, etc.
f) nomes e endere~'I{)S das casas que desejarem constituir
.agentes no Brasil;
g) processos e apparelhos novos em materia economica
agricõla ou industrial;
h) legislação em ma'teria economica agrícola, commercial
e industrial, credito agricola, cooperativas de producção, de
consumo ou dé venda, -immigração, emigração e colonização;
§ 2. Sempre que fôr possível serão as informacões acompanhadas de:
a) boletins e outras publicações officiaes, revistas economica·s, revistas editadas por associações commerciaes, agrícolas ou industriaes, bancos e casas commerciaes e recortes de
jornaes, que contenham assumptos de interesse para a producoão nacional;
b) amostras de prõductos de importação ou exportacão,
que possam servir de base para· confrontos uteis.
0

RELATORIOS ANNUAES

Art. 11. Os relatorio annuaes conterão não só a synthese
das informações enviadas ao Governo durante o anuo anterior e das prjncipaes occurrencias dignas de registro especial,
como tambem uma· apreciação de conjuncto sobre o movimento
economico nos paizes comprehendidos na circumscripção do
addido, principalmente no tocante aos effeitos da concurrencia de productos similares aos do Brasil, acompanhada de informações cu1a reproducção fôr conveniente, taes como a!
que se referem a usos e pra'xes commerciaes, formalidades
aduaneiras e sanitarias, tarifas e suas successivas alteracões,
taxas cambiaes, taxas de desconto, fretes, seguros, etc.
§ 1. Aos relatorios annuaes serão annexados quadros esta ...
tisticos comparativos, dos tres ultimos annos, sobre exporta0
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t-ão iniP,dí'lâçiÍd, prodticção e ~onsumtl dos paizes interessàdos,
sob~ctudô tia parte relativa aos prodticlos ttua coíistituetn o inlct·enmbio ~t)rn d Brasil.
, .§ .~; 0 Para evitar, q1,1er; a escassez de; informações, q~er a
prolixidatle de commentarws dispensaveiS,· será conyemente
que os relator! os annuaes não contenham menos de 10.000, nem
mais de 20. 000 palavras, não comprehendidds nesses limites
o~ quadrOJ' estàtisticos, devendo, oQtroáim, . tàes dooutrten~s
chegàr á Secretaria dé Estado durante o mez de abril, o mais
tãrdaf.
iNSTALLAÇÃO, CUSTEIO DOS SERVlQOE!

Art. ·12. Nas capitaes onde a séde da missão diploma-

tica coincidir com b. designada ao addido, procurará este, sem-

pre que fôr possivel; ter seu escriptorio na propria embaixada:
ou legação. Na5 cidades onde não houver embaixada ou legação, ou onde estas não possam ceder local ao addido, o Governo cllstenrá as dcspczas necessarias á ma·nutenção de um
escriplodo 1 dentro de vorbà fixada pelo ministr.o, paga pelo
credito destinado á Expansão Economica. Neste ultimo caso,
é sempre preferível que o escriptorio do addido se,ja localizado
no mesmo edifício em que funccionar o Consulado Geral ou
Consul~'do,
.
Art. 13. Nas circumscripções onde o irttercambio com d
Brasil hou:ver _ultrapass.ado; em qualquer dos ultimas cinco
annos, a cifra de um milhão de contos de réis; segundo os dados
dp. Directoria d.e E~tatistica Oommercial, poderá o addidd, mediant~ eommunicação prévia 110 ministro, a'dinittir um auxiliar- ·
daolylbgrapho, que perceberá :vencimentos iguaes aos que forem. pagos h[IS. auxiliares do Consulad.o do Brasil da séde do
ttddido, ~tlfr~ndt) a despeza por conta da verba destinada á
Expansão Economica.
Art; 14. Na acqtiisicão de tnaterial de expediente, em despezas postaes e telegraphWtts, ett:L, poderão os addidos des(iender até o limite das qttàntias segtiintes, óustea'das igualmente pela verba destinada á ExtHtnsão Eéortomica:
Na 1• circumscripl)ãú................ até f :500$ por anno
N~ t•, na ;6• e nà s•, em cada Umll....
àté f :000' por anno
Nas demais, em cada umà. ~ .. • .. , ... ; até
800$ por anno
§ 1. Essas verbas, bem como as destinadas ao pagamento
de alugueis, auxiliares, . etc. serão sacadas por trimestres
adeant.aqos, prestando os respotisãveis éonta·s documentadas á
repartu;ao pagado_ra, observadas as disposições legaes e rE:lgulameJ;ltares que v1go~arem para o assnmpto •
...§ ~.o. Todo o mat~rial permanente que fôr ãdquiridiJ s~t'á
~scr1pturado em um 1vro de mventa.rio• devertdo uma ~ópili do
t~v~ntàrio ser enviada, no fim de càda annoj á Secretaria de
Eslad_o.
_
0

VENCIMENTOS

Art. 15. Cábérão ttds addidos os venciihetllos fixados na ·
tllbtHiü ãrtnexa tto regUlàmento qua baixtlu com o decreto numero 14.058:
Pllt'll~âplltl tiilfêo. Atls ~ad~dtUI ttüe fofêffi óbi'igados a reeldlfl @Ih ~lfill6eEi tlt! vidi:l tidhkiatUent~ cãrã, tdttib o são prê•
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sentemente Nova York, Londres e Berlim, poderá o Mini.,tro
mandar abonar, emquanto durar aquella circumstancia, uma
gratificação addicional, que variará de uma para outra\ cidade,
em proporção tão justa quanto possível, mas, que, em caso
algum, excederá de 2:000$ por anno.
AJUDAS DE CUSTO

Art. 16. A concessão de ajudas de custo para despezas de
Viagem, installação e mudança será regulada pelas disposições
em vigor.
Art. 17. Durailte a ausencia das sédes respectivas, em
objecto de serviço dentro da sua circumscripção, terão os addidos direito ao abono de diarias, cuja importancia será arbitrada pelo Ministro, e á indemnizaçãu das passagens em pri-.
me ira classe.
Art. 18. As viagens dos ad(Jidos serão feitas na respectiva
circumscripção, tendo em vista as necessidades e intere~;:.;cs
commcrciaes do Brasil c as ordens do Ministro.
§ 1. Para faze-las, os addidos consultarão previarnente
ao referido Ministro declarando os motivos e o interesse da
ocçasião, ou cumprirão as ordeils emanadas do Ministro.
§ 2. Sempra que viajarem, communicarão os addidos ao
Ministerio s ás Elllbaixadás Ot1 Legações da sua circumscripção
as suas partidas e chegadas, bem como o resultado dos trabalhos real itados.
§ 3. 0 0 hUineto de diarias a ijue terão direito para a viagem annuttl a que ss refere o item 24 do art. 5o não será, em
~àso a1gutn, superior a 30, mesmo que o tempo effectivarnente
gasto séja superior a esse limite.
0

0

PAGA~ENTOS

E SAQUES

Art. 19. As remuneracões e os recebimentos de qua~squer
outras quantias destinadas aos serviços dos addidos commerclues Bêrão reguladds, na parta que fôr cabível, pelo disposto
iWs artigos 41 á 49 do regUlàtnento que baixou com o decreto
h . .i4.01!J8.

.

i:'ftRIAS, LICEN(;'A§, TE.YPO DE SERVICó E PENAS DISCIPLINARES

Art. 20. Bão apjJlicaveis aos addidos commerciaes os preceitos relativos á>l férias, licenças, tempo de serviço, vindas
ubrlgatorias ao Brasil e penas disciplinares, estatuídas para
o Corpo Diplomatico no seu regulamento.
DISPONiBILIDADE, DE,1\1ISSÃO E APOSENTADORIA

~rt. 21. A disponibilid!lde e aposentadoria dos addidos
. commerciaes obedecerá ao que se acha estipulado no decreto
n: 4. 995, à e 5 de junho de 1926.
Art. 22. São applicaveis aos addidos, para os caso& de
demissão, as disposições que regulam .o assumpto no Corpo
Consular.
SUPERINTENDE.NCIA DO SERVIÇO

Art. 23. Emquanto não fôr creada, na Secretaria de Eslado, Uhiti sem~ão especial de expansão economica, serão o~
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scn·iços a cargo dos addidos commcrciaes súperintendidos
pelo dircctor geral dos Negocias Commerciaes e Consulares.
Art. 24. Em relação aos Rerviços referidos no artigo anterior, compete á Directoria Geral dos Negocias CommerciaeA
e Consulares, principalmente:
a) acompanhar os trabalhos dos addidos, pelas commullicacões c relatorios destes, c propôr ao Ministro as medidas
nuc lhe parecerem acertadas para maior efficiencia daquclles
trabalhos;
b) fazer publicar c distribuir as communicações e relatorios cuja divulgação fôr determinada pelo Ministro;
c) proceder á collecta e remessa aos addidos de quaesquer
documentos officiaes, do Governo Federal e dos Estados, que
possam interessar ao servico (mensagens, leis, decretos, regulamentos, instrucções, decisões, relatorios, et~) ;
d) providenciar sobre assignatura ou reforma de assignatura do Diario OfficiaZ, devendo as respectivas collecções ficar fazendo parte do archivo de cada escriptorio;
e) preparar as instrucções especiaes ou reservadas que
se tornarem necessarias aos serviços em geral ou a quaesquer
incumbencias especiaes commettidas aos addidos.
Art. 25. Para vencer o accumulo de serviço que trarão á
Directoria Geral dos Negocias Commerciaes e Consulares os
trabalhos enumerados no artigo anterior, estabelecendo-se, ao
mesmo tempo, uma collaboração mais intima com a~ repartições do Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio, o
Governo mandará servir naquella Directoria Geral dous ou
mais funccionarios deste ultimo Ministerio, escolhidos de preferencia entre os addidos dos antigos Escriptorios de Infor.macões do Brasil na Europa e do Serviço de Informações.
Art. 26. Os addidos commerciaes que se encontrarem no
Brasil, em férias regulaméntares ou a chamado, servirão igualmente na Directoria Geral dos Negocias Cornmerciaes e Consulares.
· ·Art. 27. O "Boletim do Ministerio das Relações Exteriores" será o orgão official de publicidade do serviço a cargo dos
addidos cornmerciaes, continuando a sua publicação a ser feita
sob a direccão e fiscalização actuaes.
§ 1. O ministro fixará a quantia dentro da qual será
feita a publicação do "Boletim", correndo .a despeza respectiva por conta da verba destinada á Expansão Eéonomica •.
§ 2.o Os actuacs contractados para o serviço do "Boletim" serão incorporados ao serviço desta Superintendencia,
com as mesmas funccõcs e perr,ebendo os mesmos vencimentos que percebem actualmente, podendo ser transferidos para
os Corpos Consulares e Diplomaticos nas condições dos segundos officmes da Secretaria de Estado.
0

DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 28. O Governo, sempre que julgar ·conveniente,
poderá, por portaria do ministre, mudar a séde de qualquer
circumscripcão.
Art. 29. No interesso do serviço serão os addidos commerciaes conservados durante o maior prruzo {possível na
mesma circuulscl'ipr.:ão, attcndendo-se á circumstancia que,
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sómento depois de muitos mezc5 e mesmo alguns anno.s de
trabalh oconsecutivo, poderão aquelles funccionarios ti~a~
inteiro partido das observações e relações que houvereijl
feito.
Art. 30. Sempre que houver verba disponivel, o ministro autorizará a Directoria Geral dos Negocios Commeroiaes
e Consulares a tomar assignaturas de revistas sobre assumptos economicos, destinadas aos addidos, que as incorporarão aos respectivos archivos.
. Art. 31. Quando as communicações e relatorios do~ addidos forem julgados de interesse immediato, a juizo do ministro, serão taes documentos publicados no Diario O{{icial e
communicados tambcm á imprensa diaria.
§ 1. Uma cópia desses documentos poderá., tambem, ser
transmittlda ao Ministerio da Agricultura, lndustria e Commercio, para transcripcão no "Boletim" ou em outras publicacões officiaes deste ministcrio, por auforir.ação do respectivo
ministro.
§ 2. As communicacões e relatorios dos addidos serão
sempre enviados á Secretaria de Estado em duas ou mais
vias.
.
Art. 32. Sempre que o Governo do Brasil se fizer representar em exposições internacionaes, o addido commercial
da circumscripção onde se realizar o certamen fará parte,
obrigatoriamente, da representação brasileira, podendo,
tambem, ser-lhe confiada a direcção dos trabalhos. Em qualquer caso, não terá direito sinão ao abono de diarias destinadas á sua representação pessoal.
Art. 33. No mez de janeiro de c-ada anno será organizada, na secção de contabilidade da Secretaria de Estado, a
ta:bella do distribuição dos creditos destinados ao custeio dos
serviços a ca-rgo dos addidos o da publicação do "Boletim",
comprehendendo diarias, verba para acquisição de material
de expediente e pagamento de auxiliares, alngueis, etc.
Art. 34. Os addidos deverão manter relações constantes
com os Consulados Geraes e Consulados brasileiros das circumscripções onde servirem e correspondP.r--sr-hão r ambem
activameilte uns com os outros, para trnra d~ irtr'ias c de
observações pessones, no interesse da causa rom~num quo lhes
é confiada pelo presente regulamento.
Art. 35. Revogam-se as disposiÇÕl~:3 em Lontrari
Rio de Janeiro, 25 de agosto de 1926. -- F'elix Pacheco.
0

0

DECRETO N. t 7. 4f o -

DE

25

DE AGOSTO DE

1026

Suspende o estado de sitio no município de Lenç6es, no Estado
de São Paulo, durante o dia 5 de setembro vindouro, para
as eleições de vereadores

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil
resolve suspender o estado de sitio no município de Lenç'óes,
no Estado -de São Paulo, dur&nf.e o dia cinco do setembro pr.o-
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ximo vindouro, data em que se realizam alli as eleições para
vereadores á Oamara Municipal.
Rio de Janel'ro, 25 de agosto de 1926, 105° da: Independencia e 38° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDEB.

Affonso Penna Junior.

DECRETO N. 17. 420 -

DR

25

DE AGOSTO DE

Hl26

Abre, ao Ministe1·io da Fazenda, o c1·etlito especial 'te 1·éis
4 :631~110, para paaamento a DD. llfercede.~ lVc1·nedc
Lenne e Canr.en lVerncclr. lleintz Rarrelier, P.m virtude
de sentença judiciaria _

O Presidente da Rcpubliea dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida na resolução legislativa numero 't. 0'60, de l6 de Flefemhro de 1925, e tendo ouvido o
TribU!-'fil de Contas, r.'a fórma do regulamento approvado pelo
decreto n. 15.770, de 1 de novembro de 19'22~ resolve. abrir,
ao Mini~terio da Fazenda, o credito especial de 4:631$110,
para liquidar o que é devido a DD. Mercedes Werneck Leone
e Oarmen Werneck Heintz Barrelier, em virtude de sentença
judiciaria.
Rio de Janeiro, 25 de agosto de 1926, 105° da Indepenrlencia e 3,go da Repnhlica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Annibal Freire da Fonseca.

DECRETO N. 17.421 -

DE

25

DE AGOSTO DE

1926

Concede autorizaçúo á sociedade anonyma Companhia de Se(lttros "Nictheroy" para (unccionar na Repttblica e approva seus estatutos

O Presidente da .R:epublica rios Estados Unidos do Brasil,
attennr;ndo ao que requereu a Çompanhia. Nacional de . Segnros "Ntctheroy", com séde na cidade de N1ctheroy, capttal do
Estado do Rio de .Janeiro, resolve conceder-lhe autorização
para funccionar no territorio da !R'epublica, operando em Reguros e reseguroR terrestres, e approva os estatutos com que
-se constituiu em assembléa geral realizada em 10 de julho
õo anno corrente, conforme os documentos que a este acompanham, sujeitando-se,. porém, a companhia, integralmente
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leis e regulamentos em vigor ou que vierem a vigorar
subre o obj ecto de suas operações.
JUo de Janeiro, 25 de agosto de 1926, 105° da Independencm e 38° da Republica.
.ARTHlJR DA SILVA BERNARDES.

Annibal F'r'eire da Fonseca.

DECRETO N. 17.422-

DE

25

DE AGOSTO DE

1926

Proroaa por dez annos, a partir de primeiro de julho de 1923,
p, aut()rização concedida a '' The Royal Bank of Canadá
(Banco Real do Canadá). com séde em Montreal, Domínio
do Canadd, para {unccionar no Brasil
O Presidente da Republica dos Estados Unfdos dP J:lrasil,
attendendo ao que requereu "The Royal Bank of Canadá",
cpm séde em Montreal, Domínio do Canadá, autorizado a funccionar no Brasil pelo decreto n. 13.619, de 28 de maio de

1919:

Resolve prorogar, pelo prazo do dez anrios, a partir de
primeiro de julQ.o de mil novecentos e vinte e tres, a autorização concedida ao mesmo Banco para! funccionar no paiz,
!)ob as condições estabelecidas no referido decreto, alterada
a clausula VIU por força do disposto no art. 5°, paragrapho
uni co do regulmnento que baixou com o decreto n. 14.728,
de 16 de março de 1921.
Rio de Ja.nejro, 25 de agosto do !926, 105° da Independencia e 38° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Annibal Freire da Fonseca.

DECRETO N. 17.423 -

DE

25

DE AGOSTO DE j

026.

Abre, ao Ministm·io da Fazenda, o credito especinl .rle réi&
I S: 654$486, para paoar a D. Oli via Pinheiro, (.?m virhd(?
rle sentença judiciaria

O Presidente da Rep~blica dos Estados Unidos do BrMil,
usando da autorização contida na resolução legislativa numero ·4.951, de 26 de agosto de 1925, e tendo ouvido o
Tribunal de Contas, r:a fórma do regulamento approvado rc·n
decreto n. 15.770. de 1 de novembro de f 9'22, resolve abrir,
ao Ministerio da Fazenda, o credito especial de 12 :654$.~86,
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para pagar a D. Olivia Pinheiro melhoria de pensão, em virtu ele de senter1ça judiciaria.
Rio de Janeiro, 25 de agosto de 1926, 105" da Independencia e 38• da Republica.
AR'rHUR DA SILVA BERNARDES.

Annibal Freire da Fonseca.

DIECRE'rO N. 17.421 -

DB

25

DE AGOSTO DE

1926

Ap1wova os estudos definitivos do ramal de Salgado a Estancia, da linha ferrea de Alagoinhas a Propriá, da Rêde de
Viação Ferrea da Bahia, e bern assim o respectivo orçamento, na importancia total de 5.208:221$629 (cinco mil
duzentos e oito contos duZentos e vinte e um mil seiscentos e vinte e nove réis)
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a "Companhia Ferroviaria E'ste
Brasileiro", constructora e arrendataria das estradas de ferro
federaes dos Estados da Bahia, Sergipe e norte de Minas Geraes, conforme contracto celebrado, nos termos do decreto numero 14.068, de 15 de fevereiro de 1920, e de accôrdo com o
que propoz a Inspectoria Federal das Estradas, em officio
n. 56918, de 9 de agosto do corrente anno, decreta:
Art. 1." Ficam, approvados, com as alterações feitas pela
lnspectoria Federal das Estradas, os estudos definitivos do
Salgado a Estancia, da linha fcrrea de Alagoinhas a Propriá,
da Rêde do Viação Ferrea da Bahia, com a extensão do
32k,342,64, e bem assim o respectivo orçamento, na impqrtancia total de 5. 208:221$629 (cinco mil duzentos e oito contos
duzentos e vinte e um mil seiscentos e vinte e nove réis), o~
quaes com este baixam, rubricados pelo director geral de Expediente da Sucrctaria de Estado do Ministerio da Viação e
Obras Publicas.
_l
Art. 2." Todas as desapropriações que tiverem de ser feitas em virtude deste decreto. serão pagas pelo Estado de Sergipe, conforme compromisso assumido pelo respectivo presidente, em officio que dirigiu ao ministro de Estado da Viação e Obras Publicas, em data de 4 de fevereiro de 1926.
Rio de ,laneiro, 25 de agosto de 1926, 105" da Independencia e 38" da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES

Francisco Sá.
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DECRETO N. 1·7. 426 -

DE

665

~XECUTIVO

NÃO FOI PUBLICADO

25

DE AGOSTO DE

1926

Approva o projecto e o orçamento, na irnportancia de 1•éis
1.137 :630$9513 ·e ;E 12.320, para a conclvsão da ponte sobre o rio Poty.

O Presidente da Republica dos Estados Unido); do Brasil,
tendo em vista o que informou a Inspectoria Federal das Estradas, em officio n. 566jS, de 7 de agosto do corrente anno,
acerca da necessidade d eser modificado o projecto da ponte
sobre o rio Poty, cuja construcção faz parte dos serviços contractados com a Companhia Geral de Melhoramentos do Maranhão, em virtude do decreto n. 14J823, de 2·1 de maio de
1921, e actualmente a cargo do Governo do Estado do Piauhy,
decreta:
Art. 1. De conformidade com os documentos que com
este baixam, rubricados pelo director geral de Expediente da
Secretaria de Estado dos Negocios da Viação e Obras Publi. cas, ficam approvados o projecto e o respectivo orçamento,
na importancia de 1.137:630$953 (mil cento e trinta e sete
contos seiscentos e trinta mil novecentos e cincoenta e tres
réis), em apoliccs ao par, papel, para conclusão das alvenarias
e para a montagem de uma ponte sobre o rio Poty, de 250
metros de vão, em substituição ao projecto da de 150 metros,
approvado pelo decreto n. 15. 937, de 24 de janeiro de 1923.
Art. 2.° Fica igualmente- approvado o orçamento, na
importancia de f: 12.320 (doze mil trezentas e vinte libras esterlinas), para acquisição de ·uma viga metallica de cem metros, para augmentar dessa extensão a superst.ructura, cujo
orçamento foi approvado pela IetJra b do artigo unico do decreto n. 15.642, de 28 de agosto de 1922.
Hio de .Janeiro, 25 de agosto de 1926, 105° da Independencia e 38° da Republ ica.
0

ARTHUR DA SILVA BRRNARDES

Francisco Sá.

DECRETOS NS. 17. 427

E
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DEORE'OO N! 17 . 429 -

DE

10

DE SETEl\IBRO Dlll

1926 7

?r/anda liquidar todas as dividas de exercícios findos, atd 31 de
dezembro de 1925
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida na resolução legisJ,ativ.a ,..umero 5 .015, de 25 de agosto findo, decreta:
Art. 1. Serão liquidadas, por conta do saldo que fôr apurado no credito aberto pelo decreto ll· 16. 326, de 19 de janeiro
de 1924, toq~s as dividas de exercicios findos atá 3t de dezembro de 1925, qualquer que seja a natureza, quer de pessoal, quer
de material, comprehendidas aquellas para cujo pagamento já
tenha sido pedido credito no Congresso ou que estejam ou venh!lm a ser relacionadas para o mesmo fim e ficando revigorado ató a liquidação.
Paragrapho unico. As dividas de material a que se refer(.'
é~te artigo são as comprehendidas no § 2° do art. 75 do Co digo
de Contabilidade.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 10 de setembro de 1926, 105° da lndependencia e 38° da Republica.
0

A.RTHUR DA SILVA BERNARDES •:

Annibal Freire da Fonseca.

DECRETO N. 17. 430 -

DE

1o DE

SETEMBRO DE

f926

Man4a escripturar em "Depositas" todas as dividas empenhadas no exercicio de 1923 e ainda não registradas pelo Tribunal de Contas
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
qa ~utorização contida na resolução legislativa n. 5.007,
de 21 de julho .findo,
Resolve mandar escripturar em "Depositos" todas as dividas ~m:f]enh.adas no exercício de 1923 e que não tenham
sido registradas pelo Tribunal de Contas, dependendo o effectivo pagamento dessas dividas de registro do mesmo Tribunal.
Rio de Janeiro. 10 de setembro de 1926, 105° da Indepen·· ·
dencia e 38° dn Republica.

u~rmdo

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.!

Annibal Freire da Fonseca.
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DECRETO N' 17 ~431

-DE fQ DJII

ElJii'Jil:l\fBRO DE "l926

;Abre, ao Ministerio da Fazenda, o credito especial de
60 :853$273, para pagar a Domingas Pedrosa Vieira, collector federal à~ Mar. de Bl!lpanha, o que lhe ~ devido.
em virtude de sentenç(l. judiciariaO Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida na resolução legislativa n. 5.00t,
de 7 de julho ultimo, e tendo ouvido o Tribunal de Contas, na
fórma do regulamento approvado pelo decreto n. f 5. 770, de
f de novembro de 1922, resolve:
Fie~ aberto, ao Ministerio da Fazenda, o credito especial
õe 60:853$273, para pagar a Domingos Pedrosa Vieira o que
lha é devido rle · porcentagons de collector federal de Mar de
,Hespanha, em virtude de sentença judiciaria.
Rio de Janeiro, 10 de setcmhro de 192ü, 105° da Indepcndcncia e 38° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES .,

Annibal Freire da Fonseca.

DECRJETO N. 17.432 -

DE

10

DE SETEMBRO DE

1928

Concede á sociedade anonyma Ulen Management (Jompany
autorizaçVio par~ (unccionar na Republica
O Presidente da Republica dos Estados Unido5: do Bt'asil,
attendendo ao que requereu a sociedade anonyma Ulen Management Company, com séde em Wilmington. Delawarc, Estado;;
Unidos da America, e devidamente representada, decreta:
Artigo unico. E' concedida á sooiedade anonyma Ulcri
:Management Company autorização para funccionar na Republica com os estatutos que apresentou e mediante as clausulas que este acompanham, assignadas pelo Ministro de Estado dos Negocios ·da Agricultura. Industri~ e Commercio. ficando a mesma sociedade obrigada a cumprir as for·malldadcs
exigidas pela legislação em vigol'.
·
:Rio de Janeiro, 10 de setembro de 1926, 105° dn Jpdopondencia e 38° da Republica.
ARTHUR DA. SILVA BERNARDE;S.

Miguel Calmon 41J Pin e Al1neiqa.
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Clausulas que acompanham o decreto n .. t7 .432, d!'sta

dat~

I
A sociedade anonyma Ulen Managernent Company é obrigada a ter um representante geral no Brasil, com plenos o
illimitados poderes para tratar e definitivamente re~olvcr as
questões que se suscitarem, quer com o Governo, quer com
particulares, podendo ser demandado e receber citaç~o fn icial
pela sociedade.
11

Todos os actos que praticar no Brasil fica,rão sujeitns
umcamente ás respectivas leis e regulamentos e á jur1smcção
de seus tribunaes judiciarios ou administrativos, sem que,
-em tempo algum, possa a referida sociedade reclamar qualquer excepcão, fundada em seus estatutos, cujas disposições
não .poderão servir de base pa.ra 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 respectivo~ estatutos.
A sociedade não poderá, tampouco, praticar nenhuma
operação de banco, negociar em cambiaes ou oprrar em seguros sem que, para esse fim, solicite préviamente autorização especial ao Ministeriõ dos Negocios da Fazenda.
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 sociedade sujeita ás disposições de
direito que regem as sociedades anonymas.

v
A in:Eraccão de qualquer das clausulas .para a qna 1. 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 reincidencia,., com a cassação da autorização concedida pelo decreto em vírtude do qual baixam as presentes
·
clausulas.
Rio de Janeiro, 10 de setem'bro de 1926. - Miauel Calmon
du Pin e Almeida.
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DECRE'ro N. 11.433

-DE 10

669

DE sETEMBRo nE 1926

Concede á Sociedade Anonyma Commissaria Sul de Minas
· · · autorização para tunccionar e app1•ova os respectivos es ..
tatutos

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a Sociedade Anonyma Commissaria Sul de Minas, com séde em Santos, Estado de São Paulo,
e devidamente representada, decreta:
Artigo unico. E' concedida á Sociedade Anonyma Commissaria Sul de Minas autorização para funccionar e ficam
approvados os estatutos que apresentou e este acompanham,
obrigada, porém, a mesma sociedade a cumprir as formalidades exigidas pela legislação em vigor •.
Rio de Janeiro, 10 de setembro de 1926, 105° da Independencia e 38° !!_a Republioa.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.
Miguel Calmon du p_in e Almeida.

DECRETO N. 17.131---., DE :10 DE SETEMBRO DE 1926,
Approva novas alterações feitas nos estatutos da Comvanhia
Antarctica Paulista
·

O Pres1~dente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que, devidamente representada, requereu a
Companhia Antarctica: Paulista, autorizada pelo decreto nu ..
.mero 217, de 2 de maio de 1891, a funccionar. com os estatutos
que apresentou, cujas alteracões f.oram approvadas, successivamente, pelos de ns. 1.523, de 18 de agosto de 1893; 3.348,
de -17 de julho de 1899; 4.001, de 22 de abril de 1901; 5.259,
de 26 de julho de 1904; 1O. 036, de 6 de fevereiro de 1913;
·15. 444, de 19 de abril de 1922, e 17.214, de 1Q de fevereiro
de 1926, decreta :
Artigo uni co. Ficam approvadas as alteracões fei'tas nos
estatutos da Companhia Antarctica Paulista•, em virtude das
res·olucões adaptadas pela assembléa geral ~xtraordinaria dos
re-spectivos accionistas, reunida ri.' 23 de junho de: 1926, obrigada, porém, a mesma companhia a cumprir as formalidades
ulteriores cxigidas pela legislação em vigor •.
Rio de Janeiro, tO de setembro de 1926. 105° da Indevendencfa e 38° da Revublioa: .
.ARTHUR DA SILVA BERNARDES.
Miauel Calmon du Pin e AOOteida.

61(1
:bll!clt:ETO N. 17.435- tlE iO DÊ sEtrEMBko n:E

!02~

tociedade anonyma Fabrica 'de ProductO! Àiimenticios. "Vigor", S/ A, autorização para (unccionar é approvfl.
os respectivos estatutos
·

Concede d

tJ 1Jresidtmte da. lt~pub1ica dos Estados Tjhidos do Bracdl,
nttehde:tdo ào que reqUereu a socil:!dàde ànonyrria F~brica. da
·,Productos Alimentícios "Vig(Jr;', S/A, com sédé em São Pàtilo,
cütJHnl tW Estàdó do mesmo Iiorrtt:!, e devidamellte represen-

Utdtl; decr~ta:
Aflti~ô unit:!ó. E' concedida á sociedade àhonymà Fàbrieà
dê Ptbtluc.tos Alitnent:eios "Vigor'', S/A, autorização pará fun~
ccionar fl ficam approvados os estatutos que apresentou e á

este acompnnharu, obl'igada, porém, a mesma sooiedàdo. a
cu!llprir as fo~malidades exigidas pela legislaCãd em· vigdr.
Rio de Janeiro, fO de setembro de 1926, 105° da Indepen ...
dencia e 38° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Jliguei Calmon du Pin e Almeida.

nEdRETO N. 17.436 -'- DE i

o DE

SETEMBitó bEl Ül26

Autoriza o. ministro da Agricultura. Industria e Oommercio
q conceder á Companhia Nacional d(} Altc~l Fornos o~
(,avore.& constàntes do decreto n. 17.091, de Bl de outubro

de

·· ·

IIJ2~

. O Presíd~nte tla Republictt dos 1nstados Utiidos do Brasll
t;esolvo autorizar o ministro da Agricultura, Indttsttia e Comtneraio ll aortoedei' á Compafthim _Nacionál de Altos Fornos,
çótn .9éd~ nesta cidade do Rio de Janeiro. os favores constan-.
te e do decreto n~ 17 ~ 091, de 2 f de oútubro ti f;' i 925.
· llib tie ..tanetrp, !O de setembro de !9~6. f05° da Indee 38.. tlà n.epubU~a.

i>~Hd~noia

ÁRTHUR DA SILVA BERNARDES.

Miguel Calmon rtu Pih
,.,, ?

ll MP

1!1

Almeldd.
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PODER EXECUTlVO
DE

10

DE SETEMBRO DE

fi)26

Modifica o heguiarn.ento de Defesa. Sanitaria Vegetal, approvado pelo deéreto n. !5 .taS, de 2f de dezembro de_ i921

o Presidente da Republica dos l:stndos Unidos do Brasil,
usando da faculdade que lhe confere o art. 48, n. 1., da Constituição Federal, decreta:
Art. Lo Ficam sttppriniidos .os arts. 4° e 5° do regu.lahtento de Defssa Sntutaria Vegetal, at;>provado pelo decreto
n. 15. f89~ de 21 de dez~tnbrd de 1921.
Art. 2. Os arts. 6°, go e 10, do- citado regulamento serão
substituídos pelos seguintes:
"Art. 6. Os consules brasileiros, no estrangeiro, não expedirão facturas de planta~. vivas ou partes vivas de plantas,
sem qüe lhes sejà apresentado o certificado official de sanidade referido no art. 10 e, em casos especiaes, de accôrdo com
as portarias baixadas em relaç~o aos mesmos.
Art. 9. Esse despacho será impetrado mediante requerimento dtl inter~ssàdo, qua deverá fornecer ao inspector de
Vigilancia Sanitaria Vegetal o seguinte:
a) o certíficado official de sanidade do paiz de origem;
b) informações completas sobre o destino dos productos
a despachar ..
Art. 1O. O certificado, a que se refere a alinea a do artigo
antecedente, deverá ser assignado pelo encarregl\do official do
Servico de Imit:taecão SatliUlria Vegetal nó paiz de t;irodedencia
e deverá conter:
a) data das insp-ecção;
_
b) nome do oultivador pu exportador·
.
c) paiz, districlo e localidade de prQduêção;
d) natureza e quantidade dos productos inspeccionados;
. . e) declaração de que os mesmos productos não são portadores de ddettcas perigosas, insMtos e outros parasitas repulados hooivos ás culturas .
Art. 3. RevtJgam-se as disposicões em oontrario,
. Rio de Janeirot .to de setembro de 19.26, 105° da Indepen..
~encia e 88° da ltepublioa.
ÁtlTI:ttJR DA EhLVA Bll:RNARDES.
José F~lia: Alve_s Pacheco.:
Miguel Calmr1n du ~in e_ Almeida.~
0

0

0

0

•
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DECRETO N. 17.438

_.DE

14

DE SET.EMBRO DE

1926

Stts}Jende u estado de sitio, durante o dia 16 do con·ente mez,
nos municípios de S. José dos Barreiros, Jgarapa-va e Monte
Aprazível, e no dia 26, · tamberr~ do mez corrente, no m.unicipio de Ribeirão Preto, no Estado de São Paulo, para
eleição de vereadores

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do .Brasil,
resolve suspender o estado de sitio, durante o dia 1.·6 do corrente mez, em todo o torritorio dos municípios de São José
dos Ba·rreiros, Igarapava c 1Mor.tte Aprazível, e, no dia 26. lambem do corrente, no município de Ribeirão Preto, no Estado
de São Paulo, afim de se realizarem as cleiç~ões para vereadores ás Camaras Municipaes.
Rio de Janeiro, 14 de setembro de 1926, 1.05° da Independencia e 38° da Republica.
A.RTHUR DA SILVA BERNARDES.

Affonso Penna Junior.

DECR-ETO N. 17. 439 -

DE

16

DE SETEMBRO Dll!

1926

Suspende o estado de sitio, durante o dia 19 do corrente rr,~z,
no 2° districto do Estado do Rio de Janeiro, pm·a. as eleições de um deputado federal

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do BrasiL
resolve suspender o estado de sitio, durante o dia 19 do corrente mez, em todo o territorio dos municípios de Cambucy,
Car.ttagallo, Itaocara, Jtaperuna, Santo Antonio de. Padua, Santa Maria Magdalena, São Fidelis, São Frnncisco de Paula, São
João da Ba:nra, São Sebastião e Macahé, que constituem o zo
districto do Estado do -Rio de Janeiro, afim de se realizarem
as eleieões para um deputado federal.
Rio de Janeiro, 16 de .setembro de 1926, 105° da Independencia e 38° da Republica.
ARTHUR D.Ã SILVA BERNARDES.

Af(on.,o Permct Junior.
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DECRETO N. 17.440-

DB

18

DE SETEMBRO DB 1926

Sutpende o estado de sitio em todo o territorio do Estado
de Sergipe, durante o dia 19 do corrente, para eleiç'do
de um deputado á Assembléa Legislativa
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil
resolve suspender o estado de sitio de todo o territorio do
Estado de Sergipe no dia 19 do corrente mez, afim de se
realizarem alli as eleições para uma vaga de deputado á
Assembléa Legislativa.
Rio de Janeiro, 18 de setembro de 1926, 105° da Inde...
pendencia e 38° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BBRNARD~S.

Affonso Penna Junior.

DECRETO No i7 .44f -

DE

22

DE SKTBMBRO DEl 1926

Approva o orçamento, na importancia total de 4.7!7:409~
(quatro mil setecentos e vinte e sete c-ontos quatrocentos
e nove mil réis), para acquisição e assentamento, 1!ela
Rêde de Viação Sul-Mineira, de 320 kilo.metTos de tnlkol
de 84kg,720 por metro corrente, seus accessorios e 20 cruzamentos completos
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu o Estado de Minas Geraes, arrendatario da Rêde de Viação Sul Mineira, conforme contracto celebrado nos termos do decreto n. 15. 406, de 22 de
março de 1922, e de accôrdo com o que propoz a Inspectoria
Federal das Estradas em officios ns. 387/S, de 9 de junho, e
586/S, de 18 de agosto do corrente anno, decreta:
Art. f. o Fica approvado o orçamento, na importancia
total de 4. 727 :409$ (quatro mil setecentos e vinte e sete
contos quatrocentos e nove mil réis), o qual com este baixa,
rubricado pelo direotor geral de expediente da Secretaria de
Estado do Ministerio da Viação e Obras Publicas, para acquisicão e assentamento, na linha-tronco da Rêde de Viação SulMineira, de Cruzeiro até Soledade, de 320 kilometros de trilhos de 3~kg,720 por metro corrente, seus accessorios e 20
cruzamentos completos.
Art. 2. A despeza que for feita e apurada em tomada de
contas, até o maximo do orçamento ora approvado, no qual
já estão incluídas as alfandegarias e as de transporte na Estrada de Ferro Central do Brasil, serão levadas á conta de
capital da Rêde, á vista da. autorização contida na alinea b,
clausula VII do referido contracto de arrendamento.
Art. 3. Serão eiQ.pregados no trecho além de Tres Corações, da mesma lin:Jla-tronoo, e no ramal de Campanha, os
0

0
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actuaes trilhos de 24kg,800 por metro corrente, que foreni
substitui dos pelos de 34kg, 720.
Rio de Janeiro, 22 de setembro de 192ü, 105° da Independehcia e 38° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Francisco Sá.

DECRETO N. 17.442 -

DE

22

DE SETEMRO DE

192ü

Approva 'o projecto e respectivo orçamento, na importanc-ia
de 83:441$560, para a construcção de novos desvios e
modificação dos existentes na estação de "Ditermando
Aguiar", na linha· de Santa Maria-Urtt(Juayana, da Viação
Ferrea do Rio Grande do Sul

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 daquelle Estado, na tórma do contracto celebrado em virtude do decreto
n. 15 .,.t3s.~ de 10 de abril de 1922, e tendo em vista as informações prestàdas 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 do Ministerio
da Viaçãq e Obras' Publicas, o projecto e respectivo orçamento, nà importancia de' 83 :i 41$560 (oitenta e tres contos
cento e qparenta e um mil quinhentos e sessenta réis), para
a construéção de novos desvios e modificação dos existentes
na estação de "Dilermando Aguiar", na linha de Santa MariaUruguay~'na, da Viacão Ferrea do Rio Grande do Sul.
. Parai·· ~hÇJ unico. As respectivas despezas, até o maXImo do orçamento ora ap·provado, deverão ser levadas á
conta de apitai, de accôrdo com o disposto na clausula IV,
lettra p, o contracto de arrendamento.
Rio Je Janeiro, 22 de setembro de 1926, 105° da In:dependenci~ e 38° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Francisco Sá.
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EXE(;tJTI\'0

DE :?2 DE SETEMBRO DE 192t1

o1·çamento.

na

importancia

d·~

réis

5(i2: H~; :;;J(j i, das obrus para a installação hydrauíica nc-

cessario aos ser·viços da Viação Ferrea do Rio Gmnde
do Sul, na cidade do Rio Grande, e desapropria, pam
esse fim, uma área de 567.514 metros quadrados
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo au que solicitou o Governo do Estado do Rio
Grande do Sul, arrendalario da Viação Ferrea daquelle Estado, na fórma do contracto celebrado em virtude do decreto n. 15.438, de 10 de abril de 1922, e tendo em vista as
informações prcsta1laE< pela lnspcctoria Federal das Estradas,
decreta:
Artigo uni co. Ficam approYrtdos, de accôrdo com os documentos que com este baixam, rubricados pelo director
geral de Expediente da Secretaria de Estado dos Negocias da
Viação e Obras Publicas, o projeeto e respectivo orçamento,
na imporLmcia de 563 :827$664 (quinhentos e sessenta e tres
contos oitocentos e vinte e sete mil seiscentos e sessent.'l e
quatrc róis I, das obras para insta Ilação hydraulica necessaria aos serviços da Viação Ferrea do Rio Grande do Sul,
na cic!Hde do llio Grande, bem como a planta do terreno imprescindível á execução desse melhoramento, com a área dp
567. 51m2,7!1, que fica desnpropriada por utilidade publica,
nos lf'rmo:- do art. ri90, § 2", n. lll, do Codigo Civil.
Paragt·nplln uni co. As despezas que forem realizadas
com as ohra:-, até o maximo do orçamento ora approvndo, e
as que forem com a desapropriação do mencionado terreno,
até a importancia de 113 :502$950, deverão ser levadns á
conta do capital, de accôrdo com o disposto na clausuln IV,
lettra p, do contrflcto de arrendamento.
Rio de Janeiro, 22 de setembro de 1926, 105" da Independencia e 38" da Republica.
ARTHrR DA SILVA BERNARDES.

Francisco Sá.

DECnETO N. 17 . V! 1!

-

DE

2ô DE SETEMBRO DE 192 !1

Ab1·e O() .MinisteriiJ da Viação e Obras Publicas o credito especial de vinte seis mil quatrocentos e cincoenta e um
contos. trescntos e quarenta c tres mil duzentos e trinta
e tres rt'is (26 .1!51 :343$233), para attender á liquidação
rle eomprmnissos legalmente assumidos até 31 de dezembro de 1925, com a eonstrucção de obras novas, prolonr:wrnentos. J'.r..maes e melhoramentos nas Estradas de Ferro
Centrol do Brasil e Oeste de .Minas
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, usando da autorização contida no art. 2", V, da lei nu-
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mero 4. 625, de 31 de dezembro de 1922, revigorado pelo de
n. 50, da de n. 1.984, de 31 de dezembro de 1925, e tendo
ouvido o Minister'io da Fazenda e o Tribunal de Contas, na
fórma do art. 93 do Regulamento Geral de Contabilidade
Publica, resolve:
Art. 1•. Fica aberto ao Ministerio da Viação e Obras
Publicas o credito especial de vinte seis mil 4i!Uatrocentos e
cincoenta e um contos, tresentos e quarenta e tres mil duzentos e trinta e tre-; réis (26. 451 :343$233), afim de attender á liquidação de compromissos legalmente assumidos até
31 tle dezembro de 1925, com a construcção de obras novas,
prolongamentos, ramaes c melhoramentos nas estradas de
feno Central do Brasil c Oeste de Minas.
Art. 2•. Fica o 1\linisterio da Fazenda autorizado a emittir trinta e oito mil novecentos e cincoenta e sete (38.957)
apolices da divida publica, do valor nominal de um conto
de réis ( 1 :000$000) cada uma e juro de 5 o/o ao anno, nacessarias para produzir a importancia a que se refere o
art. t•.
Art. 3•. Fica sem effeito o decreto n. 17.412, de 18 lie
agosto do corrente anno, publicado no Diario Of{icia~ de 24,
e reproduzido no de 28 do referido mez de agosto.
Rio de Janeiro, 22 de setembro de 1926, 105" da Independencia e. 38" da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERN,\RDES.

Francisco Sá.
Annibal Freire da Fonseca.
DECRETO N. 17. 445 -

DECRETO N. 17. 446 -

DE

NÃo FOI PUBLICADO.

26 DE SETEMBRO DE 1926

Sttspende o estado de sitio em todo o territorio do EstoilO
ele São Paulo, durante o dia 10 de outubro prorimo vindouro, afim ·de se realizar a eleição pdra um senador
estadual
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil r·esolve suspender o estado de sitio em todo o territorio
do Estado de São Paulo, durante o dia 10 de outubro proximo vindom·G, para que nesse dia sejam realizadas ali as
eleições para senador estadual.
Rio de Janeiro, 26 de setembro de 1926, 105" da Independencia e 38" da Republica.
ÁRTHUR DA SILVA BERNARDES.

Affonso Penna Junior.
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DECRETO N. 17.447- DE 27 DE SETEMBRO DE 1926

Stt$pende o estado de sitio em todo o territorio do município de S. Carlos do Pinhal, no Estado de S. Paulo, du-<
ran!e o dia tres de outubro proximo vindouro, para eleiçiies de vereadores
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil
resolve suspender o estado de sitio em todo o territorio do
municipio de S. Carlos do Pinhal, no Estado de S. Paulo,
dUI'ante o dia tres de outubro proximo vindouro, para que
Sl' realizem as eleições de vereadores á Camara Municipal.
Rio de Janeiro, 27 de setembro de 1926, 10!>• da Independencia e 38• da Republica.
·
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.
Affonso Penna Junior.

DECRETO N. 17. 1!4.8 -DE 30 DE SETEMBRO DE 1926

•o

Abre
Ministerio da Justiça e Negocios Interiores u credito especial de 11 :276$400, para occorrer ao pagamento
dos vencimentos a .que, em 1925, fizeram jús varios (uner.ionarios da Directoria de Defesa Sanitaria Marítima e
Fluvial, a. cargo do Depm·tamento Nacional de Saude Publica

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no art. i • do decreto n. 5. 018,
de 2;, de agosto de 1926, resolve abrir ao N:inisterio àa Justiça e Ncgocios Interiores o credito especial de onze contos
duzentos e setenta e seis mil e quatrocentos réis (H :276$400)
Rara occorrer ao pagamento dos vencimentos a que, em 1925,
frzeram jús os seguintes funccionarios da Directoria de Defesa Sardaria l\laritima e Fluvial, a cargo do Departamento
Nacional de Saude Publica:
Alfredo da Silva Nogueira, interprete do Hospital Paula
Candrdo, quatro contos e oitocentos mil réis ( 4 :800$); fogttist'l. .\merico Pinto, dous contos oitocentos mil réis
(2 :800$): !oguista Joaquim José Vieira, um conto duzentos c oitenta e oito mil réis (f :288$); foguista José Raymundo da Rosa, dous contos cento e sessenta mil réis (2: 160$) ;
marinheiro Laurindo José da Silva, cento e quarenta e oito
mil e quatrocentos réis (148$400).
Rio de Janeiro, 30 de setembro de 1926, 105" da lr.dependencia e 38° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES;
Affonso Penna Júnior.
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DEcn ETO 1\. 17.449 -

DE

30

DE sETEl\wno DE

1926

.\ l~:·r· ao MinisteJ·io da Justiça e 1\'egocios Interiores os creditos cspeciacs de 200:000$, 54:761$750 e 211:979$317, o
J!l'imciro pam prornove1• a codificação da nossa legisladia J!CIWl e elaboração do respectivo projecto, e os demais
pw·u <J••r·m·rt>l'l'm a despezas de pessoal c material da Se''1'elarw do Senado Federal

O

Prc~irlenl

r da fiepublica dos Estados Unidos do Brasil,

trndo om·ido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 93 do

Hl'gnlarnen lo do Codigo de Contabilidade, e usando da autorizar::to ron~l:wte dos arts. 1" e 2" do decreto n. 5.018, de 25
de agosto do concnte anno, resolve abrir ao Ministerio da
.J wd i c:~1 ~~ :·: f'gr~e i os In leriores os seguintes cred i tos especiaes:
I, de ::oo :filiO~, para promover a codificação da nossa legislação penal c elaboração do respectivo projecto; II, de réis
5'•:71il>'il:li1. ;.;endo: a) 21:600$, para pagamentos dos venrimenfos dc•yidos, durante o anno de 1926, aos ::;eis serventes
ela SNTcf ;: t' i;1 do Senado Federal, nomeados em 17 de outubro
de: 1~)·25, :) rnzfío de 300$ mensaes cada um; b) 8:190$,
1•:1ra pagm11<'n f" dos vencimentos devidos, duranf e o anno de
1 \l2li. ;w l"Onlinuo da mesma Secretaria, dispensado do ser\·i~o i'Ur dclil!Pração elo Senado, de 24 de agosto de 1925, ã
r~1ziio ck ü8:.'B500; c) 4:380$, para pagamento dos vencimentos
clr~'.'idos aos rdcridos serventes, no período decorrido de 17
d<' outull!'O a 31 de dezembro de 1925, á racfío de 300$
JtiPnsacs cada nm; d) 2:889$250, para pagamento dos venciJlli'llfns rlPvirlo~ ao continuo supra mencionado, durante o período decorrido rle 24 de agosto a 31 de dezembro de 1925, á
razão de 6828500 mensaes; e) 6:000$, para pa;!amc;tto da
rr·mmwracão a mais um electricista contractado c durante o
anno de 192G; f) 9:602$500, para pagamento dos accrescimos e
novas concessões de gratificações addicionaes a que, durante o
armo de 1926, teem direito os funccionarios da mrsma repartição, abaixo mencionados:
J. Direclor .João P. de C. Vieira,
87$500. . . . . . . . •
2. Vice-Director .Julio B. de Mattos
rnezes a 82$500 . . . . .

11 mezP~ a

.

.

.

Correa,

~e te

. . . . .
3. Officirll Aprigio dos Anjos, 1 mez a HíO$.
4. Consc•rvador Mario Ferreira, 12 mezes a 50$
5. Ttcdae!/lr Pelagio Borges Carneiro, nove mezes a 50$. . • . . . • . . . . . .
fi. Rcrlactor
Sizenando Teixeira, 12 mrzes
a 150$. . . . . . • . . • . . .
, . Auxiliar Antonio Corrêa da Silva, 12 mrzes
~ 90~ . . . . . . . . . . . . . . . . .

962$500
577$500
150$000
600$000
450$000
1:800$000
1:080$000

8. Auxiliar Aclolpho B. Nogueira, dois mezes a
::10$ . . . • • • • • • • • • • • .

9. Tachygrapho ele 3" classe Guilherme Trindade, 'leis mezes a 35$ . .
10. Tarllygrapho Antonio Leitão Filho, cinco
mezes a 45$ . . • • • • •

60$000
210$000
225$000

H. Tacbygrapho Maio Pollo, 4 mezes a 45$000.
12. Dactylographo Hilario Cintra, 12 mezes a
60$000 .....••...••.........••••..
1~. Auxiliar Renato Lima, 12 mezes a 45$000 ..
14. Chauffeur Julio Pinto, 6 mezes a 22$500 ..
15. Chauffeur Miguel Loureiro,

5

mezes

22$500 .

Hi.

17.
18.
1:l.

20.
21.

22.

........

C)'>
,

180$000
720$000
540$000
135$000

a

112$500

. •......•...•.....••••...
Continuo José Nunes Ramalho, 9 mezes a
22$500 • . . . .•...•...............
Continuo Antonio Gomes da Silva, 5 mezes a 22$500 . . ........ ·. · · · ·, · · ·
Continuo Ananias Antonio Xavie!', 6 mezes
a 22$500 . . ................ · .... .
Continuo Miguel Caselli, 12 mezes a réis
30$000 . . . . .....••..............
Servente Americo Peixoto, 12 mezes a réis
45$000 . . . . .....•...............
Servente Severino Ferreira de Lima, 2 mezes a 15$000 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Servente Manoel de Souza Gomes, 12 mezes
a 15$000 • • ••••••................
Raphael Briganti Filho, 12 mezes a réis
15$000 •. • . ••....................

202$500
112$500
135$000
360$000
540$000
30$000
180$000
180$000
9:602$500

g) 2: 100$000, para pagamento dos addicionaes devidos
aos seguintes funccionarios daquella Secretaria e relativos ao
armo de 1925:

-i. Redactor José Sizenando Teixeira, 12 mezes
a 150$000 • • ......•.......•..... ,
2. Continuo Miguel Caselli, 4 mezes a 30$000.

1 :800$000
120$000

a 15$000 . • ••••..................

180$000

~.

Servente Manoel de Souza Gomes, 12 mezes

2:100$000
11~, de 3H :979$317, para pagamento de diversas ricspe-

z~" fe1ta_s e a fazer, por conta da consignação "Material'',
~r·eretarm

do Senado Federal.

da

Rio. de Janeiro, 30 de setemln·o de 1926, 105" da Inde-

IW ndencia e 38• da Republica.

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Affonso Penna Junior
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:N. 17.451- RELAÇÕES EXTERIORES- Decl'cto
de 6 de outubro de 1926- Regula a concessão do ajudas do custo aos Corpos Diplomaticos e Consular Brasileiros ............ .
N. 17.452- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS -Doereto de 6 de outubro de 1926 - Approva o
projecto c orçamento, na importancia de
francos belgas 90.059,00 e 48 :552'$158, papel,
para a construcção da ponte sobre o rio Itapicurú-Inirim, para uccesso dos passageiros c
mercadorias da cidade de Jacobina á estação
da linha ferrea arrendada á Companhia Ferrovia.ria E'ste Brasileiro ....•...............
N. 17.453-JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Decreto de 6 de outubro de 1926 - Suspende o estado de sitio durante os dias 12 c 13
do corrente Inez, em todo o territorio do Estado de Goyaz, afim de se realizarem ns eleições pura primeiro vice-presidente do Estado,
scnudor c deputado ao Congresso do Estado,
e senador federal ..•....••.............•.••
N. 17.454- RELAÇÕES EXTERIORES.- Decreto
de 6 de outubro de 1926- Publica a adhesão
do Haiti ao Convenio sobre encom1nendas
postaes assignado em Buenos Aires a 15 de
Setembro de 1921 .. , ...........•.........

1

3

,,

o

4

IV

t~D!CE

DOS AC!OS

N. 17 A55- RELAÇÕES EXTERIORES- Decreto
de 6 de outuuro de 1926- Publica a adhcsão
da lRhtndia á Convenção de 6 de j11lho ele
1006, p::,ra o Indhoramcn(.o d:t sorte dos feridos
e enfermos dos exerci tos em campanha. . . . . .
N. 1'1.556- VIAÇL\0 E OBR.AS PUBLICAS- lJecn'to de (j de outubro de 1U26- Approva os
estudos definitivos do prolongamento da Estrada tle Ferro de l\1aricú, entre Jguaba
nr:wdc c Cabo Ji'rio, com a extensão dP 24.760
meLro~:, c o rcspeetivo orçamento, Jl~t importancia total de 3.339:687$708 (tres nül trezentos c trinta e nove contos seiscentos e oitenta c sete mil setecentos e oito réis).. . . . . .
N. 17.457-VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 6 de outubro de 1926- Approva os
projectos e orçamentos de diversas obras de
ampliação das installações do porto de Santos
N. 17.4G8-VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS E FAZENDA- Decreto de 6 de outubro de 1926
- Approva os projectos apresentados por The
Rio de Janeiro Tramway, Light and Power
Company Limited, para a construcção de um
novo deposito para carros, tres bagageiros, um
carro para sub-estação portatil, um carro de
soccorro e novas extensões e ramaes de linhas,
e concede isenção de imposto de importação e
de expediente para o material necessario...
N. 17.459- RELAÇÕES EXTERIORES- Decreto
de 6 de outubro de 1926- Adhesão de Sara..
wak ao Accordo relativo ás cartàs e caixas
com valor declarado, ·assignado em Stockolmo
a 28 de agosto de 1924...................
N. 17.460- RELAÇÕES EXTERIORES- Decreto
de 6 de outubro de 1926- Publica as adhesõcs
de Nicaragua, São Pedro e Miquélon, Syria e
Liban.o lt Convenção Internacional Raclio~
telegraphica ele Londres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.461- RELAÇÕES EXTERIORES- Decreto
de 6 de outubro ele 1926- Publica a adhesão
da Republica Dominicana ft Convenção de 6
de julho de 1906, para o melhoramento da
sorte dos feridos e enfermos nos c~:ercicios em
cat11panha. . . . . . . • . • •. . . . . . . • • . . . . . . • . . . . •
N. 17..162- RELAÇÕES EXTERIORES- Decreto
de G de outubro de 1926- Fnz publico o de-

5

5

7

8

10

11

12

v
posito de ratificação, por parte do Haiti, do
Convcnio postal hispano-mnericano, de 1920.

1;;

N. 17.403- RRLAÇÕES EXTERIORER- Dcercto
de O de outubro de 192()- Fu:r. publico o deposito de ratificação, por parte de Dominicana,
de actos nssignados na V Conferencia P:lnAmericana de Santbgo do Chile, em 1923. . .

1:1

N. 17.40·1- FAZENDA~ Decreto de 6 de outubro
de 1926- Approva o regulamento 11arn a
arrecadaç:1o c fiFwaliz~çilo do imposto de consnnlo................... .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

1·1

N. 17.4Gfi- Não foi pnhlic~ulo.
1~ COl\Il\IEHCIO- Dcerf't,o tle O de outubro de 192ü
- Approva novns altcrnçõrs dos r-stntntos d:1
Companhia Viciras l\fattos....... . . . . . . . . . . .

N. l'i'.·tGü- AGHICULTUBA. TNDTTSTHT.:\

J 0J

N. 17.4ü7- AGHICULTTTHA, INDUSTHTA E COl\1l\·fERCIO -- Drcrci.o (k G dP outubro de H)~H
- Concede. ú f·~ncicd:Hlc APnnyma .A.tclit~n·s de~
Cmu:;truction8 Electriqurs de Clmrlcroi Ltvores par:1 a fun<laçilo dP unu1 fa1JrÍc:1 de mtcfactos de borracha extrahidn no p[lj;;; e de mP.a
usina de bcncficiamcr'.to de borr:1chn, naciol'.nl.

Ht~

N. 17.468 _: AGIUCULTURA, INDUSTRTA E COl\Il\IEUCIO- Decreto de G de outubro de 192G
-Concede a Theodoro Pub; & Comp., Limi...
t:J,da, favores para n sua hhrie:J, de n.rtcfad.os
de borr:1cha cxtrahi<la no paiz c de bPnefici:lmento de borraclw, nacionnl....... . . . . . . . . . .

HH

N. 17.4ü9- AGRICPLTURA, INDUSTIUA E COl\1l\IEH.CIO --- lJPcl'eLo de n de OULlJbro de 1\120
- Autori~a o l\Jinistro da Aglicmltura, Industria c Comnwr('io a cnncrdcr n. .J. f~L Dranrlftn
& Compnnhi:t GfJ fnnwr::; cone:: h nl c~ do dí~crcto n. 17.091, de 21 de outubro de 19:;5....
N. 17.470- AGRICUL'TUlL\,"'lNDUHTl!fA E COl\I1\IF.RCIO- Dl'creto ~le 6 de outubro de 10~6
-Autoriza a moclificaçrw do contl'acto de
11 de outubro de 19~3. pelo qn:d fci rcguladn, a co:ncc::são ele favo1es á Comp:tnhÜt
Hydro-Electrica de Adubos Chimicos c Alkalis,
para a exploraç·ão da indm;tira do azoto, extrahido do ar atmo::<ph('rico, P 3Uft nprlicar;fío
{\. fnbti::'ação cb acluh:J:c; chünir~o~;., ........ ,,

101
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lNDICE D03 ACTOS

N. 17.471 ~.JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
--Decreto de 7 ele outubro de 1926 ··- AhrP
r~o J\llinistcrio da Justiça e N egocios Interior<'s
o credito especial de 3.762:863$25-i . para n
liquidação, no corrente cxercicio, das despesas
com as obras de adaptação do Palacio l\ionroe,
destinado ao funccionamento do Senado Federal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.472- .JUSTICA E NF.GOCIOS INTERIORES
- Dcereto ~le 14 de outubro de 1926 -- Hnspende o estado de sitio em todo o tcrritorio do
Estado de Sergipe, durante o dia 17 do corrente ffi{'Z, para eleições de deputados á Assembléa Legislativa........ . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.473- GUERRA- Decreto de 19 de outubro de
192() - Abre ao l\1inisterio da Guerra o credito especial de 393:040$600 para pagamento
da percentagem de que trata o decreto lcç:islniivo n:. :3.9~0, .d.e 2 de janeiro de 1920, n diver::.:os f uneciOlFtr'Ios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.·17t- GUEHRA- Decreto de 19 de outnhro
de 192G- Abre ao lVIinisterio da Guerra o eredito especial de 1.24 7:672$700 p::~:J·;1, pagu~n<:'IÜO
ít Estra<la. de Ferro Rão Paulo-Rio Gn:n~dc, por
scrdços prestado~ em 1920, 1923 c 1924. . . .
N. 17.47!i-(HJEHHA---D<>crcto de lf) de ontnhro
(h~ 1920- Abre no l\1inistcrio Ja Guerra o
credito cspcciJl de 2:041$700 para pagam.eni.o
n. Luiz Macedo & Comp., de fornccim<:'Fto~
feitos em 1921 [t la Circ·mP"rripção dr· HPC'nttanlento...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.476- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 19 de outubro de 1926- Abre no
lVlinister.io da Viação c Obras Publicas o crr. dito especial de vinte e seifl contos, trer.ent-os
e trinta e seis 1nil cento e cincoenta e seis réis
(26:336$156), para paga1nento a ex-funccionarios da Inspectoria-dc Portos, Rios e Cnmw~,
<la Inspectoria Federal de Navegação, exonerados em virtude de reducções determinadas
por lei, c ao ex-director da Repartiçi'io de
Agnas e Obras Publicas, engenheiro Lu ir. Ya n
En·C'n, até ú vcspera de sua aposentadori:t. . .
N. 17.477- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Df'ereto de 20 de outubro d~ 1926 - Abre no
~IiBisterio da Yiaçiio c Obrns Publiens o rr<>-
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197
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198

199
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Pngs,

dito especial de cento e setenta c oito conto~,
novecentos e quarenta o oito mil oitocentos c
cincoenta c trcs réis (178 :948$8fi3), para pagrrmento da in.den1nização devida ú Companhia
de Navegação Fluvial a Vapor Itajahy a Blumenau, em virtude de requisição de seu matrri:ll
no anuo de 1919........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.478- FAZENDA- Decreto de 20 de outuhro de
1926 - Abre ao 1\1inisterio da Fazenda o e1'<'dito especial de 7 :661$, p3.r,t occorrcr ao pagamento devido a D. Julia Dias da Silva Rmm,
em virtude de sentença judiciaria . . . . . . . . . . .
N. 17.479- FAZENDA- Decreto de 20 de outubro
de 1926- Approva a nova tahella dos vencimentos annuaes dos empregado:;; <b Caixa
Economica Federal da Bahia......... . . . . . . .
N. 17.480 - FAZENDA - Decreto de 20 de outubro
de 1926- Approva a nova tabella dos vcnciIncntos annuaes dos empregados da Cnixn
Ji~conomica do Rio de Jaüeiro....... . . . . . . . .
· N. 17.·181- FAZENDA- Decreto de 20 de outubro
de 1926- Abre, pelo lVIinisterio da Fazenda,
o credito especial de 395:850$489, para salda1·
as dividas conirahidas pela ln:;:;pe0toria Federal
das Estradas em 1923. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.482- GUEHH.A- Dcereto de 20 de outubro
de 1926- Approva o rcgula.mcuto para o Serviço Automovel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.483- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 25 de outubro de 1926- Sm;prndc o estado de sitio durante o dia 31 do
corrente rncz no município de S. José doR Barreiros, no Estado de São Paulo, para eleições.
N. 17.484- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Decreto de 25 de outubro de 1926 - Suspende o estado de sitio durante o dia 15 de
novembro, em todo o territorio do Estado do
Cen.rá, para eleições municipa.e:-:1. . . . . . . . . . . .
N. 17.4S5- Não foi publicado.
N. 17.486- JUSTIÇA E NEGOCI03 INTERIORES
-Decreto de 26 de outubro de 1926- Abre
no Ministcrió da .JusHç::t c Negocios Interiores
o credito cRpecial de 1 :050$, para occorrrr no
p~gamento da diffrrença de vencimPntos do
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20.1

VIIt

N.

N.
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iitulitol' ch Policin, lVTilib.l', no prriodo do 1 rlc
junho <lc 1922 a 31 de dP?.embro de 102!i...
17.187- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- DPcrcto de 27 <lc outubro <le 1926- Approvn. o
projecto c o orçamento para n. construcçfio c
nppai"<'lham.cnto de um dq)Qsito de loconwtivns
da Hêdc Fcrrea. arrendada ú Cou•.pauhia FNI ovim i:t Éstc Brasileiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.1R8- YIAÇÃO E OBRAR PUBLICAS- Dccrd o d(• 27 dP ou tu hro dP 1D20 - A pproyn. 1 :s
mç:mH'Jltm~, nns imporl:nwins totnrs de~ OO.OOL
dolln.rs, 1.320.000 franco~ bc11~ns, Hl:4G-f$HO,
mno, c 5·1 :GH1$H40, papc1, pnrn a impnrtaçiio
do m.atcrinl rodante dcstinn,do ao trc·eho Plrl
construeçfio além de Rineorft, rom fí4 kilnnwtros de c~ten~fio, a partir de T'riumpho,
no prolongamento dn. Estr:::da <lc F0rro Ccrrlrn 1
da HnhiR., da rêdc f<'derol n lT<'ll(hd~t. ft. Cowpanhi:t 1 1 \~rrovi~lJ Üt f~stn Brasjlciro". . . . . . . .
lí.~GO- VI.AÇ}~O E OBRAS PUBLICAS- Drcreto de 27 de outubro de Hl26 - Dceln.rn. cpw
o disposto no decret() n. G.192, de 23 de out nhro
de lOOG, que concedeu n. The São Paulo Trn.mway, Light ar.d Pmvcr Com.prrny, Limitecl,
os fav;ores constantes do decreto n. 5.640, <h~
22 de a~~oGto de 1005, so n.pplica aos rios Parahylmna e Parah:rtingn, affincntcs do rio Pn.rahyba c no rio do P('iX(', :tfflurni e do rio P:nahyhmm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.4fl0- VL\Ç.~O :E OBHAS PUDLICAS- Dc~rcto de 72 de outubro de 192(; - Prorog:1. n té
!l de julho d(' 1D28, o prazo pn.rn, in ido da con~t.l'lH'í,~fio (hs obras dP ll'l.<'lhc,rn n•.entos do pmto
dP Corumhú., de qne é C'(lltCP;;.~sionario o Ef;Uulo
de l\Iatto Grosso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.491- AGHTCULTURA, INDURTRL\ E COl\Il\1EHC.I U- Deercto de 27 de oulúhro de 192()
- Conf'edc á ~Ietro Goldwyn-1\Iaycr (do
P.msil), autoriz:tç:io p:tra fnnccioru.r na RPpnLlic:L·.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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N. 17.192- AC:RICtll./I'UHA, INDUSTIUA E C0l\fl\1ERC10- Decreto de 27 de outubro de 1926
- Concede n. Francisco Ch:nnié o premio de
200:000$, pC'b fundnçfío, na c-idndc de BeUm,
Esb• do do Parú, de mun m:ina dn hc•npflciade• h:>lT'td1:'1.,,, .. ,., ... , . , , , , , , , , , . , ,
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N. 17.403- .TUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Decn'to de 27 de outubro de Hl2G- HnsI)('n<le o estado de sitio dnmnt c o din. 31 do
corrente nwz, nos municipios <lo Concciçfio
de Monte Alegro o Avn.nlmndava, para a
eleição do juizf'fi de paz c vereadorPs mnni(•ipacs...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

213

N. 17.404- Não foi publicado.

N. 17.405- .JUSTIÇA E NEGOCIOS INTEHIOHES
-Decreto de 27 de outubro de 1026- AhrP,
no l\IinistNio da Justiça c N c>gocios IntNiorPs,
o credito cxtraortlin:-trio ele 150:000$, pnr:t
combater os surtos opidcmicos de variola, \'('l·ifieados, prcscntemcntP, no JJistrieto }'('dcral

N. 17.49ô- AGRICULTURA, INDURTIUA E Cül\Il\IERCIO- Decreto de 30 de outubro de J92o
__:_ Approva o regulamento para a (•OJwes~>ão
de férhs aos cmprcg:ulos c operarias de C'~ta
hclceinwn.tos cmnmPrcütrR, indm,trinPs c h:mcarios c outros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.497- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS E FAZENDA- Decreto de 30 de outubro de 102G
-Autoriza o Governo do Estado elo Espírito
Santo a dar, temporarianwntc, ns rendas do
porto de Victorin. en1. p;n,rantia de opcrnc;ão de
credito, p:tra ns obras do mcsrno porto. . . . . .
N. 17.498- .JUSTICA E NEGOCI08 INTEHTOHE~~
- Decreto ~lc 30 de outubro de 1mm -- Tonm
extensivo ao Estado de l\fn.tto Gros~~o o estudo
de Ri tio, de que trata, o tlf'('l'{~to n. 17.174, do
31 de df'ZPtnbro <lc 1925, o :'ll ;pf'l1i lP o qnro vigora no Ji::::;t:-tdo do Cc:trú... . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.499-- FAZENDA- Decreto de 30 de outubro
de 1926- Autoriz~1. o 1\Iinistcrio <h Fazenda
a cmittir (H.5o2 npoliecs da Divi<b Publiea
para pag~mento de compromissos contrahidos
pelo J\linistcrio da Yiação c Obras Pnblieas,
no cxcrcicio de 1025. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.500- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- DecrPto de 1 de novembro de 192G - Suspende o estado de sitio dur:1nte o dia 1,1 do
corrente mez, no município de Araçatuba, no
Estado de São Paulo, p;1rn. roh,içõr:~ lmmici~ae~. •
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INDICE DOS ACTOS

N. 17.!í01-·· FAZENDA--- Drcrcio de 3 de novmr1hro
de HJ26 - Cassa n autorização concedida no
Banco Germ.n,nieo da An1erica elo Sul (Dcutsch
Sud-Atnerikanischc Bank, Aktiengcllschaf t),
sociedade n.nonyma com Réde em Brrlim, p:t r a
fnnccionar no Brasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.502- FA7;ENDA- Decreto de 3 de novembro
de 1926 - Abre no Minis te rio da Fazenda o
crrdito espccbJ de 23:048$992, para pagamcni.o
a lVIanod Dias de Tolr!lo, em Yirhtd(' de'
sen1ença judiciaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.503 -l\1ARINHA- Decreto de 3 de novembro
de 1926 - Approva c mn,nda executar o regulamento para o Corpo de Rub-officiaes <.la ArJn.ada.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.504- IVIAlUNHA- Decreto de 3 de novembro
de 1926- Revigora saldo de creditos. . . .. . .
N. 17.!505 -l\1ARINHA- Decreto de 3 de novembro
-Altera os artigos 1°, go 10, 16 e tabrllas
rcspcctivas do Regulamento para os Offieiac;;:
do Rerviço Ger[ll de l\1achin:ts da l\Inrinh:t
de Ouel'l'a................................
N. 1'7.G06 --l\IARINHA- Decreto de 3 de novrmhro
de 1926- Approva c 1nanda cxccu1 nr o rrgulamento parg exeeuc;no <lo Serviç-o (;Nal dP
l\Iaehinas da l\Jarinha de Guerra.... . . . . . . . .
N. 17.007 - lVIA lUNHA - Decreto de 3 de novembro
de Hl2ü- Altera dispoRiç~ões do decreto numero 17.105, de 4 <.k no\TJnhro de Hl2!), P d:'t
outras providencias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.GOR- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Decreto de 4 de novmnbro de 1926 - A pprova o regulamento da Escola João Luiz Alve;;;
N. 17.GOO --JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 4 de novembro de 1926 Adopta, como Codigo Pharmaceutico BraRileiro, n. Plmrmacopeia Brasileira, elabor:ulít
pelo phnnnnccutico Hodolpho Albino Dias d:t
Silva........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.510- FAZENDA- Decreto de 5 de novPmbm
de 1926- Concede autorização {t Sociedade
Anonym.a Companhia N acionai de Seguros
Sud Amcricn, com séde na cidade de Búenos
Aires, pnra funecionar n~t Republicn. sómcnte
0111 13egums de vidn, r npprovn. seus esb1 ulos.
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N. 17.511- FAZENDA- Decreto rle 5 de novembro
de 1926- Ap11rova, com moclifien.çõcs, ns
::tltcrações feitas nos est~ttutoR da Companhi<t
de Seguros "Anglo-Sul Americann," pela assemblé:t geml extraorclin~ri:t renlir.;td:t ('111 2:1
de setembro do corrente anno...............
N. 17.!)12- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Decreto de 5 de novembro de 1926 -~ Di1
novo rcgubm.ento ::to ln:;titnto Oswul(lo Ct·ur.
N. 17.J>l3- GUERRA E lVIARINHA- Decreto de
5 de novembro de 1926- Mandrt observar o
Formuhrio do Processo Criminlll J\1ilitar... . .
N. 17.514- GUERRA- Decreto de 5 de novembro
de 1926- Abre ao :Ministerio <la Guerra um
credito de 105:799$449, especial ú vetbft 5'\
do orçamento para o exercício de 1924 "In·
strucção mi1it.ar- VIII- ~IisRão Franrer.a de
Aviação" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ns. 17.51!} c 17 ..116- Não foram publicados.
N. 17.t>17- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS E FAZENDA- Decreto de 7 de novernbm de
1926 _:Abre ao ~1inistcrio d:t Viação c Obrns
Publicas o credito cspeeial de treR mil dczcseis
eontos c non~rcntos mil réis (3.01():900$),
para attcnder ao pagamento aos proprict.arios
de terras e aguas nos municipios de Angrn dos
Reis c Paraty, desapropriadas em virtude do
decreto n. J6.!)()l, de 12 de julho <le 1922
N. 17.;)18- VIAÇÃO E OBRAS PUllLIUAS- Decreto de 7 de noYcmbro de 1926- Abre ao
~Iinistcrio da Viação c Obras Publicas o (·rrdito cspeciitl llc 20.000:000$, para attender ús
dcspezas com os serviços de clectrificação dn
E:strach de Ferro Central do Bru,silo ....... o.
N. 17.n19-VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS--Decreto de 7 de novembi·o de 1926- Ahrr, ao
~linisterio da Viação c Obras Publicas, o credito especial de 993:420$, para pagamentos ::1
estafetas e mensageiros dtt Repartição Geral
elos Telegraphos ......
N. 17.520 -JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Derreto de 8 de novembro de 1926-- Sus~
pende o estado de sitio durante o dh l l do
corrente mez, em todo o t.erritorio do munio
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cipio ele Conceição do Itnnhncn, Est.n.clo de
S. Prmlo, pftnt clciçõrs munieipnrR... . . . . . . . •

475

N. 17.G21- NiLo foi publicado.
N. 17.rí22- YIAÇj\O E OBRAR PUBLICAS- Decreio de H de novembro <lc 1920- Approva
os projrctoA c orçamentos, na importnnci:t
total <lc 27:388$295 (vinte c set.e contos trPfiPlÜoR c oitC'nta c oito mil dn~C'ntos c novPnta
P <·inco n':i:.;), para n cx<'euçiio de divrn~ns ohr:tR
no ramal de Trcs Cornçfics c L:nTas, dn. H<"icl(~

dn Viaçfio Snl-J\IÍiwira ....
N. 17 ..rí2:J- YIAÇ1\0 E OBHAS PUBLICAS- Derreto de 9 de novembro de 102G- Concedo
á "Compngnie des Cn. blPs Rud Américn.ins"
prorop;açno <lc prn.zo, até 23 de sctcmohro de
Hl27: para eomrçm· n rnnreionar o cnho suho
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N. 17.G2-l- YIAÇl\.0 E OBTIAS PUBL IC.AS -- DPcrct.o de 9 de nmTembro de 1926- ApprnYn
o rcgualmcnto tb Esf.rncb de Ferro O(>sfc <lf'
]\lina.s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.!'l25 --VIAÇÃO E OBRAR PTTBLICAS - Dceret o <le O <le nnvem hro dP 1fl2G - Proro~a
por ()() dia~; o prn;~;o fix:tdo ll[t <·bmmln. XV I do
1Prmo de rcvi~~.rro dml ectdr:tdns. finn:Hlo de
nccôrdo rom o dPf'lPl.o 11. 1G.:2GD, dP 12 de deZ('Illhro dt~ I n~n ...........
17.G2G- .J UST1 ÇA E NECOCIOS INTERIOHES
- De('rrto de 10 de novembro de Hl2G- Dft
novas iw.lfnu·çõe~ para ns dciçõcs ferlerne~1,
consolidnntlo n.:;:; disposições em vigor.. . . . . . . .
17 ..527- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 10 de novC'mbro de 102{)- D:t
novo regulamen1o para o alistamento eleitcnnl,
consolidando as disposições em vigor. . . . . . . .
17.528- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTElliOP.ES
- DeerPto de 10 de noYemhro de 1D2G- Approva o rq~ulamento pnrn a concessão de subvenções e fisc:íiização de Rcu emoprego ... o. o. .
17.520- YIAÇÃU E OBHAf~ PlTBLICAS- Decreto de 10 dl~ non~mlllO ele 1D2G ---1\pprova
o projeet0 e m··~nmeuto, na impPrtatwia de
o
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centos e cincoenta e sete mil e noventa e sete
réis), para acquisição e installação, pela "Companhia Estrada de Ferro São Paulo-Rio
Grande", de uma ha1ança de 100 tondadas na
estação de Curit.yba, da Ef::ilra.tla de Ferro do
Paraná. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.530- VIAÇÃO E OBHAS PUBLICAS- Decreto de 10 de novembro de 192G- Proroga,
alé 18 de outubro de 1!)28, o pnuo fixado para
eondusfio dns obras c im;tallações ferrovin.rias
destinadas a esLa.belecer ligação, em Therezina,
das estradas de ferro S. Luiz e Thereúna, Petrolina a Thcrebina c Craihc(ts a Thcrezina ..• ·
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1926

Regula a concessão de ajudas de custo aos Corpos Uiplonwtico
e Consular Brasileiros

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
de accôrdo com o art. 38, n. III, da lei n. 4. 793, de 7 de
janeiro de 1924, e com o art. 1'0 do decreto n. 13.368, de 13
de fevereiro de 1924, decreta:
Art. 1. Para as despesas de viagrm e installação o funccionario do Corpo Diplomatico e do Consular, nomeado, removido
ou promovido para lagares differentes do de sua residencia,
receberá uma ajuda de custo constante de diarias para a viagem
e auxilio para installação no posto do destino. As diarias, de
accôrdo com as tabellas de viagem, que acompanham os rrgulamentos constantes dos decretos ns. 14.057 e 14.058, de- 11
de fevereiro de 1920, serão calculadas da seguinte fórma:
a) Embaixador, 200$, ouro, por dia;
b) Enviado Extraordinario e Ministro Plenipotenciario,
160$, ouro, por dia;
c) Ministro Residente, Inspector de Consulado, Consul
Geral e Addido Commercial, 120$, Duro, por dia;
d) Primeiro Secretario de Legação e Consul de Primeira
Classe, 100$, ouro, por dia;
e) Segundo Secretario de Legação e Consul de Segunda
Classe, 80$, ouro, por dia;
f) Auxiliar de Consulado, 40$, ouro, por dia.
Art. 2. O funccionario que viajar em companhia de sua
esposa terá mais 20 o/o • De cada outra pessôa de família que
o acompanhar, m.ais 10 %.
Art. 3. Além dessa diaria, o funccionario receberá, para
despesas de installação, mais 10 % dos vencimentos annuaes,
não se incluindo no calculo dos vencimentos, para esse effeito,
a representação ou quaesq•uer gratificações addicionaes.
Art. 4. O nomeado pela primeira vez perceberá 20 %
dos vencimentos annuaes para as referidas despesas.
Art. 5. O fnnccionario promovido para o posto em que
já se encontrava, terá direito sómente aos 1O. % dos vencimentos annuaes para installação.
0

0

0

0

0
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Art. 6. O funccionario exonerado, aposentado ou posto
em disponibilidade, terá direito a diaria para attender ás despesas de viagem; o que vier em goso de férias extraordinarias
e o chamado a serviço ao Brasil, terá direito sómente ás passagPns para. si c para sua familia, nos termos do art. 1'1 deste
decreto.
Art. 7. As quantias para ajuda de custo serão pagas em
dum; prestações- a primeira, comprehendendo a importancia
daR diarias, será sacada antes da partida; e a segunda, relativa á quantia para installação, depois da chegada ao posto.
Art. 8. O f:unccionario que receber qualquer quantia a
titulo de ajuda de custo e que deixe de seguir para o respectivo posto deverá restituil-a immediat~:~mente sob pena de
suspensão até a restituição; si, porém, deixar de seguir, por
ordorn PXJH'essa do Governo, deverá. nas mesmas condições,
restituir só mente metade da quantia recebida.
Art. 9. 0 Os vencimentos serão pagos integralmente durante as viagens, desde que não sejam excedidos os prazos
legaes, salvo caso de força maior, a juizo do Ministerio.
Art. 1O. O funccionario que exceder os prazos de viagem
ficará sem véncimentos até apresentar-se no seu p·osto.
Art. 11. Para os effeitos dos arts. 2° e 6°, são consideradas pessôas aa familia dos funccionarios:
a) esposa, filhas solteiras e filhos menores, em se tratando de casado;
b) mãe vi uva, filhas solteiras e filhos menores, si o funccionario fôr viuvo ou divorciado;
c) mãe vi uva, paes invalidas, irmãos menores e irmãs
soll eiras, em se tratando de solteiro.
Art. 12. A remoção feita no interesse do funecionario ou
a sPu pedido não dá dirrito á ajuda de custo.
Art. 13. A' familia do funccionario fallccido, abonarse-á, para voltar ao Brasil, a ajuda de c:usto que a elle caberia.
·
Art. 14. A viagem, por ordem do Governo, de um para
Ol!fro posto, por motivo de serviço, fóra dos casos de remoção
ou promoção, não dá direito á ajuda de custo, mas sómente
ás desprsas de t.ransporte.
Art. 15. Os membros de missões especiacs e os funccionarjos ~a .secretaria de ~stado em commissão no ~strangciro
tcrao direito á mesma aJuda de custo que o funccwnario diplornatico da mesma categoria.
Art. 16. Revogam-se as disposições em contrario.
0

0

0

Rio de Janeiro, 6 de outubro de 1926, 105° da Independencia e 38° da Republica.
ARTHUR DA t8ILVA BERNARDES.

José Felix Alves Pacheco.
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JtpJwova o projcclo c m·çamcnlo, na imp,y:·lc.ncia. de francfJs
bclgru 90.059,00 c 48:552$158, papel, p11ra a construcção

da ponte sobre o rio ltapicurú-·mirim, para accesso dos
e mercadorias da cidw.le de Jacobina á estação
da linha (errca arrentlaLla á Companhia F'arovia~ia E'.çtc
Brasileiro
pass~eiros

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
tendo em vista as informações prestadas pela Inspectoria Federal das Estradas, em officios ns. f:51/S c 637/:3, de 7 de
agosto e 15 de setembro do corrente ann•), c de accôrdo com o
disposto no § 1° da clausula XIX do contracto celebrado com
a Companhia Ferrovia ria E'ste Brasileiro, ex -'IJi do decreto numero U .068, de 19 de fevereiro de 1920, decreta:
Artigo unico. Ficam approvados, de accordo com os documentos quo com este baixam, o projccto e respectivo orçamento, na importancia de noventa mil e cincocr.ta c nove francos leigas (francos belgas 90. 059,00), ·~ quarenta e oito conto::;
c:uinhentos o cincocntu e dous mil cento c r.incocnta e oito
rf\is (48 :552$158), para construcção da ponte sobre o rio Itapicurú-mirim, .para accesso dos passageiros e nwrcadorias da
cidace de Jacobina ú estação da linha ícnéa art'Cndada. á Companhia Ferroviaria E'st.c Brasileiro.
~ i. o Para construcção dessa p•mtc fica fixado o prazo
de nove (9) meze~. a contar da data um qu~~ a companhia. fôr
notificada da approvação do projccf.o c orçamento que com
este baixam.
~ 2. • As dcspczas que, até o muximo do orç:unento ora
approvado, _forem cffcctuados com a execução dessa obra,
serão divididas em duas partes iguaes, sendo uma levada á
conta do capital da companhia e a outra á eonta de - obras
novas e melhoramentos - de accôrdo com o Jisposto na Iettra b, da clausula XX.
Rio de Janeiro, 6 de outubro do 1926, 10::> da. Independencia e 38° da Republica.
0

ARTHUR D.'\ SILVA BER.."iARDES.

Franc-isco Sá.

D:IOORETO N. i 7. 453 -

DE
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Suspende o estado de sitio durante os dias -12 e 13 do correnté
mez, em todo o territorio do Estado de Goyaz, afim de se
real_izarem as eleições para primeiro vice-presidente do
Estado, senador e deputado ao Cm1a1·csso do Estado, c senador f ede·ral
.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil
resolve suspender o estado de sitio durante os dias 12 e 13 do
corrente, em todo o territorio do Estado de Goyaz, afim de se

4
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realizal'em alli as eleições para primeiro vice-presidente do
J~:stadn, "'·nadnt· ., d1•pntatlo ao Congresso do Estado, e de um
!~t·tuul~tt· l'edi'L':tl.

e ia

H.io dP .Janeiro, ti de ontnlwo de 1926, 105° Ua Indcpcndcn:3:-;o da flepubliea.

t)

ARTHUB. DA t!ILVA BEH.NARUES.

Affonso Penna Junior.

DJ~CR,JiJTO ~.
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1926

Publica a adhesüo do Haiti ao Convenio sobre encommendas
pvstaes assi']nado ern Buenos Ai1'es a 15 de Setembro
de .f921
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil
faz publica a adhesão do Governo da Republica do Haiti ao
Conv·enio sobre encommendas postaes, assignado em Buenos
Aires a 15 de Setembro de 1921. conforme communicou ao
Ministerio das Relações Exteriores á Embaixada Argentina
nesta capital por nota de 13 de Julho ultimo, cuja traducção
offil·ial acompanha o presente decreto.

Rio de .Janeiro. 6 de Outubro de 1926, 1'05° da Independetwia c 3H" da Hevublica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

José Felix Alves Pacheco.
~'raducção

official.

Embaixada da Republica Argentina.
N.0 40

Rio de Janeiro, 13 de Julho de 1926.
Senhor Ministro,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Exeellencia remet~
tendo-lhe as inclusas copias impressas, devidamente authenticadas, do certificado do deposito, no ArchiVo do Ministerio
das Relações Exteriores Argentino, do instrumento de adhesão,
por parte do Governo do Haiti, assignado em Buenos Aires a
15 de Setembro de 1921, entre as RepubHcas que o dito certificado enumera.
A remes·sa dos referidos documentos é feita em virtude
elo disposto no artigo H do mencionado Convenio.
Aproveito a opportunidade para renovar a Vossa ExcelJencia os sentimentos de minha mais alta c distincta consideração. -- . (Ass. Antonio Mora e Araujo.
A Sua Exccllencia o Senhor Dr. F·elix Pacheco,
l\I inisf.ro de Esta elo das Relações Exteriores.
0

)
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Traducção do annexo.
Ministerio das Relações Exteriores e Culto.
Ernesto Restelli, Subsecretaria das
certifica:

Relaçõe~

Exteriores,

Que no dia de hoje, e de accordo com o artigo 11 do Convenio sobre encommendas postaes, firmado em Buenos Aires
a 1.5 de Setembro de 1921 entre as Republicas: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Dominicana,
Equador, Salvador, Estados Unidos da America, Guatemala,
Mexico, Nicaragua, Oriental do Uruguay, Panamá, Paraguay,
Pcrü, e Venezuela, foi depositado no Archivo ·deste Ministerio
o instrumento de adhesão do Governo da Republica do Hait.i
ao mencionado convenio, achado em boa e devida forma.
Para constar. expe~;:,o o present.P, que se commnnicará aos
Governos dos Estados signatarios e á repartição Int.crnacional
da União Postal Pan-Americana.
Dado na cidade de Buenos Aires, capital da ltepublica Argentina aos dez dias do mrz de .Junho do anno de mil novecentos e vinte e seis.

DECRETO N. 17.455 -

DE

DB OUTUBRO DE 1!J::'!~

6

Pu.blica a adhesão da Islandia á Convenção de 6 de julho de
#906, para o melhoramento da sorte do.r.: feridos c enfermos, do.r.: e:rcrritos em carnpo.nha
O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Brasil
faz publica a adhcsão do Governo Dinamarquez, em nome da
Islandia. :\ Convencão assignada em Genebra a 6 de Julho
de 1906, para o melhoramento da sorte dos feridos e enfermos nos exercitas em campanha, conforme communicou
ao Minislerio das Relações Exteriores a Legação Suissa nesta
capital, por nota de 14 de Setembro nlf.imn, euja lraducção
official acompanha o prrspnte Der.ref.o.

Rio de Janeiro, 6 elo Outubro
dencia P 38" da Hepublira.

r)p

Hl?ô. 10fio da InflflpPn-

ARTHUR DA SILVA BERNARDER .

.Tos f~ Feli.r- Alves Pacheco.

Tr:utueção official.
J.Jegação da Suissa no Brasil.
N. GG 17/9.
Rio de Janeiro, 14 de RPtembro de 1926.
Senhor 1\linisfro,
nora

De ordem do meu Governo e em additamento á minha
rfp t7 rle Ahr·il de 192ti. lenho a honra rle levar ao conhe-

~r:TnR no T>nnEn F.XEr.tlTIVO

r i mon lo de Vossa Excelloncia quo, dentro do pralzo de um:
anno previsto pelo arLigo 32, alínea 3, da Convenção assignada em Genebra a 6 de Julho de 1906, para·o melhoramento
da sorte dos feridos e enfermos nos exercitas em camyanha,
nenhuma opposição foi notificada ao Conselho Federa contra a adhesão da Islandia á referida Convenção.
Portanto a adhesão da Islandia tornou-se definitiva desde
o dia 25 de Março de 1926.
Aproveito o ensejo, Senhor Ministro, para lhe reiterar a
segurança de minha mais alta consideração. (Ass.) Gertsch.
A Sua Excellencia o Senhor Dr. Felix Placheco, Ministro
dr Estado das Relações Exteriores.

DECRETO N. 17. 456 -

DE

6

DE OUTUBTlO DE

1926

Approt,a os estudos definitivos do prolongamento da Estrada
de Ferro de Maricá, entre lguaba Grande e Cabo Frio, com
a extensão de 24.760 metros, e o respectivo m·çamento, na
importancia total de 3. 339:687$708 (tres mil tresentos e
trinta e nove contos seiscentos e oitenta e sete mil setecentos e oito réis)
O Presidente du Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a "Compagnie GénP.rale des Chemins de Fer des Etats Unis du Brésil", arrendataria da Estrada de Ferro de Maricá, no trecho comprehcndido entre as
estações de Nilo Peçanha e Jguaba Grande; de accôrdo com o
parecer prestado pela Inspectoria Federal das Estradas em
officios ns. 612/S, de 30 de agosto, e 648/S, de 20 de setembro
do corrente anno; e tendo em vista o disposto no art. 14,
verba 24\ n. 12, da lei n. 4. !H 1, de 12 de janeiro de 1925,
,-igente neste exercício em fnce do decreto n. 17.180, de 2 de
janeiro ultimo, decreta:
·
Artigo unico. Ficam approvarlos os estudos definitivos.
organizados pela "CompagniP- Généralc des Chemins de Fer
des Etats Unis dn Brésil" e revistas pela commissão especialmente nomeada para esse fim, do prolongamento cl:t Estrada de
Ferro de Mal'icá, entre Igunba Grande e Caho Fri0, com a extensão de 24.760 metros, e bem assim o rcspeetivo orçamento,
na importancia total de 3.339:687,708 (trcs mil tresentos e
trinta c Tlove contos seiscentos e oitentn e sele mil setecentos
e oito réis), conforme os documentos que com este haixam, visados pela Inspectoria Federal das Estradas e rubricados pelo
dircctor geral de Expf'dienfp, da Secretaria de Estado do Ministeria da Viação c Obras Publicas ..
Rio de Janeiro, 6 de outubro de 1926, 105° da Indepene 38° da Republica.

~encia

ARTHUR 'DA SILVA BERNARDJ!I~,

F.rancüoo Rd.

1
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DECRETO N. 17.457

-DE

6

DE OUTUBRO DE

1926

Appro1)a os projectos e orçamentos de diversas obras de am-l
pliação das installações do po1·to de Santos
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a Companhia Dócas de Santos
e, de accôrdo com as informações prestadas pela Inspcctoria
Federal de Portos, Rios e Canacs, decreta :
Artigo unico. Ficam approvados os projectos e orçamentos de diverRas obras de ampliação das installações do
porto de Santos, que com este baixam, rubricados pelo dire ..
ctor geral, interino, de Contabilidade da Secretaria de Estado do Ministerio da Viação e Obras Publicas:
a) construcção de um pateo para• deposito de volumes
de grande peso, servido por guindaste electrieo para 30 toneladas, e dispondo das necessarias linhas ferreas ligadas á
rêde do cáes, na importancia• de seiscentos e sessenta e tres
contos tresentos o quarenta e oito mil oitocentos e sete róis
(663:348$807);
b) acquisição de seis locomotivas de 1m,60 de bitola. na
lmportancia de tresentos e trinta c quatro contos noventa e
cinco mil novecentos e noventa e nove réis (334 :095$999);
c) construcção de dous armazens de 100m,OOx 40m,OO e
pateo intermediaria cobPrto de 30m.OO, paTa recolher provi8orfamente kerozene e gazolina, incluindo escoamento de
aguas pluviaes e linhas ferreas de -1m,60 de bitola, para os
Aerviç.os dos mesmos armawns. na importnncia· de mil duzentos e noventa e dous contos oitocentos e seAsrmta c qnntro
mil tresentos e setenta e um réis ( 1.292:864$371);
·
d) augmento do edifício e installação dás machinas na
Mortona, na importanciB.' de cento e vinte e quatro contos quinhentos e quarenta e dons mil quinhentos e trinta e dous réis
(f2~:542$~32);

e.

construcçfio de 20 vagõc~ abertoR c 10 fechndos de
bitola de 1m,60 e 26 toneladas de lotação. para o transporte de
mercadorias no cáes. n~ imporfanria de quatrocentos e cincol'nta n sei~ contos duzPntos c nitcnla c quntro mil setecentos
e noventa réis (456:284$700).
Paragrapho unico. A. Companhia Dócas de Santos fica
obrigada a justificar. colll rlornmcntos a'Uthenticados. as importancias discriminadas elas dr.sp0zas cffeetuadas corn as
obras de que se trata, para os cffeitos de ser levadn á conta
de capital, dentro dos limites dos orçamentos ora approvados,
ficando entendido que o prazo <ia concessão não poderá ser alterado nem modificado á faculctade de serem as ohrn•s cncampadas pelo Governo em qualquer tempo.
Rio de Janeiro. 6 de outubro de 1926, 105" rla lndepon ...
dencia e 38• da Republica.
e)

ÁRTHUR DA SILVA

BEfliN'ARDES,

Franci,tco' Sd,
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DECRETO N. 17.458

-DE

6

DE OUTUBRO DE

1926

App1•ova os pro.iectos ap1·esentados por "The Rio de Janeiro
Tramway, Light and Pawer Company Limited", para a
construcção de um novo deposito para car1·os~ tres bagageiros, um carro para sub-estação portatil, um carro de
soccorro e novas extensões e ramaes de linhas, e concede
isenção de imposto de importação c de expediente para
o material necessario.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendcndo ao que requereu "The Rio de Janeiro- Tramway,
Light and Power Company, Limited", e tendo em vista as
informações prestadas pela Inspectoria Federal das Estrada·s,
em officios ns. 60/S, de 26 de janeiro ultimo e 431/S, de 28
de junho findo, c o disposto no decreto legislativo n. 4.293,
de 5 de julho de 1921, decreta:
Art. 1.° Ficam approvados, de conformidade com os documentos que com este baixam, rubricados pelo director gera1
de Expediente, da Secretaria de Estado dos Negocios da Viação
e Obras Publicas, os projectos apresentados pela requerente
para a construcção de um novo deposito para carros, tres
carros motores bagageiros, um carro para sub-estação portatil,
um carro de soccorro e novas extensões e ramaes de linhas.
Art. 2. A' "The Rio de Janeiro Tramway, Light and Power
Company, Limited" fica concedida isenção do imposto
de irnporta·ção e de expediente para o material necessario ás construcções a· que se refcr~ o art. 1" e con.stante da
relação que com este igualmente baixa, rubricada pelo referido
director geral de Expediente, ficando subordinada esta isenç•ão
á verificação de que tratam os arts. 4° e 5° do decreto legislativo n. 1..293, de 5 de julho de 1921.
0

Rio de Janeiro, 6 de outubro de 1926, 105° da Independencia e 38° da Republ ica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Francisco Sd.
Anniba.l Freire da Fonseca.

RELAÇÃO DE MATERlAES A QUE SE REFERE O DECRETO N.

17. 458,

DESTA DATA

1 -

Matedaes pa1·a construcção de t1·es baoageú·os, nm ca1·1·o
para sub-estar,fio po1'tatil e nm carro de soccorro

Item

Quantidade e unidade - Material - Material a ser
empregado na construcção de cada carro

1.

13 toneladas de aco ou f~?rro em peças a'pparelhadas
para construcção de bondes e t.rucks, 2. 600
kilm;,

ACTOS DO PODER

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
.H.
f2.
13.

EXEO~VO

8 f oneladas de controllers para os motores com suas
resistencias e accessorios, sendo seis para os
bagageiros e dous para o carro soccorro.
4 jogos de disjunctorrs electricos e a·ccessorios, sendo
tres para os bagageiros e um para o carro
soccorro.
6 toneladas de eixos de aço para os trucks, i. 200
kilos, quatro eixos pa·ra cada carro.
ft .i ogos de freios pneumaticos com compressores de
ar e todos os demais accessorios, sendo tres
para os bag·ageiros e um para.o carro soccorro.
R kilos de freios manuaes para os carros, sendo seis
para os bagageiros e dous para o carro
soccorro.
16 mo f ores electricos e accessorios, sendo 12 para os
bagageiros c quatro para o carro soccorro.
750 kilos de mo:as de aço para carros c trucks, 150
kilos, 48 peças por carro.
1 jogos, de pára·-raios electricos para os carros, sendo
tres para os bagageiros e um para o carro
soccorro.
:1 registros de -passagens com chapas de vidro, que
podem vir juntas ou separadas, um para cada
ba'gageiro . ·
6 toneladas de rodas de aço ou ferro para os carros,
1. 200 kilos, oito para ca'da carro.
4 jogos de salva-vidas, completos, sendo tres para o"
bagageiros c urp para o carro soccorro.
guindaste electrico, com Lrcs motores, controllers,
resistencias e mais pertences e accessorios,
para a· construcção de um carro soccorro, sendo
um guindaste para o carro soccorro.

11 -

Mate1'iaes pam. construcçiío de novo deposito para car1·os

f.

1 elevador electrico para bondes, com motor, chaves
de controlle e mais a·ccessorios.
1 bomba para agua com motor electrico e accessorios.
1 guindaste electrico porta til com motor e mais
accessorios.

2.
3.
111

Materiae.ç para construcção de novas ezten&IJes
ramaes de linhas

f!

120 portes de aço, pesando juntos cerca de 30 toneladas.
2. 6. 500 metro~ de cabo de ferro ou aço simples ou galvamzado, pesando cerca de duas tonelada's.
Dircctoria Geral de Expediente da Secretaria de Estado
dos Negocios da Viaç~ão e Obras Publicas, 6 de outubro de 1926.
-Moraes Martins, direct.or geral, interino.
(7. 724)
f.
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DECRE'eo N. 11 ..159 -

DE

n

Dt~

ouTuBRo

DE

1926

Adhesllo da Saratvali ao Accordo relativo ás cartas e cai:ras com
valor declarado, assiunad~ em Stoc/wlmo a 28 de Auosto.
de 1924.
O Presidente dn Ropublica dos Estados Unidos do Brasil
faz puhlica a adhn~f\o da Grã-Brrt.nnha, em nomn dn Sarawak
ao Accordo rdativo ás cartas c. caixas com valor dPdarado,
as~:dgnado em St.ockholmo a 28 do Agosto de 1924, cnnforme
communicou ao M 111 isterio dns Hnlaçõr~ Exteriores a Legação
Sul8sa rw.~tn, enpit:d por nola dP 1'i dn Julho nllirn1,, l'tJ.ia tradtH'I,;fíl, nl'l'it·ial :tl'lllllJl:lllha O [li'P~;pfJfl' dl~l\1'1'10.
Hio dn .Juncil'o. li de OulttiJt'lt dP ·t!Cli, 10:1" da lmlf!pendencla e :'8'' da HPJmhli,·n,

AnTnUR

DA SILVA BEnN.umEs •

.Tosé Frlix Alve.ç Pacheco.

Traducção official.
Legação da Suissa no Brasil.

N. GG i6/2.
Rio de .Janeiro, 17 de .Tnlho dr 1926.
Senhor Ministro,
Do ordrm do mcn Hnvorno, lenho a honra de lrwar ao conheeillu'nf.o fie Vossa Exccllonciu q1w, por nota do 10 do .lnnho
ultimo, a Legação do Sua Mnjcslado Britamuea nolil'icou ao
Conselho Foclcral SuiRso a adhesão do Sarnwak ao Acrordo relativo ás cartas e caixas com valor declarado, assignado em
Slockholmn n 28 dP Atz,osto flc 1n21 ..
Das disposições do (~itado Accordo, Barawak não porá em
execução as concernentes á troca das cartas e caixas r.om valor
declarado su.ieitas a reembolso.
Esta notificação é feita em virtude dos artigos 2 c 3 da
f.:onvenção postal universal de Stockholmo.
A adhesão de Sarawak produzirá seus effeif os a partir.
de to do Julho de 1926.
Aprovei! o e~ta ocr.asião, Senhor Ministro, para lhe reiterar
. a. seguranca de minha alta consideração. - Gertsclr.

A' Sua Excellencia o Senhor Dr. FeUx Pa.oheco, M!nistro

de Estado das Relaoões

ExterloreR.
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DECRETO N. f 7. 460 -

DE

6

DE OUTUBRO DE

f926

l'nhlica as adlte8ÜeB de Nicaragua, SIJo Pedto e M€qttélon, Syria e Líbano d Convençlí.o lnter'ltacional Radio-telegT'aphica de Londres.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do· Brasil,

faz publicas as aclhesões da Republioa de Nicaragua, de S. Pe-

dro e Miquélon, e do mandato franoez nos terr1torio.5 da Syria
~ do Libano á Convenção Internacional Radio-telcgrapliica,
assignada em Londres a 5 de julho de 19i2, de conformidade
com a communicação do Ministerio dos Negocios F.st.rangeiros
da Grã-Bretanha, ·datada de 30 de junho ultimo, .transmittida
ao Ministerio das Relações Exteriores pela Embaixada Britannica nesta capital por nota de 28 de julho ultimo, eu.1as trallncções officiaes acompanham o presente decreto.,
Rio de Janeiro, 6 de outubro de 1926, 105° da Ir-dependeuria e 38u da Repub.lica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES •.

José Feli:r: Alve$

Pach~co.:

Traduccão official
~'\"nbaixada

Britannica. - N .. 79.
Rio de Janeiro, 28 de julho de f926.
Senhor ministro,
Com referencia á minha nota n. 31, de f de ab!'Il ultimo,
lenho a honra, de accôrdo com as instrucções do principal secr('tario de Estado dos Negocios Estrangeiros de Sua Majestade,
de transmittir a Vossa Excellencia a inclusa cornmunicação
relativa ás ultimas adhesões á Convenção Internacional Radiotelegraphica, assignada em Londres a 5 de julho de 1912.
Aproveito esta opportunidade para renovar a Vossa Excellencia a segurança de minha mais alta consideração. - B.

Alston.

A' Sua Excellencia p Senhor Felix Pacheco, l\finlstro das
Rolações Exteriores r
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Traducção do annexo .
N... 29.
Convenção Internacional Radio-tele~aphica.
Assignada em Londres a 5 de jnlno de 1912.
Adhesões
Desde a declaração anterior, de 3 de março de 1926, as
s8g·uintes adhesões á Convenção foram notificadas ac· Governo
df' P.ua Majestade Britannica, nn.s datas mer.cionadas a seguir:
llepublica de Nicaragua, 12 de maio de 1926 ..
R. P<:dl o e Miquélon, 1::! de maio de 1926.
J\landntn francez nos territorios da Syria a do Libano, 13
rir maio de L926.
Foreign Office, 30 de junho de 1926.

DECRETO N. 17.461. -

DE

6

DIE OUTUBRO DE

1926

P11,blica a adhesão da Republica Dominicana á Convenção de
6 de .Tvlho de 1906, para o 1nelhormnento da sorte dos fe·ridos e enfermas nos cxe1'rito.(/ em rampanha
O Pres idPntc da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
faz publica a adhesão do Governo da Republica Dominicana
á Convençfio. assig·nada em Genebra a 6 de Julho de 1906,
para o melhoramento da sorte dos feridos e enfermos nos exercitos em campanha, conforme communicou ao Ministerio :d.as
Hei ações Exteriores n. Legação Suissa nesta capitn 1, por nota
de 1-i de Setembro ull.imn, cuja tractncçfio official acompanha
n presente Decreto.
Rio de Janeiro, 6 de Outubro lle 1926, 10G" da lndepene 38° da Republica.

d~ncia

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

José Felix Al1;es Pacheco.

Traduc~Ao

official.

Legação da Suissa no Brasil.
N. GG 18/2.

Rio de Jan('iro. 14

.d.~

Setembro de 1926.

Senhor Ministro,
De ordem do meu Governo, tenho a honra. de levar ao conhecimento de Vossa Excellencia que, por nota de 16 de julho
nltimo, o Governo da Republica Dominicana notificou ao Con-
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selho Federal a sua adhesão á Convenção assignada Hm Genebra a ü de Julho de 1906, para o melhoramento da sorte dos
feridos e enfermos nos ·exercitas Hm campanha.
Como a Republica Dominicana é s1gnataria da Convenção
de Genebra ue 22 de Agosto de 1864, a sua adhesão á Convenção .ct.e 190ü, de conformidade com o artigo 32, alínea 2,
íl.esta, torna-se definitiva com a presente notificação.
Agradeceria vivamente a Vossa Excellencia se si dignasse
tomar nota desta communicação e aecusasse o seu recebimento.
Aproveito esta occasião Senhor Ministro para lhe reiterar
as seguranças de minha mais alta consideração. - Gertsch,.
A Sua Excellencia o Senhor Dr. F.elix Pacheco, Ministro
de Estado das Relações Exteriores.
·

DECR:E'rO N. 17 . 4ü.2 -

DE

ü m;

OUTUBRO DE

1~26

Faz publico o deposito de 'raH{icação, pm· pa1·te do Haiti, do
Convenio 1JOstal hispano-americano, de .f 920
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil
faz publico que, .segundo communicação dirigida ao l\linisterio
daH Helacões Exteriores, pela Lcg&ção Jc Hespanha nesta Capital, por nota de 5 de agosto ultimo. o Governo da Republica
do Hait i fez depositar no archivo do Ministerio de Estado, em
Madrid, o instrumento de ratificação, por parte daquelle Gove·rno, do Convenio postal hispano-amcricano, assignado em
Madrid, a 13 de novembro de 1920.

Rio de Janeiro, ô de outubro de J92fi, 105° da Imlcpendencia c 38° da Republica:.
ARTHUR DA SII,VA BERNARDES.

José Felix Alves Pacheco.

DECRETO N. 17.463

-DE

6

DE OUTUBRO DE

f926

Faz publico o deposito de rati{ica(:ão, po1' parte de Diminicana, de actos assigno.dos na V. Con{e1·encia Pan-Americana de Santiago do Chilr, em 1933
O Presideu da Republica dos Estados Unidos do Brasil
faz publico que, segundo eommunicacão dirigida ao 1\linisterio
das Relacões Exteriores pelo 1\Iinisterio da:) Relações Exteriores do Chile, por nota datada de 21 de junho ultimo, o Governo da Republica Dominicana fez depositar no me~mo Mlnisterio, em Santiago, os instrumentos de ratificação, por
parte daquelle Governo, dos seguintes actoª assignados em

i4
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Santiago do Chile, a 28 de abril c 3 do maio do i923: Convonçiio soht•n a uniformidade de nomenclatura para a classifimtGão de mercadorias, Uonvcnciio para a proteccão de Marcas do Fabrica, Commercio, Agricultura e Nomes Commerciaes, o Convenção relativa a publicidade de documentos aduaneiros.
Rio de Janeiro, 6 de outubro de 1926, 105° da Independencia e ·38° da Republica.
·.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

José Felix Alves Pac'lteco.

DECRETO N. 17.464 -

DE

6

DE OUTUi3RO DE

1926

Approva o regulamento para a arrecadação e fiscalização do imposto
de consumo
·

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da attribuiçáo que lhe confere o art. 48, n. 1, da Constituição Federal, c tendo em vista as alterações constantes da lei
n. 4.984, de 31 de dezembro de 1925, resolve approvar o regulamento que consolida as disposições relativas á arrecadaçáo c fiscalização âo imposto de consumo, que a este acompanha e vae
assignado pelo ministro de Estado dos Negocios da Fazenda.
Rio de Janeiro, 6 de outubro de 1926, 105° da Independeneia

g8o da Republica.

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Annibal Freire da Fonseca.

Regulamento para a cobrança e fiscalização do
imposto de consumo, a que se refere o decreto n. 1"' •464, desta data
CAPITULO 1

Da incidenola
Art. t•. O imBOSto de consumo, de que tratam :lS !eis ns. 641, de
14 de novembro <Je 1&}9, 3.446, de 31 de dezembro de 1917, 3·~
de 31 de dezembro de 1918, 3·979, de 31 de dezembro de 1919,
4.230, de 31 de dezembrG de 1920, 4·440, de 31 de dezembro de 19~.u,
4.625, de 31 de dezembro de 1922, 4.783, de 31 de dezembro de 1923,
4·984, de 31 de dezembro de 1925., 4·990• de 16 de janeko, e 4·994, de
17 de março de 1926, e os decretos n!S. 14.648, de z6 de janetro de
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1921, 14.693, de 25 de fevereiro do !Desmo anno , IS.99f!, .de 31 de
março de 1923, c 16.042, de ~~ dr mmo do mesmo ~mto, mCJde sobre
os seguintes productoa :

1. Fumo;
2. Bebida.s;
3. Phosphoros;
4. Sal;
5. Calçado;
6. Perfumarias ;
7. Especialidades pharmaoeuücas ;
8. Conservas ;
9. Vinagre e azeite;
10. Velas;
11. Bengalas ;
19. Tecidos;
13. Artefactos de tecidos ;
14. Vinhos estrangeiros ;
15. Papel e artefactos de papel;
16. Cartas de jogar;
17. Chapéos;
18. Louças e vidros;
19. Ferragens;
20. Café e chá;
21. Manteiga ;
22~ Moveis;
23. Armas de foe:o e suas .munições;
24. Lam:padas, pilhas e a-pparelhos electricos;
25. Queijo e requeijão ;
26. Electricidade ;
27. Tintas ;
28. Leques de qualquer especie e ventarolaa ;
29. Boas, pellos, pelles de agaEJa,lhos, manchons e se..
melhantes;
30. Luvas;
31. Artefactos de borracha;
32. Navalhas e pinceis para barba;
33. Pentes, escovas e espanadores;
34. Caixas de qualquer feitio;
35. Brinquedos; ·
86. Artefactos d,e colU"O e outros materiaes;
87. Joias e obras de ourives;
38. Objectos de adorno;
39. GazoUna e naphta.;
40. Apparelhos s~nitarios;
41. Ai..Uej os. ladrilhos Q~ :QJ.Osa.icos;
42. Instrumentos de musico.;
43 • .-ogõe.s;
44. Machinas cinematographicas e photorraphicas.
Art. t~.<> A1 taxl\s do imposto de consumo serão cobradas em
estampilhas, - colladas nos productoa ou nas guiu que os acompa·
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nbarem, ou ainda no livro competente,- ou por verba, segundo os
casos especificados neste regulamento.
Art. 3· o Além das taxas do imposto, serlo cobrados emolumentos de r~istro do fabri~ e commercio dos productos tributados
e do commereto do fumo em bruto.
Paragra pho umco. O registro servirA para fiscalização do imposto
de consumo e s ua esta tistica.

CAPITULO II

Do imposto
Art. 4·o O imposto incide sobre os productos, nacionaes ou
estrangeiros, enumerados no art. 1°, pela seguinte fórma:

§ 1°-Fumo:
Sobre:
a) charutos, cigarros, cigarrilhas, rapé e fumo desfiado, picado,
migado ou em pó, para qualquer fim ;
b) fumo em corda ou em folha, estrangeiro.
A saber:

I. Charutos, por unidade:
Nacionaes:
Até o preço de I 50$ o milheiro .
De mais de 15<>$ até 4oo$ooo •
De mais de 400$ até 65o$o00 .
De mais de 65o$ooo. • • • • • • •
Estrangeiros - De qualquer preço • .
11. Cigarros e cigarrilhas nacionaes, por vintena ou fracç.:to :
Até o preço, na fabrica, de $I 50 .
De mais de $150 até $45o . • .

~~~~-

III. Cigarros e cigarrilhas estrangeiros, por vintena ou
fracção . • • • • . • • • • • • •
IV. Rapé, por 125 grammas ou fracção, peso liquido • •
V. Fumo desfiado, picado, migado ou em pó, por 25
grammas ou fracção, peso liquido • • • • • •
VI. Fumo em corda ou em folha, estrangeiro, por kilogramma ou fracção, peso liquido • • • • • •
VIJ. Os cigarros e cigarrilhas fabricados com fumo preparado
na propria fabrica, além do imposto de $<J2o, $100
e $150, pago em estampilhas appostas aos mesmos,
pagarão, por verba lançada pela repartição arrecadaaora nas guias de acquisição das estampilhas, mais
$o~o por vintena ou fracção, correspondente ao
tumo empregado no fabrico.

$010

t

30
50

00

$500

mo

oo
~

$Soo
$IOO
$o6o

$300
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VIU. O fumo em corda ou em folha, c..~trangeiro, quando
desfiado, picado, migado ou reduzido a pó, em fabrica nacional, pagará mais $1 oo, além do imposto
pago nas altandegas, por 25 grammas ou tracção,
ficando, outrosim, sujeito ao regimen do fumo de
producção nacional.
NOTAS:
1 .a Considera-se materia prima o fumo em bruto, a saber: em
corda, em pasta, em rólo ou em folha.
2." Entende-se por cigarrilha o producto feito com capa de folha
de fumo, envolvendo turno desfiado, picado, mig.:~do ou em pó, e cujas
dimensões não excedam de om,o9 de comprimento por 0 01 ,04 de circumferencia na parte mais grossa; e por charuto, o producto semelhante de
qualquer dimen&1o, envolvendo folhas de fumo.
3· n Serão admittldas as seguintes quebras para o fumo em bruto,
quando preparado:
a) fumo em folha, inclusive chinez, quer para o caporal, quer para
o lavado, meio fino ou gTosso:

Destalo •

2l

Pó.

3

/o
°/o

0

Z5 o/o

Total.
b) fumo em corda ou rólo:

Pó.

•

•

14

''/o

c) nos depositas, sómentc quando se tratar de turno importado:

Fumo em folha
Fumo em rólo

•
•

§ 2°-Bebidas:
Sobre:

a) aguas mim~raes natur<.les;
b) aguas minerac.<; artlficiaes;
c) aguas denominadas syphão ou soJa, hydromel, cidra, gil~i,Jer
ale, refrescos gazosos, sueco <lc fructas ou plantas não f.!rmentado c
outras bebidas que se lhes possam assemelhar;
d) xaropes de Jimfto, g-roselha, gomma, orchata c outro~, proprios
p.ua refrescos ;
c) cerveja;
j) amargos c aperitivos, tae3 cu LO ; .wzer-picou, bit/a·, fertzet,
rermoutlz. ferro-quina Bis!eri, vinho3 quinados~ amaro-felsina c outra:J
bebidas semelhante3 ;
g) bebidas constantes do n. 130 da actual Tarifa das Alfaudegas;
/z í bebidas constantes do n. 13 I da actual Tarifa das Alfandegas,
comprchendendo a aguardente c bebidas semelhante:;, n::-tcionaes, de
fiu;:tas e plantas, exceptuadas a canna e a mandioca;
i) vinhos artificiacs e demais bebidas fermentadas, que possam ser
assemelhados ou sejam rotulados e vendidos como vinhos de uva, espumosos ou champagne, comprehendidos os vinhos addicionados de agua
e alcool e os vinhos naturaes estrangeiro~, que venham a ser transtormados em espumosos ;
Ld'.l dG lf.I!!G- Yol. Ill
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j) bebidas denominadas vinhos de canoa e semelhantes, quando
não forem preparadas exclusivamente pela fermentação do sueco de
fructas ou plantas do paiz, assim consideradas aquellas a que se tenha
addicionado alguma outra substancia para conservar, adoçar ou
colorir;
k) vinho natural, nacional, de uva ou de qualquer outra fructa
ou planta;
l) grasJ?a, assim comprehendida a aguardente extrahida do bagaço
ou dos resiônos da uva, aguardente de canoa (cachaça) ou de mandioca (tiquira), de producção nacional, e alcool de uva, canna, mandioca, milho ou batata ;
m) alcool de tructas, cereacs, ou plantas, que não sejam uva,
canoa, mandioca, milho ou batata ;
n) capsulas de acido carbonico para o preparo de aguas pelo systema Sparklels e outros :
A saber:

l. Aguas mlneraes naturaes:
por
por
por
por

meia garrafa •
meio Jitro .
garrafa . •
litro. • •

$<H5

E

~o

30
40

11. Aguas mineraes artificiaes:
por meia garrafa •
por meio litro •
por garrafa • •
por litro. • •

$o6o
$09
$12)

$18)

IH. Aguas denominadas syphão ou soda, bydromel, cidra, ginger-ale
refrescos gazosos, sueco de fructas ou plantas não fermen
tadas e outras semelhantes :
por
por
por
por

me!a g:trrafa •
meto litro •
garrafa • •
litro. • •

$100
$150
$200

$300

IV. Xaropes de limlo, groselha, gomma, orchata e outros, proprios
para refrescos :
por
por
por
por

meia s:arrafa •
meio btro • •
garrafa.
Htro. •

V. Cerveja:
1

o, de alta fermentação :
por
por
por
por

meia garrafa • • •
meio litro • • •
garrafa • • •
litro. • •

$100

$ISl\
$200

$300
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2°, de baixa fermentação~
por
por
por
por

meia garrafa
meio litro .
garrafa .
litro. .

•

100

1

ISO

200
300

VI. Amer-picon, bitter, jernet, l'ermoutll, ferro-quina Bisleri, vinhos
quinados, amaro-telsina e outras bebidas semelhantes :
por meia garrafa •
por meio litro •
por garrafa • •
por litro . • •
VII. Licores communs ou doces, de qualquer qualidade, para uso de
mesa ou não, como os de banana, baunilha, cacáo, laranja e
semelhantes, a americana, aniz, hcrva~doce, hcsperidma,
kumel e outros semelhantes:
por
por
por
por

meia garrafa •
meio litro •
garrafa • •
litro • • • •

VIII. Absintho, aguardente de França, da Jamaica, do Reino ou do
Rheno, brandy, cognac, laranjinha, genebra, kirsch, 1l'isky
e outros semelhantes:

$400

·por meia garrafa •
por meio litro •
por garrafa •
por litro • •

$6oo

$8oo
I$200

IX. Vinhos artificiaes e demais bebidas fermentadas semelhantes:
por meia garrafa •
por meio litro •
por garrafa • •
por litro • • •

.

.

X. Bebidas denominadas vinho de canoa, de lructa..q e semelhantes,
obrigadas á rotulagem com a palavra «Nectar» :
por
por
por
por

meia garrafa •
meio litro •
garrafa • •
litro. • .

XI. Vinho nadonal natural de uva ou de qualquer outra fructa ou

planta, inclusive o vinho e o sueco de cajú não fermentado
e sem alcool de qualquer natureza:

por me!a garrafa •
por meto litro •
por ~arrafa.
por htro. • •
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Xll. Graspa c aguardente pura de canna ou de mandioca, nac1onal,
c alcool de uva, catma, mandioca, milho ou batatll, Jc qualquer
gráu:
por meia garrafa •
.
por n:clo litro •
por garrala •

.

pur litro.

Xlll. Alcool que não seja de uva, canna, mandioca, milho on b::nata,
dt.! q ualq ucr grá u :
por meia garrata •
por meio litro •
por ~arrall •
por litro • •

$200

$300
$400

$úoo

XIV. Capsulas de acido carbonico para o preparo de

~guas

pelo

systema sparklet c outros, por capsula :

de
de
de
de

capacidade de producção até meia garrafa •
mais de me1a garrafa até meio litro. •
mats de melo htro até garrafa •
mais de garrafa até litro • • •

$030

$045

$o60
$090

Nas capsulas de producção superior a um litro a fracção será
cobrada na razão acima.
NoTAs:
1 a. Entende-se por meia garrafa o recipiente de capacidade até
1/3 ou 0,333 do litro; por meio litro, o que exceder de 0,333
até o,soo; por garrata, o que exceder de o, sou até 2/3, ou o,666 do
litro; e, por litro, o que exceder de o,óóó até 1 .ooo, concedida uma
toleranc•a até 10 °/o· No vaSilhame maior de um litro a trac~ão ser:\
calculada nessa razão.
2a. ConSidera-se ma teria prima o mosto não adJicionado de
substancla conservadora.
3 Entende-se por syphão a agun potave1 addicionada simplesmente de gaz carbonico.
11

•

§ 3°- Phosphoros :
Sobre:
a) os de madeira, cêra ou de qualquer outra especíc, a saber:
1. Carteirinha ou caixinha, contendo até 20 palitos •
$015
11. Cruxa ou cartetra contendo até 6o palitos • • •
$o3«J
111. Cada 6o palitos a mats ou tracção aessa quantidade, contidos na mesma caixa ou carteira • • • •
!to3o

§ 4"-Sal:
Sob;e:
a) o chlorureto de sodio grosso, moído ou tr iturad0;
b) idem refinado ou purificado, a saber:

I. Gro3so, moído ou triturado, de qualquer procc1encia, por
luiogmmma ou lracção, peso bruto •

•

•

•

•

$o.:o
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Rennado ou de qualquer modo hcncfidado, nacionalt
acondicionado em volumes que n.io sejam trasco3
de vtdro ou louça, por kilogramma ou tracção, p:.!:iO
IJ'·uto
. . • .
.
.
. . .
111. RcfiTt•l•J ou purificado, de qualquer modo acondtcionado,
~!itran~tetru, por 250 ~~ramma~ ou rracçao, peso
lqnido.
•
• . •
1V. Refinado ou punficaJo, naci•JO'!l, acondicionado em trasco
de V1dro ou luuça, por 250 grammas uu tracçfto,
pe~o hqmdo .

21

$020

$025
$025

1 •. O sal grosso adquirido para ser refinado ou purificado c acondictut:al1o em trascos de vtdro ou louça ficará sómcntt! suJello ao
a..:~resctmo do Imposto, .]Uandu ficar provado, por meiO de guia ou de
nota. o pag-amento da nrimeira taxa.
211. Sera Cl)hraJo com so ·'/0 de .abatimento o imposto de consumo
sotl1 c ·rllltacJOnal, destinado ao salg-amento de peixe, quando Importado
dos centro~ produ<:tores por colonu~ ou syndic<'ltos de pescadores c r0r
suei ed.ues coopera ti va~; de pescadort!H.

§ 5° - Calçado :
Sobre:
a) botas compridas de montar, botinas, cothnrnos, s1patos, bor-

zeg-uins, cluncllas, sandalias e alpercatas de couro, pelle ou outro qual·
quer tecido, de algodãot lã, linho, palha ou seda ou simplesmente com
mescla de seda, com sola de qualquer especie;
b) sapatos de qualquer qualidade, proprios para banho, c alpargata~.
c) sapatos, galochas, botas c cothurnos de borracha;
d) perneiras de couro ou panno.

A saber, por par :

I. notas compridas de montar •
H. Botinas c cothurnos de couro, pcJie ou qualquer
tecido de algodão, lã ou linho, simples ou mixto:
Yendidas, no varejista, com preço marcado nas mesmas
pelo tabncantc, até 25$ooo:
até o111 ,22 de comprimento • • •
de mais de 0 111 ,22 de comprimento.
Acima de :25$ ou sem preço marcado pelo fabricante :
$8oo

até om,22 de comprimento. • •
de mais de o111 ,:J:J d.! comprimento

1$500

III. Botinas de tecido de seda ou de qualquer tecido com
mescla de seda :
até 0 111 ,22 de comprimento • •
de mais de 0 10 ,22 de comprimento

•

1$500

2$500
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IV. Sapatos e borzeguins decouror pelle ou qualquer tecido
de algodão, lã ou linho, stmples ou mixto :
Vendidas, no varejista, com preço marcado nas mesmas
pelo fabricante, até t8$ooo :
até om,22 de comprimento • • •
de mais de 0 18 ,'22 âe comprimento

$200

$400

Acima de 18$ ou sem preço marcado pelo fabricante :
até om.22 de comprimento. • •
de mais de om,22 de comprimento . • . . . •
V. Sapatos e borzeguins de qualquer tecido de seda ou simplesmente com mescla de seda, de qualquer comprimento • • • • • . • . • • . . • •
VI. Chlnellas, sandalias e alpercatas de couro, pelle ou tecido
de algodão, lã, linho ou palha, simple.q ou mixto .
Vll. Chinellas e sandalia3 de seda ou velludo de seda ou simplesmente com mescla de seda.

2$oCO

VIII. Sapatos, galochas, botas e cothurnos de borracha :
até om,22 de comprimento . • •
de mais de om,22 de comprimento.
IX. Sapatos de qualquer especie, proprios para banho, e
alpargatas. • . . .

$150

$300

$150

X. Perneiras ou polainas :
$8oo

De couro.
De panno

1$500

NOTAS:

r.• A medida do comprimento toma-se, por meio de craveira,
pela parte externa do calçado, da ponta do pé á parte mais saliente do
calcanhar, não comprehendida a parte saliente da sola além da biqueira.
2.• Não será considerado de tecido com mescla de seda aquelle
em que esta materia não fizer parte do tecido, mas constituir unicamente
bordado ou enfeite i.nsignificante.
3·a. Comprehe:1de-se por cborzcguim>> o éalçado g-rosseiro de meia
gaspea, talão inteiriço e direito, cano curto e ilhós communs; por
ccalpercata• a chinella de couro grosseiro ou de panno, com gaspea inteiriça ou não, sem salto e que se prende ao pé por meio de tiras; comprehe~dem-se nas <<alpargatas» as cbinellas de panno com sola de corda;
consideram-se como <~perneiras» as oolainas que cobrem a perna e parte
da botina ou apenas a perna.
·

§ 6° -

Perfumarias :

Sobre todas as preparações mixtas de3tinadas ao nso do toucador
e outros fins, taes como :
.

a) oleos, loções, cosmeticos, cremes, brilhantinas, bandolinas, pós

pa~tas

e

c~tractos,

para uso dos cabellos, pellcs, unhas, lenços, etc. :

ACTOS DO PODER EXECUTIVO
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b) agua de colonia, aguas e vinag-res ::tromaticos, de quálquer especle;
c) tintas para cabello e barba ;

d) dentifricios, ainda que medicinaes;
e) pós, cremes e outros preparados para con:-;crvar, tingir ou amaciâr a pclle ;
J) sabões em fôrma, paus, pó, barra ou liquido, para qualquer fim,
airtda. que não sejam perfumados, e os mediclnaes, quando perfumados;
g) pastilhas e lentilhas aromaticas, para. qualquer fim;
h) bisnagas e lança-perfumes para folguedos carrtavalescos e outros
fins.

Por objecto, a saber :

I. De preço até 2$ a <!luzia . .
2$ até 5$ooo.
5$ até r0$ooo.
IV. De mais de ro$ até I5$ooo.
V. De mais <:te 15$ até 2<>$000.
VI. De mais de 20$ até 25$o00 .
VII. De mais de 25$ até 30$000 .
até
VIII. De mais de
IX. De mais de 45 até
.
X. De mais de
até 12
•
•
XI. De mais de I2o$ até 15
XII. De mais de 15o$ até 2
•
XIII. De mais de 2=· até 3oo$ooo .
XI V. De mais de 3
até 4oo$ooo .
XV. De mais de 4
até 5oo$ooo •
XVI. De mais de soo$ooo • • • • • • • • • • •
XVH. Bisnagas e lança-perfumes, por 30 grammas ou fracção,
peso liquido • • . . . • • . • . • •

11. De mais de
111. De mais de

a li.

§ 7o- Especialidades

=
$I 50
$300

E
$700

I$500

E

:E
12$000

$100

pharmaceuticas (seno sanitario):

Sobre os seguintes producto::;, nacionaes ou estrangeiros;
a) Opotherapicos, de qualquer especie e semelhantes ou iJenticos;
b) SOros therapeuticos;

c) Vaccinas de qualquer especie e semelhantes ou identicos;
d) Especialidades pharmaceuticas ;
e) Aguas mineraes naturaes medicinaes.
A saber:
I - productos acondicionados ou contidos em a:npoulas de qualquer qualidade ou tamanho, por unidade:
Até 6$ a duzia . .
De mais de 6$, até
De mais de 1 5$, até
De mais de 20$, até
Da mais de 6o$, até
De mais de 1 , até
De mais de
até
De mais de soo$ooo.

3~,

• . .
15$ooo.
2o$ooo.
6o$ooo.
rootoo.
300 oo.
soo ooa.

li - productos acondicionados ou contidos em garraf3.s, vidros ou
frascos, boti.fas, latas, caixas, bocetas, potes, carteiras, saccos, pacotes ou
quaesqucr outros envoltorios ou tecipterites semelhantes, por umdade:

24
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1°, os de que tratam

a~

letras a, b e c :

Até 6$ a duzia • . . •
De mais de 6$ até 1. tEoo
De mais de I::$ até 2
o
Di! mals de 24$ até 36 oo
De mais de 3~até Óo$>Oo
De mais de 6o até 10o$ooo
De mais de 1oo até 300$ooo
De mais de 3
até soo$ooo
De mais de 5
oo . • .
~o,

EX~CPTt\"0

$060
$100
$200

•
•
.
•

e
00

•
•
•

•
.

o

I

00

3.$000

os de que trata a letra d :
Até o preço de 5$ a duzia •
De mais de s$ até H>$ •
De mais ele IO$ até 15$ •
De mais de 15$ até 25$
De mais de 25$ até 45$
De mats de 45$ até (Jo~
De mais de 6~ até 9Q:
De mais de 9 até t2o
De mais de 120 até ':.qo$
De mais de 24 até 3ó0$
De mais de 3M$ até 480$
De mais de 480$ até óoo$
JJc mais de 6o0$ até 720$
De mais de 720$ até 8-to$
De mais de 840$ •

~

20

6~
8o

oo

20!)
~00

1

500

000

I
2 000

3m)
g·ooo

4 '00
o

8

IH - :tguas mineracs naturaes medicinaes de fontes estrangeiras :
por mt:ia garrafa • •
por meiO litro .
por garmla •
por litro. •

$200

300
400

1

.flno

NOTAS:

t•. Para os cffeitos de incidcncia da taxa considera-se cada ampoula
como unidade.
2•. O imposto de que trata este paragrapho incide sómente nos
productos que forem considerados especialidades pharmaccuticns pelo
Departamento Nacional de Sa\1dc Pnh!lc<1.
§ So- Conservas :

Sobre:
a) carnes em conserva, de producção nacional, acondicionadas em
latas, tinas, barricas ou caixas, e as linguas seccas, de fumeiro e em
salmoura, a granel ou de qualquer modo acondicionadas ;
bJ salame de carne bovma ;
c) carnes em conserva, de procedencia estrangeira;
d) conservas de carne, de qualquer especie, presuntos, linguas
afiam bradas, chouriços, linguiças, salchichas, salames de carne de gado,
snino on ovelhum, mortadellas, galantine, queijo-porco, salpicão,
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morcella, extractos, caldas, pastas, geléa~ c outras preparações semelhantes, não medidn·ws;
c) peixes, camarões, ostras e outros mariscos, de qualquer especie,
em conserva de vinagre, a7.eite ou de qualquer outro modo preparados;
f) doces de qualquer espeCic c tructas, preparados em calda, m;.
sucar crystallizado, massa, geléas, etc. ;
g) legumes c fructas em conserva, simples ou misturados, em
mas:ia, salmoura, cspirito, ou de qualquer outro modo preparados;
h) fructas seccas ou passadas;
i) massa de mostarda, molho inglcz, colorantes c condimentos
culinarios succedaneos da manteiga e outras preparações semelhantes ;
j) biscoutos, bolachas c semelhantes, acondicionados em lata~
e outros envoltorios ;
k) chocolate commum de refeição, em pó ou em massa.
A saber:

1. Carnes c peixes

em conserva, de pmducçáo nacional, e
Iinguas seccas, de fnmeiro on em salmoura, por ldlo·
gramma ou tracção, peso bruto. • • • • • • •
H. Salame de carne bovina, acondicionada em bexigas ou
tripas, quando de igual procedenci:-., por 250 grammrl~l
ou fracção, peso bruto. • • • . • • • . •
IH. fJ.xes de qualquer especic, fructas preparadas em calda,
a-;sucar crystallisado, massa, geléa, etc., fabricados no
paiz, por 250 grammas ou fracção, pes >bruto. •
I V. As demais conservas, por 250 grammas ou fracção, peso
bruto • • • • . • • • • . • . .

$nso
~;·•;)n

$•\)U

$07S

NOTAS:
1 a. As conservas alimenticias, quando acondicionadag em recipientes de louça ou vidro, pagarão o imposto peJo peso liquido Jegal,
fixada em 30 °/o do peso bruto a tara desses recipientes.
2". No peso bruto das demais conservas comprchende-se tllo
sómcntc o da mercadoria no seu primeiro cnvoltorio, externo ou
interno.
3·° Comprehcnde-se por <cchouriço• a tripa grossa, cheia de carne
com gordura c temperos c secca ao fumo; por <dinguiça,., o chouriço
delgado; e por «morcella)), a tripa cheia de sangue de porco.

§ 9°- Vinagre e azeite:
Sobre:
a) o vinagre commum ou de cozinha, o composto para conservas,

como o aromatizado á l'P.stragon, c semelhantes;
b) o acido acetico liquido, solido ou crystallizado ou crystallizavcl;
c) o azeite de oliveira c semelhantes, destinados á alimentação.
A saber:

I. Vinagre:
por meia garrafa
por meio litro •
por garrafa .
por litro •

•

$oiO
$ot5
$020

$030
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It. Acido acetico :
1°, liquido:
por
por
por
por

mC!:Ía g~rrala
me10 litro •
garrafa •
litro.

•

2°, solido:

por

250

grammas ou fracção, peso bruto •

111 - Azeite:
por me!a g:arrafa
por meto litro •
por garrafa • •
por litro • • •

•

$100

•

$I 50
$200
$300

NoTA: Tem applicação a este paragrapho a nota
artigo.

ao §

la

2°

deste

§ 10- Velas:
Sobre:
a) as de sebo, st<>..arina, espermacete, parafina,
A saber:
Por 250 grammas on fracção, peso liquido:

c~ra

e semelhantes.

I. De sebo, ou de qualquer outra materia semelhante,
simples ou compostas. • • • . • • · • ·
rt. be stearlna, esrermacete, parafina ou de composição .
111. De cêra anima ou vegetal, simples ou compostas.

tio

25
25

NoTA:
As velas de cêra acondidonadas em pacotes, caixas, maços,
etc., pagarão o imposto correspondente ao peso total das velas
contidas em cada volume.

§ !l-Bengalas:
Sobre as de qualquer especie, por unidade:

I. De preço até 5$000. • . .
11. De mais de 5$ até t o$ooo. . . . .
111. De mais de I o$ até 50$ooo. • • . .
IV. De mais de 5o$ até too$o<Jo. . • . .
V. De mais de toe$, por Ioo$ excedente ou sua

. .
. .

soo

. .
fracção

i

I 000
2 500

5$ooo

2$500

§ 12- Tecidos :
Sobre os simples, mixtos ou compostos :
a) de algodão, em peças ou já reduzidos a sacco:;;
b) de canha~o, juta ou outras fibras, em peças

~accos;

nn

.lá reduzidos

v
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c) de linho;
d) de li;
e) de sed!l ou de bôrra de seda ;
f) rendas feitas á machina, das materias discriminadas nas lettras
anteriores ;
g-) fitas, tiras e entremeias bordados, das materias constantes das
lettras anteriores.

A saber:
I. Tecidos de algodão, por metro ou fracção :
crús • • • . • •
brancos ou alvejados •
tintos ou estampados • • . • • , • . •
bordados crús, brancos ou alvejados, tintos ou estampados •

$o2S
$<>40
$o6o
$1 oo

11. Tecidos de canhamo, juta ou outras fibras não especificadas, simples ou mixtos, por metro ou fracÇc1o :
crús • . . • • • • •
brancos, tintos ou estampados

•

lll. Tecidos de linho puro, por metro ou fracção :
crús • . • . . • . . • • . . .
brancos, tintos ou estampados . . • . . .
t;>ordados crús, brancos, tintos ou estampados

IV. Tecidos de linho com outras fibras ou com algodão, por
metro ou fracção :
crús • • • • • • . • • •
• .
brancos, tintos ou estampados • • • • •
bordados crús, brancos, tintos ou estampados

$100

•

$ISO

$200

V. Tecidos denominados alpacaR, flanellas, cassas, lilaz,

durantes, damascos, merinós 1 prin<:1eta, serafinas,
gorgorão, riscado, royal, settm da China e outros
semelhantes; os de ponto de meia ou malha,
tonquins, rissos, velludos, baêtas, baêtõeg, baêtilhag
e semelhantes, por metro ou fracÇc1o:

de lã e algodão on de lã e linho ou 0utras fibras
de lã pura .

• •

$300

$4no

VI. Tecidos denominados casimiras, cassinetas, clzeviots,

ftanelbs americanas, sarjas, diagon~es e outros
semelhantes, por metro ou fracção:

de lã e algodão ou de lã c linho on outras fibras.
de lã pura . • • . . . . • • . • •

VIl. Tecidos de bôrra de seda e semelhantes, simples ou
com mescla de outra materia, menos de seda, por
100 grammas ou fracção :

lisos • .

• • • •

bordados ou lavrados •

~5oo

$6oo
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VI!l. Tecidos de seda vegetal ou animal, pur

1uo

grammas

Oll lfd.CÇâO:

com mcsc.b de outr., m:llcrta, supcnnr <• )O"/,.
~Oill me:-.d.t de outra matena. em p:1rtcf- i1;uaes • •
pura ou com mescla Lte outra maten~·. inl!..!rior a so"/o

f;soo
tNJO

t.700

IX. Brocados. lh:!ma_g, téla~ c outroR tP.cido~ propnos para
vestes Mcerdot.le.."l e ornamentos de igreja, por 100
gramma.-; ou tracção.
lavrados ou bordados de ouro ou prata cntrcfina ou
falsa, com ou sem n1atizes. • • . • • • •
idem, Idem, com assento ou fundo de ouro ou prata
entretina ou talsa. • • • • .
• • •
idem, idem, com ramus soltos ou ligados, de ouro
ou prata, com ou sem matizes. • • • • • •
idem, idem, com assento on lundo de ouro on prata

1$400

X. Volantes, lhamas, Yidri1hos c outros tecidos semelhantes, urdidos com ouro ou prata lalsos, con·
stantes elo n. 480, da .1ctual Tarifa daq i\lt.1ncleg-as,
por 100 g-rammas ou iracç.ão •

$..;oo

XI. Hendas, por

250

:bBoo

$900

gramm:t3 ou frac•;ão:

de alg-ocl!ln, juta, c.1nh:uno on outras fibras, simples
ou tnixtas. • . • . • • • • • • • •
ele lã ou de linho, simples, mixtas ou com outras
materia~, e:xceptuada a seda • • • • • • •
de seda com qualquer outra materia. • • • • •
de seda pura.
XII.

$600

Fita~,

tiras e entremeias bordados, por
on fracç.:'lo :

250

$700

g-rammas

de alg·odão, juta, canhamo on outra~ fibras, simples
ou n1ixto~i. • • • • • • • • • • • •
d~ lã ou de linho, simples, mixtos on com outras ma·
terias, exceptuada a seda • • • • • • • •
de seda com qualquer ontra materia.
de seda pura.

$po

$700

2$500
;)$5'>0

XIII. Alcatifas, tapetes c passadeiras em peça:
de lã ou de linho, simples, mixtos, com outra qual·
quer matena, exceptuada a seda, de côco, oleado,
juta ou ma eria semelhante (congolcum e linoleum,
etc.), simples ou mixto, por metro ou fracção.
de lã ou de linho, simples, mixto, por metro ou
fracção.

$2oo
$400

NOTAS:
I. a Os tecidos adquiridos por fabricantes para beneficiamento
pagarão o accrescimo do imposto, quando ficar provado ~,or meio da
nota e das respectivas estampilhas o pagamento da primitiva taxa.

ACTOS DO PODEI\
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~". Considera-se alcatifa o tecido da natureza do tapete, quando em
peça, sujeito ao imposto de consumo por metro linear; c tapete, o
mesmo t<:cido da akatita, quando constituir artetacto acabado, prodncto
esse t<~mbem sujeito a imposto d~~ consumo, por unidade, sob a rubrica
<<artctactu de ll!cidw>.
3a. Os retalhos dos tecidos de algodão, juta ou linho, simples
ou mixtos, quando não excederem de Im,so, pagarrto o imposto na
proporção de 200 grammas ou 1racção por um metro.
4 Os tecidos mesclados com n•atena não especificada pagarão
a taxa correspondente á materta tributada.
sa. Não serão considerados compostos ou mesclados os tecidos
que contiverem numero insignificante de tios de materia differente dos
que conJpOem a trama e a urdidura.
6a.. A expressão seda comprehende a seda animal, vegetal ou
artifidal.
7Fl. O tecido denommado <clacha» ou (ccinteiro» está sujeito ao imposto por metro ou tracc;ão, de accOrJo com a sua qualidade.
8

•

§ 13 - Artefactos de tecidos :
Sobre:
a) lübcrtorcse mantas ou colch:is para cama, Jençóes, chales,jiclius,
cac!ze-ne:z e ~emelhantes, ponches, palas, pannos aLOallmdos para mesa,
ccbertas avelludadas ou clleias de atgodão em pasta ou de qualquer
outra materia, toaU:1as para mesa e ditas para banho, em peças ou não;
b) íronbas, toalhas vara rosto ou mão e guardq,napos, em peças ou

não·

'c) cortinas, cortinadcs, ~.torcs c semelhantes, panninhos bmdados,
rendados ou uão, para adornlJ de mesas de cabccemt, cade~ras, toilettes
e outro~ movei H, e tampos p:-.ra fronha::>;
d) a:catitas, tapetes c capo:.clms;
e) baiXeirus, cochmilnos, xcrg.:ts e mautas para montaria;
.f) G:misas pctra qualquer lim e p:1ra ambos os sexos, combinaçõc8,
corpmhvs ele tec1Jo ae meia ou outro qualquer;
g} ceroulas, cuecas, calças para senhoras e calções para banho ou
· sports, dl! tecido de meia ou outro qualquer;
ll) collarinhos para camisas;
i) punhos para camisas;
j) lenços, em peças ou não;
k) ·gravatas de qualquer tecido;
t) suspensorios para calças;
m) ugas para ntdas;
tz) c~pa~tllhus, ~.:mtos~ soutients~rçorgc e scmelh~tnles;
o) meias;
p) pyjamas;
q) roupas feitas •
.A saber:

I. Coberto re3 e os demais artcfactos conataut:!í.> da lettra a deste
pawgraphu, por unidade :
de lã com qualquer outra materia, cxccptuada a
::cda; de algodão, juta, canhamo ou semelhantes,
simples ou mixtos • • • • • • • • • •
$200
de lã pura, de Lmho simples ou composto com outras
materias, exceptuada a seda • • •
• •
$6oo
ce scl.l.-t b11llp1c.s ou composta. • • • • • • •
5$000

30
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li. Guardanapos, tóalhas para rosto ou mão c fronhas, por
unidade:
de algodão, juta ou outra fibra, simples ou mesclados
d c lã ou de linho, simples, mixtos ou com outra materia, exceptuadn a seda • .. . .. • •
de linho puro ou de seda simples ou mesclada.
lll.

$020
$030
$IOO

cortinados, cortinas, stores, sanefas e semelhantes,
por peça, ainda qu~ se trate de p:lr:

J0 ,

de Jã com qualquer outra materia, e~ceptuada a
seda ; de algodão, juta, canbamo ou semelhante.c;,
Rimples ou mixtos • ~ • • • • • • • •
de lã, de linho, simples, mixtos ou compostos com
outras materias, exceptuada a scua •
de seda simples ou composta •

2°, os demais attefactos constantes da lettra c deste
por peça, ainda que se trate de guarnição:

$500

p~ragrapbo,

de lã com qualquer outra materia, exceptuada a seda;
de algodão, JUta, canhamo ou semelhante, simples
ou mixtos:
até om, 1o de comprimeu to .
de mah de 0 111 ,10 até 0111 ,25 •
de mais de 0 111,25 até orc,so •
de mais de o•,so •

$oso
$100

f~

de lã, de linho, simples, mixtos ou compostos com
outra materia, exceptuada a seda:
até om,IO de COmprimento
de mais de 0 111 ,10 até 0 111 ,25
de mais de 0 111,25 até om,s()
de mais de om, so •
De seda simples ou composta :
até om, 10 de comprimento.
de mais de om, 10 até o•,25
de mais de om,25 até om,so
de mais de 0 111 ,50 •

•

IV. Alcatifas, tapetes e capachos :
de lã ou de linho, simples, mixtos com outra qualquer materia, exceptuada a seda ; de cOco, oleaâos,
juta ou matenas semellllnteg ( conf(uteum e tmo~
leum ), simples ou mixtos :
até um metro quadrado ou fracção. • . • • .
por mais, cada metro quadrado ou fracção • • •
ôe lã ou de linho, simples ou mixtos, até um metro
quadrado ou fracção. • • • • • •
por mais, cada metro quadrado ou fracç:to.

$200

$1 oo

$400
$200

3Í
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V, Baixeiros, cochonilhos, xergas e mantas para montaria, de qualquer qualidade, por unidade.

•

$400

VJ. Camisas de dormir, para senhora, e de malha, p1ra
ambos os sexos, combinações c corpinhos, por uni~
dade:
de algodão puro, simples. • .. • • •
guarnecidos com rendas, fitas ou l1orJados
de algodão com linho ou de lã pura ou com outra
materia, cxceptuada a seda, simples •
guarnecidos com rendas, fitas ou bordados
de linho puro, simples. • • • • • •
guarnecidos com rendas, fitas ou bordados • • •
de bOrra de seda ou de seda com outras materias,
enfeitados ou não • • • •
de seda pura, enfeitados ou nAo.

=
$8oo

I$000

I$500
3$ooo

VII. Camisas para homens e meninos, por unidade:
de peito de algodão puro. . • • . . • • .
de peito de algodão com linho puro ou lã pura ou
com outra matelia, exceptuada a seda • . • •
de peito de linho puro ou de tecido de algodão, denominado «tricoline:l> . • . • • • • • • •
de peito de bOrra de seda ou de seda com outra materia
de peito de seda pura. • • • • • • • • •

VIII. Ceroulas e cuecas, calças para senhoras e calções para
banho e sport, por unidaâe :
de a~odão puro • • • • • • • ~ • • •
de tecido de algodão denominado ctricoline•, de algodão com linho ou de lã pura ou com ontra materia, exceptuada a seda •
de linho puro • • • • • • • • • • •
de bOrra de seda ou de seda com outra materia.
de seda pura
IX. Collarlnhos para camisas, por unidade:
de algodão puro • • • • • . • • • •
de tecido de a4,rodão, denominado ~tricoline• • .
de lã ou de linno, simples ou compostos. • •
de bOrra de seda ou de seda com outra materia.
de seda pura.
X. Punhos para camisas, por par :

de algodão puro • • • • • • • • •
de tecicdo de algod!o denominado ctrlcoline» • •
de lã ou linho, simples ou compostos. • • •
de bOrra de seda ou de seda com outra materia •
de seda pura. •
X I. Lenços, por unidade :
de algodão puro, simples. • • , •
guarnecidos com reQ(fils ou bordados
de algodão e linho, simples • • •

I~

3~
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guarnecidos com rendas oJ bordwlvs •
de linho puro, sunplcs. • . . . .
guarnecidos com rendas ou bordados . •
ilc bôrra <.h! seda ou de seda com outra ma tcrh,
simples. • • . . . • • •
guarnecidos com rendas ou bordados •
de seda pura, simpl~!S. . • • • •
guarnecidos com rendas ou bordados

$100
$WO

$::oo

XII. Gravatas, por unidade :
de algodão puro. . • • • •
de lã ou linho, simples ou rnixtos . • • • •
de bôrra de seda ou de s-:!da com outra ma teria,
de seda pura. , .

$IOO
$200

$6oo
t$ooO

XIII. Suspcnsorios para calças, por unidade :
de quaesqucr tecidos, cxceptuada a seda, simples ou
mixtos. • • • • • • • •
de seda pura ou com outra materia.
XIV. Ligas para meias, por par:
de quaesqucr tecidos, exccptuada a seda, simples ou
mix tos. . • • • • • . •
de seda pura ou com outra materia.

$I oo
$500

X V. Espartilhos, cintas ou souticnls-gorge c semelhantes,
por unidade :

de algodão .ou .de iinho, lisJS ou guarnecidos de
rendas ordmanas ou fitas . . . • . . • •
de renda fina, de filó de alg·odão ou de qualquer quaJidade de s, ~da c borda os . . . • • • . •
de borracha c matcrias semelhantes. .
de tecidos de seda de qualquer especic.

$300
I$000

$500
3$000

XVI • .Meias, por par:

o,

de algodão si mplcs, não especificadas :
até om,20 de comprimento no pé, lisas.
bordadas ou rendadas . • . • • • •
de mais de orn,2o de comprimento no pé, lisas
bordadas ou rendadas • • . • . .
.
2°, de fio de escossia, lã ou linho, simples, mixloe, ou
outra materia, exceptuada a seda:
om,2o de comprimento no pé, lisas •
bordadas ou rendadas. • • . • . . .
de mais de om,2o de comprimento no pé, lisas.
bordadas ou rendadas. . • . • • • •
1

até

3'), de seda YCf!'Ctal ou artificial,
materia.__:

~impk::~ 011

•

$o30
$oso
$050
$Ioo

r;om

•
.
.

!1or1
200
"OO
300

com nntra

até om,2o de comprimento no pé, 1isas.
bord3das ou rendadas • • . . . • . .
de mais de om,2o de comprimento no pó, lisas.
l'ordadas ou rendadas . • • • • • • •

$200

!

300

300

400
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4°, de seda natural, simples ou com outra materia :
até om,2o de comprimento no pé, lisas .
bordadas ou rendadas. • . • • • • •
de mais de om,2o de comprimento no pé, lisas •
bordadas ou rendadas. . • • • • • • •

XVII. Pyjamas de qualquer tecido, para qualquer fim e para
ambos os sexos, por unidade:
de algodão puro, simples. • • • .
guarnecidos de bordados ou alamares • • • • •
de algodão com linho e de lã pura ou com outra materia, exceptuada a seda, simples . • • • • •
guarnecidos t!e bordados ou alamares • • • • •
de linho puro, simples ou de tecido de algodão, denominado tricoli11e. • . • • • •
guàrnecidos de bordados ou alamares • • • • •
ae borra de seda ou de seda com outra materia, enfeitados ou não . . . . •
de seda pura, enfeitados ou não .
XVIII. Sobretudos, fracks, sobre-casacas, smokings e casacas,
bem assim colletes e calças pertencentes a taes vestuanos, quando v.·ndidos separadamente ou em
conjuncto, por unidade:
de lã e algodão. •
de lã pura • •

$300
$400

3$ooo
5$ooo

NOTAS:

1•. Os artefactos de tecidos mesclados com matcria não espcdficada
pagarão a taxa corresp«?ndcnte á _ma teria t~ibutada.
2'\ Quando as canusas da alznea V li ttverem os punhos pregados,
pagarão mais 50 oI o.
3"· Sobre' os artcfactos de alínea IV deverá ser observada a nota
~· do parag-rapho anterior.
4•. O comprimento da meia, tomado naturalmente, sem distensão
do tecido, é medido na maior extensão do pé
s•. Q:; artefactos da ~dinea XVIII, quando forradf)S de seda pura,
pagarão mais 50 °/n ~obre as respectivas taxas.
6•. Para os effcttos das taxas dos artef:1ctos da alinea XVI não se
consideram horda tos simples frizos de seda. ou uma letra ou monograma bordado com linha de algodão.
7•. Consideram-se toalhas para banho as que tiverem mais de
o• ,9() de comprimento e para rosto ou mão as que tiverem a' é o.. ,90
de cumprimento, excluídas as franjas ou rendas das extremidades.

§

14 -Vinhos estrangeiros:
Sobre:
a) os naturaes de uva ou qualquer fructa ou planta :

A saber:
I. Até 14° de alcool absoluto:
por meia garrafa •
por meio litro •
por garrafa •
por litro. •
Leia de 1926- Vol. 111

~so

~o

25
JUO

8
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11. De mais de 14° de alcool absoluto até 24• :
por meia garrafa
por meio litro •
por g~rrafa •
por htro. •

$300

•

$450

$6oo
$900

111. De mais de 24• de ateool absoluto
por me~a g:arrafa
por meto litro ,
por garrafa •
por litro. •
b) Cl&ampagne

por
por
por
por

!

$500

•

$750
I$000
I$500

e outros Yinhos espumosos semelhantes:

meia garrata •
meio litro •
garrafa.
litro. •

NoTA: Tem applicação a e~e paragrapbo a nota

1•

ao §

2°

des-

te artigo.

§ 1~ a)

I''< . · . " Lciactos de papel:

para embrulho, de qualquer qualidade·

b) para cscrt!ver ou para desenho, de quaÍquer qualidade;
c) torrado de panno, para qualquer fim;
d) de s~:da Jranco ou de cór, ol~ado, carbonizado, oriental,

de arroz, da China couc/Jé e semelnantes;
e) com lhama de ouro ou prata talsos para fabri<:açlo de flores;
f) para torrar casas ou malas, de côr natural, branco. Unto,
estampado, pintado, dJurado, prat;~ado, imprensado (Jla'40ré) ou
avelludado;
g) caixas com papel e enveloppes para cartas;
11) serpentinas e confettis.

A saber:
I. Para embrulho, de qualquer qualidade, por ldlogramma
ou tracção, peso bruto. . • • . • • • . •
11. Para escrever ou para desenho, por kllogramma ou tra·
cção, RCSO bruto • • . • • .
. . • •
111. Forrado âe panno, para qualquer fim, por kilogramma
ou fracção, peso bruto. . . . . • • • • •
IV. De eeda branco ou de cór, oleado, carbonlsado, oriental,
de arroz, da Chio 1, couché e semelhantes, por kilogramma ou fracção, peso· bruto. . • . • • .
V. Com lhama, de ouro ou prata talsos para fabricação de
flore$, por kilogramma ou fracção, peso bruto • •

$oos
$0lo
$010

$OIS
$oso

VI. Para forrar casa ou mala, por peça de nove metros ou fra·
cção:

1°, ~e cór natural, branco, tinto. imprensado (r[artjJré),

pmtado, estampado e semelhantes . •
2°, dito, pt'oprio para guarmção . ..l. --

..

, , __ ...:1_

.

.

•

$200
$'100
t<i:non
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VlJ. Caixas com papel e enveloppes para cartas, simples ou
á phantasia, por caixa :
até o preço de S$ooo •
de mais de 5$000 • •
VIII. Serpentinas para folguedos carnavalescos e outros, por
pacotes de 20 serpentinas ou fracção:
grandes •

$200

2°, médias •

$ISO

pequenas.

$I oo

1°,
;1°,

I X. Confettis, por kilogramma, em saccos de
cção, peso bruto

§ 16 -

20

kilos ou fra-

.

$200

Cartas de jogar :

Por baralho de 53 cartas ou fracção :
Nacionaes •
Estrangeiros

§ 17 - Cha.péos :
Sobre:
a) os do sol ou chuva, com cobertura de lã, aJgod.:to, linho ou

!Ieda pura ou com mescla de outra materia, simples ou enfeitados ;
b) os de cabeça, para homens, senhoras e crianças, de crina,
madeira, palha, pello de seda, feltro, tecidos de algodão, lã, linho,
sedo ou simplesmente com mesda de seda c semelhantes, de pellica,
camurça ou outra quaJque1· pellc;
c) bonets e gorros de feltro, crina, madeira, palha ou qualquer
tecido de algodão, lã, linho, seda ou simplesmente com mescla de
seda e semelhantes, de pellica, camurça ou outra qualquer pelle.

A saber, por unidade :
I0•

Chapéos de sol ou chuva:

I. Com eobertura de lã, linho ou algodão, simples ou
enfeitados com rendas, franjas ou bordados da
mesma especie da cobertura . • . • • . •
li. Idem de seda pura ou com mescla de qualquer outra materia,simples ou enfeitados com rendas, franjas ou bordados. • . • • • • • . . . • . • •
UI. Idem de qualquer tecido, com cabos_ de prata ou com
la vores deste metal • . . . • • • . . •
IV. Idem, idem, com cabos de ouro ou platina ou com lavores
destes metacs • • • • • • • • . • • •
V. Idem, idem, com cabos de qualquer especie, guarnecidos
com pedras preciosas • • • • • • • • • •

3$500

5$ooO
ro$00o
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Chapéos para cabeça:

a) para homens e meninos :
VI. De crina; madeira, palha de arroz, trigo e semelhantes.
VIl. De feltro de castor, lebre e semelhantes, de pellica,
camurça ou outra qualquer pelle .

$soo

I$coo

VIII. De palha do Chile, Perú, Manilha e semelhantes :
até o preço de 30$ooo.
de mais de 3o$oóo • • • • • • • • ·
TX. De pello de seda, de qualquer qualidade e feitio, de
molas e claques • • • . • . • • • • .
X. De feltro de H\ ou de algodão, e de tecidos de algodão, lã ou linho, simples ou mixtos. • • •
XI. De qualquer tecido de seda ou simplesmente com
mescla de seda • • • • • • • • • • •

~=
5$000
$500

I$ooo

b) para senhoras e meninas:

XII. até o preço de IO$. • .
Xl11. de mais de 10$ até 5o$ .
XIV. de mais de 50$ até 100li.
XV. de mais de wo$ até 300$.
XVI. de mais de 300$ •

..

$500
2$000

~
IS~

3°. Bonets e gorros :

XVII. De feltro de lã ou de algodão, crina, madeira, palha
ou de tecidos de algOdão, 11· ou linho, simples ou
mixtos • • . . . • . . . . . . • .
XVIll. De feltro de castor, lebre ou semelhantes, de pellica,
camurça ou outra qualqu'.!r pelle, ou de tecido de seda
ou simplesmente com mescla de seda . • • . .

$300
$6oo ·

NoTA:

Os chapéos de sol ou chuva, com cobertura de lã, linho ou algodão, guarnecidos com rendas, franja ou bordado de seda ou com fio
de ouro ou prata, pagarão a taxa dos de cobertura de seda.

§ 18 - Louças e vidros :
Sobre:
a) apparelhos e peças de louças de qualquer fórma ou feitio, nlo
classificados, constantes do n. 6-tS, da classe 2 t" da actual Tarifa da
Alfandegas, revogada a isenção concedida aos da Fabrica Santa Catha·
rina e outras ;
b) vasos e jarros p1ra flores, frascos para agua de cheiro, estatuas,
fig-uras, imagens, medalhões e outros objectos de ornamento, para dma
de mesa- 1e louça, const1nte do n. 65o, primeira parte, da mesma
classe da Tarifa ;
c) frascos para agua de cheiro, vasos e j1rros para flores, bustos,
figuras e quaesq11er outras peças de luxo e adorno, de vidro, constantes
do n. ó6o da mesma classe e Tarifa ;
d) obras não classificadas para o serviço de mesa, como : copos,
calices, garrafas, compoteiras, pratos, fructeiras, assucareiros, saletros,
galheteiros, colheres, garfos, porta-fa~ e objectos semelhant~.-:- de
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vidro; idem para outros usos, como : bocetas ou caixas para qualquer
fimf licoreiros, verres d'eau, tete-à-~te,jarros, bacias e mais pertences
de avatorio, vasos e frascos grandes de pharmacia, padaria e confeitaria, de bocca larga, esmerilhados ou não, escarradeiras, açucenas para
castiçaes, mangas, cupulas, globos, redomas, chaminés para candieiro,
reflectores, lampeOes e lamparinas, tinteiros, pesos para papeis, maçanetas para portas e janellas, tubos para machinas, copos graduados,
funis graduados ou não, lubnficadores para machinas, conta-gottas, syphOes, retortas, balões e objectos semelhantes para laborato1 ios
Chimicos e pharmaceuticos, vasos proprios para pilhas electricas, com
ou sem tampa de barro ou vidro, provetes e objectos semelhantes,
constantes do n. 665 da mesma classe e Tarifa.
A saber, por ldlogramma, peso liquido:
I. Louça de pó de pedra branca, n. 1 • •
$100
11. Idem de granito, n. 2. • • • • •
$150

111. Idem de pó de pedra ou granito com frisos, orlas ou

IV.
V.
VI.
VII.
·VIU.

bordaS de qualquer cOr; de côr de cobre e semelhantes, esmaltada, preta de qualquer qualidade, de
pó de pedra do Japão e semelhantes e de pó de
pedra ou granito ae qualquer qualidade, com quaesquer dourados, o. 3 •
Idem de porcellana, n. 4 • • • • • • . . •
Idem, idem com qualquer dourado, pintada, estampada, ou esmaltada com qualquer dourado, o. 5
Idem de biscuit, n. 6. • • • • • • • • • .
Vidros lisos, moldados, esmerilhados ou foscos, n. I.
Vidros lapidados e lavrados no todo ou em parte, n. ?..

$2oo
$200
~300

300

100
250

NoTAS:
1.• Os productos nacionaes acondicionados em volumes de 20 kilogrammas ou mais pagarão o imposto com reducção de 5°/o para
quebras.
2.• Não serão reputadas de vidro o. 2 as garrafas, compoteiras e
~uaesquer outras peças semelhantes, lisas, de vidro n. I, que apenas
tiverem lapidados os botOes ou remates dos tampos e as rolhas;
3.• No peso dos objectos de louça ou de vidro fica comprehendido
o dos pertences de outras materias que os acompanharem e que delles
se não puderem separar ;
4· • A's mercadorias estrangeiras applicam-se as disposições do
art. 38 das preliminares e da ultima parte da nota 87• da actual Ta~
rifa das Alfandegas.
· 5· • Os objectos de louça, tambem tributados sob a rubrica c apparelhos sa11itarios »..t pagarão as taxas deste paragrapho, salvo se forem
destinados a ser nxados ás paredes ou pavimentos e li~ados á canalização para escoamento, caso em que pagarão as taxas do § 40.

§

19 - Ferragens :

Sobre:
a) parafusos, pregos, tachas, arestas e rebites.
A saber, por 250 grammas ou fracção, peso liquido:
I. De ferro ou de aço, constantes dos os. 749 e 751 da
actual Tarifa das Altandegas, simples . • • •

$oi 5
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:.l3

·t20so

II. Idem, idem, com cabeça de outra materla.
111. De cobre e suas ligas, simples • • • •
IV. Idem, Idem, com cabeça de outra materla.

~o

b) dobradiças, gonzos, blsagas, JemÇJs, escapulas, cremones, fecha ..
duras, fechos ou ferrolhos, puxadores! trtncos e tranquetas para portll&,
j~nellas ou gavetas, de Inta.o, ferro sunples ou mckelado, cobre e suas
ltgas.
A saber, por 250 grammáS, ou fracção, peso liquido :
$o20

1. de ferro simples • . . • • • • . • •
11. de latão, ferro nickelado, cobre e suas ligas.
§ 20 -

$040

Café e chá. :

Sobre:
a) café torrado c moido :

Em tablettes, caixas. latás, saccos ou outros envoltorios,
por 250 grammas ott fracção, peso liquido. . • •
b) chá :
Em tablettes, caixas, latas, saccos ou outros envoltorios,
por 250 grammas ou fracção, peso liquido • • . •

$<no

$0so

§ 21 - Manteiga :
Em latas; frascos ou outros envoltorios, por 25o grammas ou fta•
cção, peso liquido • • • • . . . • • • •
$l2o
·§

22- Moveis:

Sobre:
a) os de madeira, vime, tantla, ferro{ brot11:e e semelhrtnte!4, simples,
mbttos ou compostos com outras m:1tet as, de qUalquer feitio e para
qualquer fim, desmontados ou não, taes como : arn1arlos, bancos, cadelràs, camas, cartapés, carteiras, columnas, contmodas, crlàdos·mudos,
escrivaninhas, estantes, la-vatorios~ mancebos (cabides de centro),
mesas, porra-btbelots, porta-chapéo~, secretArias, sofâs. e oUtro!~ 8er11~
lhâhtes; cavalletes jàrdlneiras, cestas parà papeis usados, pata roupas,
para serviço de padariàs e outros misteres ;
b) vit' ines, armações, balcões e pára·vento;
c) machinas de e:;crevér; de contabilidade, de regtstr<1 d~ dinheiro
e Aemelhttntes, cofres é burras de qualquer tattlanho e bilhate~.•
A s1t~cr,

por objedu:

até o preço dt: 10~. • • • • •
de mais de 1o:t até 25$00o • • ..
de mais de 25$ até 5<>$000 . • •
de mais de so-s até Jõof,ooo • • •
de mats de tm~;, ror trarç~o ou ccntcha

•

•

•

•

• ~ • •
• • • ,
•

•

•

•

que accregçá

NoTA: Os moveis beneficiados fóra da fabrica, ficarão sujeitos ao
da dlfferença do imposto cottespohdente nrj acctescltno
f.to valor do beneticiamertto ~

~amento
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§

23 - Arm&a de fogo e suaa mttnfçoes :
Sobre;

à) bacamartes, trabucos, arcabuzes e arrn:ts BemelhAtUéS, espin·
~ard~ e clavinas para guerra e par~l caça, garruchas, pistolas, revol-

vera e outras semelhantes ;
b) batas oe tetro ou de chumbo e ô churrtbo de tnuni~ão, em caixas,
latas, saccos, pacotes, ou eilvolwrios ~emelhantes;
c) espoletas em cartuchos VdSios com ou tit.:m fulminante, em caixas,
pacotes ou envoltorios semelhantes ;
d) capsulas ou e8puletas em cartuchos carregados de balas ou de
chumbo.

A sabet:

I, Armas de fogo. por

uniElado:

até o preço de 2o!l;ooo • •
de mais de 2<>$ ató .5<>$ooo •
de mai~ de 5<>$ até 1oo$ooo . • • • • • • •
de mais de IOO$, por •00$ excedente ou sua fracç.ão •

J;:200

$.1'-lO
$000

I$ooo

11. Balas de ferro ou de chumbo e chumbo de munição, por Idlogramma, peso bruto:

...

até o preço de 2$ooo • • •
de mats de 2$ até 5$ooo • • • • • •
de mais de 5$, por 5$ excedente ou sua tracção.

•

~~
$300

111. Espoletas em cartuchos vastos, com ou sem fulminante, por
cento:
até o preço de 2$ooo • • • • • • • • •
de mais de 2$ até !)$ooo • • • • • • • •
de mais de 5$, por 5$ excedente ou sua fracçllo •

t

30

•

00

()()

I V. Espoletas em cartuchos carregados de balas ou de
chumbo, por cento :

!lé o. preçn de ~$dôO ;. ·.,

• . . • • • • .. ,

de m:us de 5$ até t óilooo . • • • • • • •
de màis de lo$, pút ta$ excedertte ou ~Uá fracçArj •

§ ~4 -

Lâmpadas, pilhas e

app~relho~

êlectr!cos :

Sobre :
a) Jampadas electricas;
b) pilhas electricas seccas, nacionacs ou cstrangeir:B ;
c) appttreJbos electrioos:
A saber, lJOr unidade :

I-

Lampadaa de fC>i'$1 ltlulhlnátlva s.té

de mais de
de mais de

de mais de

so atê 1ou velas .

100
200

até

até

200

velas.

400 telt1~.

so

v~Jt~.

. • • • • •

de mais de 4d0 velag • • • •
ll. fillhas electncas seccas •

$IOtl
~1 1

s

$2;,n
$4oo
$óou

$.2oo
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TU, aquecedores, appare1hos para massagens, ferros de engommar,
ventiladores, fogareiros, chaleiras, caçarolas e semelhantes:
até
de
de
de

o preço de 2o$ooo •
lo$ 1té 5o$ooo • • • • • • • •
sati até loo$oo0 • o • • • • • • o •
mais de IOO$, por Ioo$ ou fracç!o excedente, mais

§ 25 -

E
oo

l

1

Queijo e requeij!o :

I-- Typo Minas commum, por unidade, de um a
dous kilos. . . • • • . . . . •
11- Typo~ de outras especics, por 500 grammas ou
fracção. . . • • . . . . . . o
III- Queijo desnatado, por 500 grammas ou fracção.

$ISO
$100
$100

§ 26 - Electricidade :
Sobre:
a) kilowatt-hora de luz ;
b) ki!owatt-hora de torça:
c) coasuiDl• á j01jait.

A satx:r:

I - Por kllf'Wltt-hora de luz • , • • • • •
11- For k.lowatt-hora de força. • • • •
IH- Sobre o preço do consumo ájorjaito
§ 27 - Tintas :
Sobre:
a) de qua1quer cOr ou qualidade, proprias para escrever, constantes

da classe 1o&, n. t73, da Tarita das AJtandegas;
b) preparad<:ts a af!ua, oleo ou a esmalte, constantes do no 173 ci•
tado, da classe toa, da Tanta;'
c~ \'ermzes, const'lntes do n. 175, da classe 10", e 177, da classe u•,

da Tariia Jas AuandeJ:ras ;
d, materi~ ou substancias de tinturarias ou pinturas, constantes
do n. 15ó, da classe 10"" da referida Tarifa.

A saber:

I - Tintas de escrever, por toogrammas ou fracção,
peso bruto

•

•

o •

•

•

•

.

o •

11- Tintas preparadas a agua, oleo ou a egmalte,
por 1 25 gramm:-ts ou tracção, ~~ bruto •

UI- VernizeR, por 125 grammas ou fracção, peso
bruto o • • • . o • o • o o •
IV - Mater1as ou substancias de tinturarias on pin·
turas, por 125 grammas ou fracçftl 1, peso
bruto • • • • • • • • • • • •

$015
$0SO
$100

$0So
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~

28 - Leques de qualquer especie e ventarolas:

Por unidade

até o preço de

~

~$ooCI.

•

•

de ma1s de :;$ até 2o$0oo
de mais Je 20$ até ')o$ooo • • . . • •
de mais de 50$ até I00$0000 • , • • • • •
de mais de Ioo$, por HYl$ excedente ou sua fracção.

200

1
400

I 000

2

00

uoo

2

§ 29 - Boãs, pellos, pelles de agasalhos, man-

chons e semelhantes:

Por umdade:

até So$o0o.

• • • • . . , . . . .

de matS de 50$ até I oo$ooo • . . , · • •
de maig de wo$, por tOO$ excedente ou tracção.

I$oOO

2$000
2$000

§ 30- Luvas:
Por par:
de algoàão puro, simples •
dit1s com emettes. • • , . • • • • • • • •
de alg'ldão com outra materia, exceptuada a seda, simples .
ditas com culeitt:s.
de lã, simples • •
ditas com ent;!ltes. • • • • . • • . • • •
de borra de :)(!da ou seda com outra materia, simples •
ditas com enfeites. •
de seJa pura, simples.
ditas oom entcit~. • • • •
de pelles e semelhantes, simples •
ditas com enteites. , • • •

$100
$150
$lOO

$250
$350

$~00

$8~~

$

2

00

2 00
00

5$oOO

NoTA: N!lo se consideram enfeites a,,. simples bagueltes.

§ 31 -

Artefactos de borracha :

Por unidade :

ai

camaras de ar para automoveis. • • • • • . . .
b idem pa~a rodas de motocycletas ou para rodas semelhantes.
c pneumat1cos. • • . • • • • . . • • . . •
d) i rem para rodas de motocyclehs ou para rodas semelhantes.
e) rodas mass1ças cte borracba para automoveis . . . • •
J) capa:i, capotes e semelhantes, tmpermeaveis, para homens
ou senhorclb • . • • • •
g) idem para meninas ou meninos •

1$000

$500
5$000

2$000

5$000

5$000
3$000

NoTA: Designam-se por pneumaticos os capotões que envolvem as

camaras de ar das rodas dos automoveis.
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§ S2 - Navalhas e pinoeia para barba. :
I, navalhas de qualquer feitio, Gilette, Auto Strop e semelhantes,
por unidade:
a) com cabo de osso, madeira, chifre ou metal ordinario •
b) com cabo de marfim, madreperola ou tartaruga • •
c) com cabo de prata . . . . • . • • •
d) navalha Gilette, Auto Strop e semelhantes .

11, laminas simples, para navalhas Gilette, Auto Strop e seme·
lhantcs:
a) por meia duzia ou fracção • • • • • •
b) para navalhas não especificadas, por unidade.

$roo
$040

III, pinceis para barba :

a)

edh:t cabo de osso, celluloide, madeira, chUte ou metal

ordinario • • • • • • • • • • • •
b) com cabo de marfim, madreperola ou tartaruga.
c) com cabo de prata • • . • • • • • • •

•

$300
I$oo0

2$000

§ 33 - Pentes, escovas e espanadores :
Por unidade :

a) pentes e travessas para alisar cabello, para trança e para
outros fins :

1 - De madeira, osso, bufalo, chifre, celluloide, alumínio e

butros, simples, sem enfeites .
• • . • • • • • . •
11--- De prata, marfim, madreperola ou tartaruga, sem enfeitês ou embutidos. . • • • • • . • • • . •
Com enfeites ou embutidos • • • • • • • • •
Ill - De ouro ou platina, sem enfeites ou embutidos •
Com enfeites ou embutidos • • • • • • • • •

COm enfeites ou embutidos .

$roa
$200

$5oo

I$000

3$ooo

5$000

b) escovas de qtiâlqu~r qualidade e para qualquer fim :
1°. Para fato, cabeça e semelhantes e para chapéos,
barba, pós de arroz e scmelbahtcs:

I -Com cabo ou costas de madeira, osso, bufalo, chifre, celluloide, alummio e outras materias, tom ou sem embutidos . . . . • • • • • • • • • • • •
It- Com cabos ou costas de prata, marfim. madrepcrola,
ou tartaruga, sem embutido •
Com embutidos • • . • • • • • • . , \ • •
Ilt - Com cabo ou costas de ouro ou platina. sem embutidos
Com embutidos • • • • • • • • • • • • • •
2. o

Para bigodes, dentes, unhas, fricções c semelhantes :

I - Toda de lã ou qualquer outra qualidade, com cai:lo ou
costas de rrt~dclra, osso, bllfálo, chUte, cellulolde, alumlnio
ou outras materias, com ou se01 e1nbut1dus. • • ..

$~00

=
s$ooo

$100
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li - Com cabo ou costas de prata, marfim; madrepetola ou
tartaruga, sem embutidos
Com embutidos. • • • •
III- Com cabo ou costas de
tidos • • • • •
corn embutidos. •

•

• • . •
• • • • •
ouro ou platina,
• • • • .

•

• • • •
• • • ,
sem embu. . • .

$200

$500

3·0 Para limpar metaes e semelhantes, pará lltnpar tnesa,
lavar casas e semelhantes, e para calçado, artelos,
com ou sem a1ças, e para outros fins:

I - Com eabo ou costM de madeftlt1 osso, bufalo, chifre,
li Com

Ill -

Com

ce1luloide, aluminio ou outras materias, com ou
sem embutidos • • . • • . • • • • i
Com cabo ou costas de prata, marfim, madreperola ou
tartaruga • • • • • • • • • • • • •
embutidos. • • • • • • • . • • • • .
Com cabo Oti eostas de outo ou p1atlna, sem erobu·
tidos • • • • • • • • • • • • • .
embutidos.

$oso
$100
$200

c) Espanadores de qualquer qualidade c para qualquer firn :

1 ...... De pennas, pellos, crina e semelhantes •

11- De qualquer outra

qualidade .

•

•

§ 34- OaiXa.a de qualquer feitio, '\Tasiaa, quando
postas á venda, :

ex~

por unidade :
à} de papelão, de phantasia, simples ou compostas, torradas ou
não, para acondicionamento de confeitos, joias e presentes:

De
De
De
De

mais de olil ,os nté o*, 10
mais d~ o 111 , to até oM,~S
maiS de 0 111 ' 25 até orn ,so
lllais de om, so • • .

de cot11pritriettto • •
•
•
.

.

.

•

•

•

b) de madeira, couro, osso, bufalo, cellnloide, chifre e alluminio
excepto as de prata, ouro e platina, para qualquer fim:
Até om ,05 de cotnprfmento .
De mais de 0 111 ,05 até 0 111 ,10.
De mais de om, 10 até o 111 ,25 •
De I'Uais de 0 111 ,25 até 0 111 ,50 •
De mais de om,so •

$oso
$100
j

i5

óO
.

c) de sandalo, charão ou acharoadas:
Até om,os de comprimento •
De mais de o111 ,05 até om, 10.
De mais de Olli, 10 áté o•,2~.
De mais de 0 111 ,25 até om,so.
De máis de om,so • • • •

•

•

...

4

$100

!
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§ 315 - Brinquedos:
por unidade :
Do preço de t5$ a 3o$000. •
De ma ~s de 3c $ até 5<>$000.
De maiS de as a t é · = ·
De mais de 1
até 3
•
De mais de 300 até 5
•
De mais de 5oo$úoo • • •

§ 36 - Artefactos de couro e outros ma.teriaes :
por unidade :
a) Malas ou canastras, bahus, bolsas e saccos para roupa, pastas

e carteiras :

1o. Malas ou canastras e bahus, com ou sem pertences :

I. De zinco ou qualquer outro metal ordinario:
Até om, 10 de comprimento na maior extensão • •
De mais deom,ro até om,25 .
De mais de om,25 :~té om,so •
De mais de om,5o até Im,o •
De mais de I m,o. • • • '

so

()()

ti

00

00

soo

11. De madeira ordinaria ou papelão, de sola ou de couro
envernizado ou não, pintado ou forrado, de lona ou
oleado, coberto de carneira, lona ou semelhantes :
Até om,to de comprimento na maior extensão
De mais de om,1o até om,25 •
Ds mais de om,25 até om,so .
De mais de om,so até I m,o •
De mais de Im,o .

III. De sandalo ou qualquer outra madeira fina ou de madeira
forrada de couro de qualquer qualidade ou zinco :
Até om, 10 de comprimento na maior extensão
De mais de om,IO até om,25 •
Do mais de om,25 até om,so •
De mais de om,so até Im,o •
De mais de tm,o • • • •

.

2°. Bolsas ou valises e saccos para viagem ou roupas,
com ou sem pertences :
Até om, 10 de comprimento,
De mais de om, 10 até om,25
De mais de om,~s até om,so
De mais de om,so • • •

na maior extensão •
•
•
•

3°. Pastas para cima de mesa ou para conducção de
papeis e fins semelhantes :
I. Simples ou forradas de panno, couro ou oleado e materias semelhantes • • • • •
• . • .
11. Forradas de velludo ou seda • •

l

o

o
00

00

o
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4· o Carteiras ou bolsas para dinheiro ou outros fins,
para homens e senhoras :

I. Porta-moedas sem forro, de couro •
Porta-moedas com forro, de couro. • • . • • •
-11. Carteiras de couro, sem forro, para homens • • . •
Carteiras de couro, com forro de algodão, para homens
Carteiras de couro, com forro de seda, para homens. •
Carteiras todas de seda, para homens. • • • • .
Carteiras de couro ou oleado ou de outra materia, com
forro de algodão ou tricoline, para senhoras. . •
Carteiras forrbdas de seda, para senhoras. • • . •
Carteiras toda de seda, para senhoras. . . • • •
lll. Bolsas, saccos e porta-lenços, de couro, madeira, massa,
alffOdão, de qualquer feitio, para senhoras •
Idem, Idem, idem, toda de seda • . • • • .
IV. Cintos de uma só correia, para homem ou senhora. .
Cintos tubulares para homem . • • . .
Cintos á fantasia de couro para senhoras. .
Cinturões para colleg-iaes, Policia e Exercito.
Cinturões com talabarte. . . • . • •
Bolas de foot-ball.

$200

!

$3~
00

~~

i!

2

oo

00
00

~

oo·

000

00

~

3:

200
00

;,00

NoTA: Os porta-moedas, !:arteiras, saccos, bolsas e cintos que
tlverem enfeites ou aros de prata, ouro ou platina, ficarão sujeitos ao
dobro das taxas correspondentes e os que tiverem pedras preciosas,
ao triplo.
b) Arreios e seus pertences:

1°. Chicotes :
I, sem cabo • • • • • • • • • • • .
Il, com cabo de madeira, osso ou materia ordinaria.
III, com cabo de metal ordinario •
IV, com cabo ou enfeite de prata • • • • •
V com cabo ou enfeite de marfim ou tartaruga.
vl, com cabo ou enfeite de ouro ou platina • •

so

i

00

oo

I
2

2°. Cabeçadas :

simples ou com guarnição de ferro ou estanho • • •
com guarnição ou enfeite de metal ordinar10. • . •
11 I; com guarnição ou enfeite de metal prateado ou dourado
IV, com guarnição ou enfeite de prata. • • •
V, com guarnição ou enfeite de ouro ou platina.

e

I

d,

00

4°. Sellins, sellas ou silhOes :
Até o preço de so$ooo • • • • • • • •
De ma1s de So$ até Ioo$ooo. • • . • • •
De mais de 1~ por Ioo$ ou tracçlo excedente.

o

J
2

3

3°. Silhas, Jóros, peitoraes e rabichos:
I, simples ou com guarnição de metal ordinario. .
11, com guarnição de metal prateado ou dourado
111, com guarnição de prata. • • . • • .
IV, com guarnição de ouro ou platina.

1)0
00
00

!

I

00
00
00

2

00
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§ 37 -

Joias e obras de ourives :

3 °/0 sobre o preço de venda dos seguinte~ ()bjectos:
a) joias e quaesquer obras de ou ri, ::, ·
prata, platina,
madreperola, marfim e tartaruga, com ou sem perulas, pedras preciosas
ou finas, taes como :
I - Allianças, anels, dedaes, braceletes, pulseiras, com ou sem
relogio, collares, pendenlif_s, cordões e medalhas, amuletos, cruzes e
figas, barrettes, broches, alfinetes de peito, alfinetes, pegadores e pas·
sadorcs de gravatas, botões de punho e de camisa, brincos e argolas
para ordhas, diademas, pentes, travessas e quaesquer outros adereços de
cabeça, cltatelaines, cintos, bolsas de mão, reloglos, carteiras, cigarreiras,
charutdra:.., phosphoreiras, ponteiras, caixas para ra('é, para pó de arroz,
para thermometros e semelhantes, castões para beng-alas e guarda chuvas,
para chicotes e reb.:nques, lapiseiras, canetas, agulheiros, correntl!s para
relogio, cordões ou trancelins para leques, para pince-nez e ·usos
semelhantes, fivelas para cintos, para chapéos, calçados e semelhantes,
oculos e pince-nez e as respectivas armações, monoculos, binoculos,
lorgnon \' baix.ellas, salvas, bandeijas, fructelras, jardineiras, bacias,
Jarros e mais pertences de toilette, galheteiros, licoreiros, p:..tliteiros,
escrivam nhas, tinteiros, cinzeiros, pesf's para papel, argolas para guardanapos, dcscétnsos plr:l t::lh!>n•s, cestas p.:1ra pão, biscouteiras, cofres
para jotas, porta-allianças, alfineteiras, porta-escovas, porta-cartões,
porta-copos, porta-gelo e semelhantes, taças communs e para desporto,
estojos para unhas, para costuras, para barba e semelhantes e quaesquer
outros objectos de uurivesaria.
11- Perolas, pedras preciosas e pedras finas, vendidas avulsas.
NOTAS:

t•-

O impo~to incide

tambem sobre as baixellas, baciae, jarros

e mais pertences de toilctte quando fabricados de qualquer outro metal,

Bejam simples ou mixtos, nickelados dourados e prateaJos.
2 • - Os objt!ctos classificados nos §§ 33 e 36, quando forem obras
de ourives. ficarão sujeitos ao imposto na razão de 3 °/u exceptuados os
de que trata a nota ao § 36.
3• - O imposto sobre joias e obras de ourives é pago pelos com·
merctantes em grosso, a varejo e ambulantes e pelas casas de penhores
e Monte de Soccorro, tanto nos le1lões como nas vendas directas que
effoctuarem a consumidores; nos leilões, o imposto será pago pelo
comprador. O .Monte de Soccorro e as cat1as de penhores verificarão a
procedencia (ao de particular ou commerciante) das joias e obras de
ourives. que receberem em garantia Jos emprestimos, annotando-a na
rctopecttva cautela. (Vide art. 54, letra b, alinea VI e § I 0 , e art. 1 ~~,
§ao.)

~

88 -·-- Ohjaotos de

adorno:

Por unidade :
a) oh}~~t~.l~ de ~dorno, de ouro, platina, prata c qualquer outro
trtf'lnl,.!rlltdtlt,t,, nl:dw·\lro, marr!HHe, porphyro, j:t.spe, granito, gesso
turru colll, lcwçu, vidro, IU:Ilhru, ruadrcpcrola tartnrurra galatith~
,H mc 1hautt·f\, tncR eomo: columuas, cstatuas, estatuetas bi'lst~s fi
lb•lot.,, br orm··1, l(ltadros e pintura~ a olco e aquareti'as, lampa~rl~:;
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abat-Jours, medalhlSes e pratos para paredes, reloglos de fantasia, vasos,
jarros, cache-pots, lustres, candelabros, serpentinas, castiçacs e espelhos
de fantasia ;
b) objectos de utilidade, de qualquer metal, simples ou mixtos,
nlckclados, dourados, prateados, pintados, bronzeados e esmaltados,
exceptuados oa de ouro, platina ou prata, taes como: salvas, bandejas, rructclras, jardineiras, galheteiros, licoreiros, paliteiros, tinteiros,
cinzeiros, pesos plra paoel, cestas para pão\ argolas para guardanapos,
biscoutelras, cot"rcs para joias, porta-alianças, altinetciras, portaescovas, porta-cartões, porta-copos, porta-gelo e semelhantes, taças
communs e para desporto e estojos para unhas e para costuras:
I- De preço de 2~ até
De
De
De
Do
De

$roo

5$· .

preço de 5 até IO$.
preço de 10 até
preço de 25 até 50 •
preço de so até ~ •
• , •
preço superior a 200 , por· I~$ ·ou· fr;cç'to excedente.

ês .

$200

I~

2$~

NoTA- Os objectos de adorno de louça ou de vidro pagarão as
taxas deste paragrapho.

§ 89 -

Gazolina e naphta :

Por kilogramma, peso liquido •

§ 40 -

.

.

Apparelhos sanitarios :

Por unidade :
a) Banheiras, Iavatorios, mictorios, vasos (W. C.), biJ.et, bacias,
pias de lavagem e c:iespejos. escarradeiras e artigos semelhantes, de
grés impermeavel, simples, vidrado ou esmaltado, de louça e de ferro
simples, pintado ou esmaltado:

Até o preço de 20$ • • • •
De 2o$ a so$ • • • •
De 5o$ a IOO$ • • • • • • • • • • • •
De mais de 100$ por IOO$ ou fracção excedente mais •

$200

$5oo
I$ooo
t$ooo

NoTA- Os objectos de louça, tambem incluidos nos § 18, ficam
sujeitos unicamente ás taxas desse paragrapho, excepto quando de,s.
tinados a ~ercm fixados ás paredes ou pavimentos e Iig· ,Jos a oanalisações para escoamento, caso em que são considerados apparelhos eani..
tarios.

§ 41 -

Azulejos, ladrilhos ou mosaicos:

Por metro quadrado :

I. Azulejos de barro, louça ou vidro, simples • • • •
li. Azulejos de barro, louça ou vidro colorido ou ornamen·
tado. • . • • • • •
lU. Ladrilhos àe barro, simples •

$200

$4oo

~~oo
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I V. Ladrilhos ceramicos vitrificados, de uma só cOr ou com
inuu~taçõcs e mosaicos .
. . • • . • • . •
V. LaJrilhos de cimento, simples • • • . • • • .
VI. Ladrilhos de cimento polido, simples ou ornamentado,
com incrustações • . • • • • . . • . . •
VIl. Ladrilhos de ceramica, simples, grafetada ou de cOr .
VIU. Ladrilhos de alabastro, marmore, porphyro, jaspe ou
pedras semelhantes, simples. . • . • • • • •
IX. Ladrilhos de alabastro, marmore, porphyro, jaspe ou
pedras semelhantes, decorados • • • • • • • •

§ 42 -

J$ooo

$6oO

Instrumentos de musica :

A saber, por unidade :
I - Pianos, pianolas, auto-pianos, gramophones, vitrolas e semelhantes, instrumentos de sopro e de corda, de madeira ou metal, bombos,
tambores e pratos :

Até o preço de 5o$.
De 5o$ a Ioo$o00. • • • • • • • • .
De mai~ de 100$, por Ioo$ ou fracção excedente.
li - Rolos de musicas para pianolas. • • •

I$ooo
•

2E0
2
o
lOO

111 - Discos para gramophones :
1°, simples:

Até om,2o de diatnetro . •
De mais de om,20 até om,JO.
De mais de om,JO até om,40·
De mais de om,4o. .

•

$too

$200
$300

$500

2°, duplos:

Até o'~~~,2o de diametro • •
De mais de om,2o até o'~~~,JO
De mais de O'~~~,JO até om,40
De mais de o'~~~,4o. •

§ 43 -

•
•

Fogões:

Sobre fogOcs a lenha, coke, gaz ou electricidade.
Por unidade :
Até o preço de HX>$ooo. • • • . • • •
De mais de 1oo$, por 1oo$ ou fracção excedente •

§ 44 - Ma.chinas cinematogra.phicas e photogra phicas :
aj machinas cinematographicas {cincmatographos communs) e machinas photographicas ;
b) films impressos ou virgens, papel albuminado ou chloruretado,
para photographia e placas photographicas.
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I - .Machinas cinematographicas (cinematographos communs) o
machinas photographicas, por unidade :
I0

,

2°,

de preço até 1:ooo$, por Ioo$ ou fracção. • •
de preço superior a 1 :ooo$, por wo$ ou fracção que accrescer. mais • • • • • • • • • • • • • •
11 - Films rara cinematographos, impressos ou virgens,
jnclusive os destinados aos pequenos ci !ematographos de salão, em latas, caixas, caixinhas de papelão
ou envoltorios semelhantes, por too grammas ou
fracção, peso bruto • . . • • . • • • •
111 - Papel albuminado ou chloruretado, para photographh, de qualquer modo acondicionado, por 100
grammas ou frac~ão, peso bruto • . . • . .
IV - Placr·s photographic.as, sobre vidro, sobre celluloide
ou outra materia, de qualquer modo ac1 ndicionadas,
exceptuadasas de que tratam as alineas 11 c lU, por
roo grammas ou fracção, peso bruto.

2$000

3$ooo

$250

$oso

$02o

Art. 5· o O imposto, quando cobrado por guia, incidirá sobre a
somma dos pesos dos objectos contidos em cada volume.
Art. 6. o Os productos que soffrerem transformação fóra da fabrica productora ficam obrigados ao pagamento da taxa integral
correspondente á nova especie; serão considerados fabricantes, para
todos os effeitos legaes, os que operarem essl transformação.
Paragrapho unico. Exceptuam-se os que transformarem ou beneficiarem sal, tecidos c moveis, nos casos previstos no art. 4°, § 4o,
nota Ia, § 12, nota ra, e § 22, nota, bem como os que desdobrarem
alcool em aguardente e vice-versa, os quacs, entretanto, como
commerciantes, poderão adquirir os se1los necessario~ ao pagamento
da differença do imposto entre a taxa primitiva e a que ficar sujeito o
producto por beneficiamento ou desdobramento.

CAPITULO III

Da isenção do imposto
Art. 7. 0 São isentos do imposto de consumo:
a) os objectos importados directamentc pelas mesas administrativas dos estabelecimentos de caridade e de assistencia hospitalar,
quando ·se destinarem ao uso e tratarnento gratuito dos assistidos.
b} os artigos importados para pruvisão dos officiaes e tripulantes
das embarcações estrangeiras.
c) os artigos fabricados em estabelecimentos publicos federaes,
estaduaes ou municipaes, quando se não destinarem a fornecimento ao
commercio ou a pJ.rticulares.
d) os productos dos estabelecimentos particulares de ensino ou
de caridad·e, para fornecimento gratuito aos alumnos e assistidos.
e) os productos que tiverem de ser exportados para o es·
trangeiro.
f) os artigos que a fabrica produzir e applicar, no proprio es·
tabelecimento, no preparo de outros artigos, tributados ou não.
Leis de 1926 - Voi. III
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g) as amostras de diminuto ou_ de nenhum valor comme~!,
para distribuição gratuita, desde que tragam em caracteres bem !181•
veis declaração nesse sentido, não devendo as amostras de tectdos
exceder de om, 30.
h) -Sobre o fumo:

I, o tabaco em pó ;
.
11, o pó de fumo correspondente á quebra de que trata a nota 3.•
do artigo 4· o, bem assim o que fór destttcotizado ou desnaturado por
qualquer processo chimico, de modo a não poder

ser fumado.

i) -Sobre as bebidas:

- o alcool para fins industriacs, desnaturado na propria fabrica,
com 5 °/o de kerozene, ou com outras qttaesquer substancias que o
Ministro da Fazenda determinar.

j) - Sobre

o calçado :

I os tamancos communs ·
os sapatos de ponto de malha de qualquer especie, para recem•
nascidos.

d,

k)- Sobre as perfumarias :

I, as essencias simples e os oleos puros que
materia prima de diversas industrias ;
li, o sabão para lavagem de roupa e de casas.

constituirem

l ) - Sobre as especialidades pharmaceuticas:

I, os sabões medicinaes, quando perfumados e os dentifricios, por
estarem sujeitos ás taxas do art. 4°, § 6° ;
n, até 31 de dezembro de 1926 (Lei n. 4·910, de IO de janeiro de
1925):
1°, os productos preparados e vendidos pelo Instituto Oswaldo ·
Cruz, inclusive os fornecidos pelo Serviço de Medicamentos Officiaes;
2°, os . productos denominados 205, de Bayer, e tryparsamide da
Rockfeller Fondatlon, especificas contra a peste da cadeira e outros
semelhantes com applicação ao tratamento da mesma peste.
m) -

Sobre as conservas :

I, o xarque, bacalháo e toucinho de qualquer procedencia;
. 11, as salchkhas, Iinguiças e morcellas, não acondicionadas em latas,
ca1xas, saccos, papel, etc. ;
III, o peixe secco e o salgado ou em salmoura, de producção
nacional, a granel ;
IV, os doces nacionaes de qualquer especie e as fructas, de que trata
o § so do art. 4°, a granel ou acondicionados em folhas de bananeira
e semelhantes, ou em papel, pesando menos de 250 grarnmas;
V, os biscoutos e bolachas a granel ;
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r, a carne de porco nacional, a granel ou acondicionada em
tinas, barricas, latas ou outros volumes, de peso superior a ro kilo·
grammas.
n)-

Sobre os chapéos:

I, os chapéos nacionaes de palha ordinaria e os de tecidos de algodão, sem carneira nem forro, cujo preço de venda da fabrica não
exceda de 2$000, e os de palha de carnaúba ;
11, as fôrmas, cascos, carapuças ou carcassas de palha, pello, lã, ou
de outra qualquer materia, destinados ao fabrico de chapéos, bonets
ou gorros;
III, os chapéos de sol cujas varetas não excedam de om,25, por
estarem tributados como brinquedos (art. 4", § 35) ;
I V, os chapéos de couro proprios para tropeiros, as toucas para
rccemnascidos e as carapuças.
Nota: Considera-se «carapuça» o barrete de fórma conica ou arredondada, de qualquer tecido, sem aba e de copa alta, de extremidade
dobrad~ ou não, desde que não se confunda com o gôrro para meninos
ou memnas.
o) -

Sobre os moveis:

- as machinas de costura.

PJ- Sobre os queijos:
- os de typo Minas commum, de peso inferior a um Jdlogramma
.
e sr.perior a dous kilogrammas.
q) -

Sobre a electricidade:

I, o consumo, quer de luz, quer de força, abaixo de 20 kilowatts..
hora mensaes;
11, os kilowatts-hora consumidos, em seus proprios serviços e res.
pectivas officinas, pelas emprezas geradoras e distribuidoras di energia
electrica e pelas de serviços publicos (de agua, gaz, luz, esgoto, tele·
phone, telegrapho e viação);
IH, o fornecimento de energia, feito pelas emprezas geradoras ás
simplesmente distribuidoras;
IV, o consumo proveniente de illuminação publica e de repartições,
officinas e serviços da União, dos Estados e dos Municípios.
r)-

Sobre os pentes, escovas e espanadores:

- os pentes e travessas de marfim, madreperola,. tartaruga,
prata, ouro e platina, quando forem obras de ounves e constituirem
adereço de cabeça, por estarem sujeitos ás taxas do art. 4", § 37.

s)- Sobre as caixas:
I, as de madeiras laminadas, envernizadas ou não;
11, as de pinho ou de qualquer outra madeira ordinaria, proprias
para encaixotamento de mercadorias c transporte das mesmas.
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I)- Sobre

os llrinquedos:

-- os de preço inferior a 15$ooo.
u) -

Sobre as joias e obras de ourives:

- as vendas feitas a negociantes registrados para o commercio do
producto.
r) -

Sobre os obj ectos de adorno :

I, os bibelots, cuja dimensão maxima fór inferior a om ,05 ;
li, as columnas de madeira, por estarem sujeitas ás taxas do art. 4°,
§

22.

CAPITULO IV

Do registro
SUA COBRANÇA E FISCALIZAÇÃO

Art. 8. o Ninguem poderá fabricar, vender ou expor á venda p1 O•
dueto sujeito ao imposto de consumo, sem se achar habilitado com o
competente registro.
Art. 9.° Constitue o registro um certificado, ou patente, exprduo
pela repartição arrecadadora local mediante pagamento dos respectivos
emolumentos, ou gratuitamente.
Art. 10. Na obrigação do registro estão comprehendidos:
a ) os fabricantes, quer em estabelecimentos, quer em residencia
particular, inclusive os depositas, desde que nelles se façam vendas;
b ) os commerciantes e os representantes de casas commerciaes ou
fabris, que tiverem mostruario ou escriptorio permanente na localidade,
ainda que negociando por meio de amostras, encommendas ou á con..
silYnação;
o c ) os mercadores ambulantes, por conta propria ou alheia, e os
vendedores de gazolina por meio de bombas ou outros processos.
d) os ag·entes commerciaes ou prepostos de estabelecimentos si·
tuados fóra do paiz, ainda que negociem por mnio cL~ nmostras ou só
recebam encommendas; neste c::tso, valerá o registro para toda a
União;
e) os commerciantes atacadistas, os commissarios c os consi~
gnatarios que receberem, comprarem ou, por qualquer modo, nego·
cin.rem por grosso, exclusivamente ou não, com fumo em bruto-corda,
folha ou pasta- de qualquer modo acondicionado.
Art. 11. Os emoll!mentos de registro obedecem á seguinte tabella:
a) FABRICAS :
I. De seis operarias ou menos :
de uma só especie tributada- emolumento.
de duas, pela 2•.
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de tres, pela 3• • • • • • • • •
de mais de tres, da 4• a wa, cada uma
Pelas restantes, cada uma • • • •

I I. De mais de seis operarias até

12 :

de uma só especie - emolumento. .
de duas, pela 2•. • • • • . .
de tres, pela 3•. • • • • • •
de mais de tres, da 4a á w•, cada uma
Pelas restantes, cada uma • • • •

~ia
ooo

.

•

•

50
.
15 000

•
•

I0$000

111. De mais de

12 operarias ou com força motora ou ap·
parelhos de capacidade de producção superior a
âesse numero âe operarias:

de uma só e8pecie - emolumento. •
de duas especies, pela 2 6 • • • •
de tres, pela 3•. • • • • • •
de mais de tres, da 4• a w•, cada uma
Pelas restantes, cada uma.

000
so~ooo
150 000

300

•

50 000
20 000

b) COMMER.,_CIO POR COMMISSÃO, CONSIGNAÇÃO,
REPRESENT ACAO OU CONTA PROPRit\, DE UMA OU DE
MAIS DE Ul\1A ~SPECIE TRIBUTADA:

Um só emolumento •

•

3001000

c) COMMERCIO POR GROSSO DE rUMO El\l CORDA,
FOLHA OU PASTA:

Um só emolumento .

300$000

i) COl\'11\lERCIO POR GROSSO:

Em uma só especic- emolumento
Em duas, pela 2• • • • • •
Em tres, pela 3•. • • • • •
Em mais de tres, da 4• a Io", cada
Pelas restantes, cada uma . • •

•
• .
uma.
. .

300$000
rso:Jiooo
~o$ooo
20$000
10$000

e) COM.MERCIO A V AREJO :
Em uma só especie- emolumento •
Em duas, pela 2• • • • • • • •
Em tres, pela 30. • • • • • • •
Em mais de tres, da 4a a IOn, cada uma.
Pelas restantes, cada uma • • • • •

6o$ono
40f,ooo
~0$00()

5$00()
2$000

§ 1.0 Os lavradores que produzirem annualmcnte até Io.ooo litros
de graspa, alcool, aguardente de canna ou de mandioca, ou de vinho natural, quando não empregarem exclusivamente, como materia prima,
productos de sua lavoura ou da de seus empregados, pagarão 6o$;
se, de qualquer modo, produzirem mais de 10.000 litros até 1oo.ooo,
I so$, e se excederem esta producção, soo$. Servirá de base, para
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o calculo da producçlo, a média dos tres annos •nterlores ou, quando
se tratar de industrla nova, o confronto com a ptoducção de estabelecimento semelhante.
§ 2. 0 Os fabricantes de graspa, alcool, aguardente de canna ou
de mandioca ou de vinho natural, que empregarem como materla prima
productos de lavoura alheia, pagado o registro nas condições do pa~
ragrapho anterior.
§ 3·o Os fabricantes e commerciantes por grosso, que tambem
tiverem venda ambulante, pagarão pelo commercio ambulante, em~
bora feito por grosso, os emolumentos estabelecidos para o commercio a varejo.
§ 4. 0 No numero dos operarias serão computados os que trabalharem fóra do estabelecimento e que forem portadores da caderneta
de que trata o art. r 11, ~ 1°, lettra h.
~ 5. 0 Os commerciantes por grosso de uma ou mais especies tri ..
butadas que tambem negociarem a varejo, com um~ ou mats especies,
pagarão sobre o commercio a varejo os emolumentos correspondentes
ás especies excedentes das . d~ commercio por grosso, respeitada a
ordem da tabella, isto é : os commerciantes de uma só especie por
grosso pagarão os emolumentos de 3oo$ e os do commercio a varejo a
partir da 2• especie da lettra e ; os de duas especies, por grosso, os
emolumentos de 450$ e os do commercio a varejo a partir ela. 3• especie
e::la referida lettra; e assim, successivamente. Da mesma forma proceder-~ e-á em relação aos fabricantes.
§ 6. o Estão sujeitos ao emolumento da Jettra b, independentemente
de qualquer outro, os escriptorios commerciaes, onde as vendas forem
feitas unicamente por amostras ou simples encommendas.
~ 7. o Os depositas de fabricas, nos guaes sejam feitas. vendas,
bem como os mercadores ambulantes, ficam comprehendtdos nas
lettras d e e da tabella, attendida a categoria do commercio que exerçam.
§ 8. o O registro de fabrica dá direito sómente á venda, por
grmso ou a varejo, do producto da propria fabrica.
§ Q. 0 Os commerciantes que alterarem o seu negocio de varejo,
no todo ou em parte, pagarão os emolumentos correspondentes ao
commerdo por grosso, levados em conta os anteriormente pago~
pela especie ou especies alteradas. Essa medida é extensiva aos fabricantes que alterarem a categoria da fabrica.
§ to. No calculo para a cobrança do emolumento de registro d~
fabrica de mais de um producto, servida por apparelhos ou força m~
tora, serão sómente computados os apparelhos ou a força empregados
na producção de mercadorias tributadas, calculada esta pela média
dos tres ultimas annos, em confronto com o numero de operarias
capazes de igual producção. Nas fabricas de mais de uma cspecie tributada, o calculo será relativo aos apparelhos, força on operarias
empregados em cada especie.
Art.

1 2.

São obrigaJos a registro gratuito :

a) os depositas fechados de casas commerciaes, mercadores am-

bulantes e fabricas, desde que nelles se não effectuem vendas ;
b) os armazens oos empreiteiros das estradas de !erro e obras
de portos e os dos fazendeiros, para a venda unicamente aos seus empregados ou oper~rios, desde que não estejam sitaados á margem
de logradouro pubhco ou de estrada particular franqueada ao transito
rnblico;
c) os armazens das cooperativas, para supprimento exclusivo d01
ns.<:ociados, quando tiverem portas abertas para a via publica;
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d) as salinas em que a evaporação ao sol e ao vento for o unico

processo industrial ;

e) os lavradores que fabricarem graspa, alcool, aguardente de
canoa ou de mandioca ou vinho natural, empregando sómente o producto
de suas lavouras ou das de seus empregados quando a producção
annual nlo exceder de ro.ooo litros englobadamente;
. J) os estabelecimentos particulares de educação, que fabricarem
artigos p2ra a venda aos proprios atum nos ;
g) os asylos e casas de caridade ou rle asslstencia, particulares,
que fa.!:>rir.arem productos para commercio;
h ) os fabricantes que tra~alharem sem offictaes ou aprendizes no
Interior de sua.c; casas, em dependencias que não tenham portas para
logradouro publico, ainda que empreguem materiaes seus; não se considerando offictaes ou aprendizes a mulher que trabalhar com o marido,
os filhos aolteiros com os paes, e os serventes indispensavels;
i) as fabricas de torrar café, onde se não fizerem vendas e cu.fo produeto fOr vendido ou moldo em estabelecimento pertencente ás mesmas
fabricas e sob a fiscalização da mesma estação arrecadadora.
Paragrapho unico. O registro de que tratam a..c; lettras a e i deste
artigo será concedido mediante exhibição do registro pago pelos estabelecimentos nellas referidos, fazendo-se na patente menção do local
da casa matriz e do numero e data da respectiva patente.
Art. 13. Nlo será concedido registro para o fabrico de fumo,
charutos, cigarros ou cigarrilhas em estabelecimento cuja secção de
venda a retalho dos mesmos productos tiver communicação mtema
com a do fabrico.
Paragrapho unico. Tambem não será concedido registro para o
fabrico de cerveja de alta fermentação no mesmo predio, ou em outro
que com a fabrica se communicar internamente, toda vez que houver
secção em que o producto fOr servido para consumo no proprio local.
Art. 14. O prazo para pagamento do registro ou obtenção da
patente gratuita será :
a) antes de iniciado o commercio ou fabrico, para os que preten..
derem commerciar ou fabricar productos tributados, pagando o e'llolu..
mento integral, qualquer que seja a época do inicio ao negocio;
b) de 1 de janeiro a 31 de março, para os que tjverem de renovar
as respectivas patentes, pagando o emolumento integral, de accOrdo
com o do anno anterior, se, antes de vencido aque1le prazo, terminarem
o commercio ou o fabrico;
c) antes da alteração ou da addição, para os que alterarem a cate
goria ou a classificação do commercio ou fabrico, de modo a tornai-o
sujeito a emolumento maior, ou addicionarem ao commercio ou fabrico
especie tributada ainda não registrada.
Art. 15. Para obter o registro, os interessados apresentarão â
estação fiscal competente uma guia organizada conforme o modelo I~
na qual declararão o numero da patente anterior, ou se 8e trata
de casa nova, e, pelos titulos constantes do art. 1°, os productos de seu
commercio ou fabrico, devendo os mercadores ambulantes mencionar
tambem o numero cta· caixa, chapa ou vehiculo, e os fabricantes o numero de operarios, apparelhos e machinas, bem como a força motora
e sua natureza.
Paragrapho unico. Com a guia de que trata este artigo será apresentada a Qatente do anno anterior, quando se tratar de renovação do
registro, afim de ser verificado se confere com o da patente o numero
mencionado na guia ; a patente em seguida será restituida.

Art. 16. Na guia para obtenção de registro o agente fiscal da
secção, ou na !:1lta deste, o fiscal de plantão ou em{'regado designado
pelo chefe de estação tiscal ou o proprio chcfc,indtcará a importancia
a ser cobrada, discriminando os productos e respectivos emolümentos.
§ 1. o Preenchida essa exigencta, o regtstro será ~;oncedido s~m mais
formalidades, lornt!l:endo-se a patente de accôrdo com o moctelo 11, a
qual mencionará, espec1ficada c mmuc10samente, pelos titulos reteridos
no art. 1o, os productos para os quaes to i concedido registro pago ou
gratuito, bem como o numero do vehiculo, caixa ou chapa do mer..
cador ambulante.
~ 2. 0 (luando houver uuvida sobre a conce58ão fio registro, a
guia, depois de convementemente intormada e processada, será submcttida ao chefe da repartição.
~ 3. 0 No registro pata o commcrcio de bebidas fica comprehendido
o de vinhos estrangeiro~.
Art. 17. u regtstro para o commercio por grosso só ,qen' concedidt. a quem vender por atacado. Considera-se atacadista o ncgoctante
que fizer venda habitual por grosso.
Art. 18. us commerctantes e fahricantes que ttverem vcnJa am·
bulante serão obngados a tantos registros qll1ntas forem as pessoas ou
vehiculos empregados nessa venda, e a patente expt!dida para esse fim
só será valida na zona fiscal da repartição que a houver conct!dttlo, salvo
quando no m~smo munKlpio houver majs de uma repartição arrecadadora.
1:-'aragrapho umco. o.., commerci.antes. no caso deste artigo, são
obrigados a mencionar no verw da patente o nome pol extenso do
encarregado Ja venda.
Art. 19. Os contribuintes multado~ por intracçno de:~IC' re~rulamento
ou conliemnados á iudemmzação dl! taxas de mercadona~ c;onc~adas ao
pagamento oo imposto, assHn como os resronsaveis Ol\ fiadores que
não tiverem solvtdo os compromi~c;ns no prazo legal, não poderão
obter, renovar ou trans!erir p.:1ra outrem o seu registro, nc'1l alterar
a firma conce:-;sionariél do rne~mo sem prévio p~gamento O'l d0posito
da multa e do valor da sonegação.
Paragrapho nmco. Para os effeitos deste artigo, as repartições que
tiverem imposto multa a contribuintes estabelecidos em zona lóra de
suajurisdicção, enviarão directamente, até 31 de dezembro, a relação
desses contribuintes á respectiva repartição.
Art. 20. A transferencia ou altcraç.ão de firma que ti '~;e r sido
autoada só será autorizada mediante deposito do maxirno da pena
relativa á infracção autuad.a, incluswe o valor da sonegação, ou se o
successor ou a nova firma, em declaração revestida das tormalidade!i
legaeg e com garant1a idonea, se fót exigida, assumir a responsabilidade do pagamento da divida que provier da deCisão mbre o mesmo
auto.
Art. 21. As transferencias de reg·istro por acquistção de e!':tabele·
ctmento ou alteração de firma fleverão ser requeridas pelog novos
propri_etarios á estat;ão fiscal <;Ompetentc, no prazo de óo d1as, instruido
o pedido com a patente de registro da antiga firma c 03 documentos
jnstificativos da transtercncia.
·
Art. 22. A m11danç:1 de local de fabricante, de commcrcbntc, fixo
ou ambulante. ou do numero da chapa, caixa on vehJcnlo do mer..
cador l'Tlhnl3nte. ocvcrâ ~~er commt.nicada :\ cstaçã11 fi:;c:!i GHnpctente, dentro de 1 ~ dias, em requerimento acompanhado da rcspc..
ctiva patc11te Je rec-istro, e só aproveitará para validade dfJ mesmo
registro, em qualquer oonto do paiz para onde se venficar a mudanç.-1,
quando esta se der com todas as mercadorias e utensilios.
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Paragrapho unico. No caso d~ mudança para localidade fóra da
jurisdicção fiscal da repartição arrecadadora, deverA o interessado sou..
citar uma guia, conlormt~ u modelo lll.
Art. 23. As transferencias de registro, mudança de local c [tJtc·
ração do numero da caixa, chapa ou vehiculo, depois de autor:..
zadas, serão averbadas nas respectivas p:ttentcs c notadas no livro de
que trata o art. 30.
Art. 2 t· O comprador será responsavel pelas dividas do vendedor,
excepto:
a) se tiver ad~uirido o estabelecimento em hasta publica, por
motivo de acção judtcial ;
·
b) se o houver de espolio ou massa fallida, comtanto que o titulo
de acquisíção o ist!ote da responsabilidade do antigo possmâor.
Art. 25. A patente de registro ficará sem effeito:
a) quando não tJvcr sido pedida em nome do verdadeiro propric-

tar!o do e~tarelecJmento;
b) quando uvet tndo obtida em dc[.accor..-.lo com o art. 1 3 e seu
paragrapho unico;
c) quando o estabelecimento houver sido adquirido em leilão ou
hasta public.a;
d) quando della não constar a exigencia do paragrapho unico do
art. r8, ou fôr encontrada em poder de pessoa differente da meneio ..
nada no verso da patente.
e) quando, de qualquer outro modo, tiver sido obtida indevidamente.
Art. 26. Quando o contribuinte houver pago registro de classe
superior ao seu commerdo ou tabrico, não gosará das vantagens
inherentes á mesma e poderá requerer restituição do excesso doemo·
Jumento pago.
Art. 27. E' contravenção registrar fabrica não existente. llfulta

de 1:200$ a 2:soo$ooo.

Art. 28. As patentes de registro serão exhibidas aos agentes
do fisco, sempre que forem reclamadas, para o que deverão ser conser·
vadas em um quadro ou em lugar que permitta cxhibiç.=to immedtata
por quem estiver ú testa do ne~ocio. Multa de 50$ J Ioo$ooo.
Art. 29. O mercador ambulante que fór encontrado sem a respectiva patente de reg·istro será in~imado a obtcl-a, mediante o paga~
mento do emolumento devido e multa que couber, no prazo de 48
horas uteis, etfectuando-se ao mesmo tempo a apprehensão das merca·
darias, que só serão restitmdas mediante exhibição da patente.
Paragrapho unico. Se, esgotado o prazo, não fôr attendida a
intimação, & repartição providenciará sobre a venda em hasta publica
das mercadorias sujeitas ao imposto de consumo.
Art. 30. As estações arrecadadoras incumhidas da concessão do registro terão um livro organizado de accôrdo com o modelo I V, no qual
larão o cadastro geral dos estabelecimentos e pessoas registrados e
averbarão, de conformidade com o art. 23, as alterações occorridas.
Paragrapho unico. O livro será conservado na repartiçf\o e poderá
servir para mais de um exercido.
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CAPITULO V

Da isenção do registro
Art. 31 • São isentos do registro :
a) os estabelecimentos publicas federaes, estaduaes e municipaes
que fabricarem productos sujeitos ao imposto de consumo;
b) os armazens das cooperativas para supprimento exclusivo dos
associado~, quando montados no interior dos estabelecimentos;
c) os armazens, despL~nsas, etc., de instituições de caridade,
para fornecimento gratuito a necessitados, quando montados no interior
dos estabelecimentos ;
d) os botequins e restaurantes de clubs recreativos, quando des~
tinados ao fornecimento exclusivo dos socios e convidados ;
e) os botequins, restaurantes e outros estabelecimentos de instai·
lação e funccionamento provisorios, durante festas publicas, manobras
militares, etc ;
j) os ~tabelecimentos industriaes que fabricarem artigos sujeitos
ao imposto de consumo, apenas como materia prima das respectivas
industrias ;
· g) os caixeiros viajantes ou empregados de estabelecimentos
registrados, sem installação fixa ou temporaria, incumbidos de vender
mercadorias por meio de amostras ;
h} os estabelecimentos que tiverem productos tributados, desti..
nados exclusivamente aos mistéres de sua profissão;
i) os restaurantes ou botequins de navios e vagões de estradas
de ferro;
.i) o commerciante, por grosso, de fumo em cord~, folha ou pasta,
que vender, dunnte o anno, menos de 2.000 k1los dessa mer·
cadoria;
k) as companhias ou emprezas de abastecimento de electricidade;
l) os fabriçantes e os commerciant~ por grossq de joias e obras
de Ot.Jrives, desde que não effectúem vendas a consumidores.

CAPITULO VI

Das estampilhas e sua venda
Art. 32. As estampilhas serão de tres côres:

a ) verde - para os productos nacion1es, em geral ;
b) bistre- para os cigarros e cigarrilhas de fabrico nacional, ma..

nipulados com fumos de outra fabrica;
c~ encarnada- para os productos estrangeiros, sujeitos á sella•
gem áirecta.
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Art. 33· Estas estampilhas, que deverão conter a declaraÇio gene
rica- imposto de consumo- e se applicarão a todos os productos, res
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peitada a procedencia, serão dos seguintes formatos :
1°. CINTAS:

a) especiaes:
I - para o~ maços e pacotes de cigarros e cigarrilhas ;
11 - para charutos nacionaes ;
Ili- para alcool e·aguardente.
b) communs - para os liquidos em geral.
~o. RECT ANGULARES :

a) especiaes :
I - com a effigie de Oswaldo Cruz - para as especialidades phar~
maceuticas ;
11 - com a declaração talão-guia para o sal, os teddoa, as louças
e vidros, as ferragens, as armas de fogo e suas munições, os azulejos,
ladrilhos e mozaicos, os apparelhos sanitarios, a g-azolina e a naphta,
o papel e sens artefactos constantes das letras a a e e alinea IX do·
art. 4°, ~ 1 .:;, desde que taes productos sejam de <:>rigem nacional.
b) communs- para os demais productos~
Paragr.1pho unico. O imposto do fumo em folha, em corda ou em
pasta. , do peixe a granel e dos demais productos especificados na alinea
11, letra a, n. 2 deste artigo, quando de origem estranB"eira, será cobrado por v-croa, n:t occasião do despacho, mediante gma, conforme o
moqelo VI A, organizada em tres vias, observadas as disposições deste
regulamento.
Art. 34· Compete á Pirectoria da Receita Publica indicar as taxas~
formatos e qimensOes das estampilhas, para, depois de preparados os
desenhos pela Casa da Moeda; serem submettidos á approvação do
ministro da Fazenda.
Art. 35· Os typos, formatos e valores das estampilhas poderão ser
modificados pelo ministro da Fazenda, mediante proposta da Di re~
ctoria da Receita Publica.
Paragrapho uni co. Os formatos, cOres e applicação das estampilhas, bem como sua emissão e retirada da circulação, far-se-ão publicos
por meio de circular do ministro Ela Fazenda.
Art. 36. As estampilhas serão feitas na Casa da Moeda e ali ficarão
depositadas.
Art. 37· A Casa da Moeda terá um livro de registro do qual
constará especificadamente o movimento de entrada e Sahida das estampilhas, de fórma a se poder conhecer promptamente o movimento
de cada repartição, e, bem assim, um outro em que mencionará a data
do inicio da distribuição e venda das estampilhas de cada valor, com a
designação dos respectivos signaes característicos, e da data em que
forem retiradas da circulação.
Paragrapho unico. Do livro de registro de emissão das estampilhas dar-se-ão as certidões que forem requeridas.
Art. 38. A Casa da Moeda organizará albuns contendo specimens
de todas as fórmulas em circulação.
§ I. o Esses albuns serão remettidos ás repartições arrecadadoras e
fiscalizadoras do imposto, para servirem nas mesmas e serem distri
buidos aos agentes fiscaes e demais tunccionarios incumbidos da
4
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§ 2. o Os albuns serão confiados, sob carga, aos thesoureiros,
collectores e administradores de mesas de rendas, e serão entregues
aos agentes fiscaes e outros funccionarios, mediante termo de responsabilidade.
§ 3· o Os albuns em poder dos agentes fiscaes e de outros funccionarios serão exhibidos aos chefes das repartições e aos inspectores
fiscaes, sempre que forem exigidos.
§ 4· o A nenhum responsavel, quando deixar o exercido do cargo,
será abonado o respectivo vencimento ou entregue a fiança, sem que
restitua o album em seu poder ou indemnize a importancia correspondente, sob pena de ser :~. mesma deduzida do vencimento a pagar
ou da fiança a restituir ; se estas garantias não cobrirem a responsabilidade, a differença do valor será cobrada pelos meios Iegaes.
§ s.o As estações fiscaes terão um livro-cmxa, conforme o modelo
XXI, para escripturar o movimento dos albuns.

Art. 39· Para a cobrança do imposto, as estampilhas serão
vendidas:
a) na Capital Federal, pela Recebedoria do Districto Federal e
Alfandega do Rio de janeiro;
b) nos Estados, pelas repartições arrecadadoras, nas respectivas
zonas.
Art. 40. As repartições encarregadas da venda e snpprimento das
estampilhas requisitarão o fornecimento necessario:
a) a Recebedoria do Districto Federal, a Alfandega do Rio de
Janeiro, as delegacias fiscaes e as estações arrecadadorag do Estado do
Rio de janeiro, á Casa da Moeda;
b) as estações arrecadadoras dos outros Estados, ás respectivas
delegacias fiscaes, exCCJ?tO as mesas de rendas alfandegadas, que se
fornecerão por intermed10 das repartições a que estiverem subordinadas
ou por onde fór determinado pela Directoria âa Receita Publica..
§ 1. 0 A Directoria da Receita Publica superintendcrá todo o serviço
de fornecimento de estampilhas.
§ 2. 0 A mesma dircctoria poderá não só determinar, conforme as
exigencias da arrecadação, o fornecimento directo a qualquer repartição
dos Estados, como autorizar a requisição directa das estampilhas ou
ainda ordenar a remessa a qualquer repart1ção, quando se tornar
necessario ao serviço da arrccaâação do imposto.
Art. 41. As estampilhas serão vendidas:
a) para productos estrangeiros: -aos commerciantes, mediante
exhibição da patente de registro, e aos particulares que importarem
artigos para consumo proprio ;
b) para productos nacionaes: mediante exhibição da patente de
registro - aos fabricantes, aos commerciante3 de joias e obras de
ourives, aos exportadores de sal nacional, aos transformadores, aos
beneficiadore~ e aos que, de accOrdo com as disposições deste regulamento, tiverem a faculdade de receber o producto com o imposto a
pagar, c, á vista de requisição, aos estabelecimentos publicas de que
trata o art. 31, lettra a ;
c) para productos de qualquer proccdencia, apprchendidos, adquiridos em leilão ou hasta publica e havidos de inventario ou falIencia, ou para supprir qualquer falta devidamente justificada : -aos
negociantes, exhib1da a patente de registro, e aos leiloeiros ou particulares, mecliante requisição.
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Art. 42. As cstampuhas serão adquiridas pela seguinte fórma:
a) para productos estrangeiros sujeitos á sellagem directa: mediante as g·uias do modelo VI, organizadas conforme a nota de
despacho e com todos os dados necessarios á cobrança. As estampilhas para productos estrangeiros, apprehendidos sem sello ou indevidamente sellados ou ainda obrigaâos por qualquer motivo ao seno
de que estavam isentos, serão adquiridas nas alfandegas ou delegacias,
mediante requisição das repartiçõe.q competentes ;
b) para productos nacionaes:- mediante as guias do modelo VII.
§ 1. o As estampilhas de cõr bistre serão vendidas na razão de so
vintenas de cigarros e cigarnlhas por kilogramma de fumo, devendo
as guias ser acompanhadas· do retalho dos pacotes de fumo em que estiverem colladas as estampilhas, e conter declaração do valor dessas
estampilhas.
§ 2. 0 As guias serão organizadas em tres vias: a primeira acom·
panhará o processo de despacho nas alfandegas e mesas de rendas, ou
ficará archivada nas mesmas repartições ou nas outras, quando se
tratar de productos nacionaes ou dos adquiridos em leilão, hasta publica,
inventario, fallencia e outros casos; a segunda constituirá documento
de receita e a terceira será entregue ao contribuinte.
§ 3. 0 Terminada a conferencia, nas alfandegas e mesas de rendas,
das mercadorias submettidas a desp:1cho, o empregado competente
visará a guia, se estiver exacta, ou annotará a differença venficada,
tanto na guia como em a nota de despacho.
Art. 43· A acquisição das estampilhas deverá obedecer aos
seguintes limites:
a) pelos importadores, na importaneia correspondente á quantidade e qualidade de facto verificadas na conferencia dos artigos submettidos a despacho;
•
b) pelos fabricantes, em importancia nunca inferior:
I 0 , a 5$, para os iser1tos do pagamento de registro, constantes
das lettras e, f, g c lz do art. 12 ;
2°, a 10$, para os pequenos fabricantes que tiverem pago o registro
dos ns. I e li ôa tabella ;
3o, a 25$, para os grandes fabricantes que tiverem pago o registro
do n. lll da tabella.
c) pelos commerciantes exportadores de sal grosso e pelos nego·
dantes de joias e obras de ourives, em quantia nunca inferior a 25$ooo;
d) pelos neg·ociantes por grosso de alcool de canna, cachaça ou
vinho natural, que receberem os productos com o imposto a pagar,na importancia exacta, correspondente á quantidade e qualidade dos
mesmos productos;
e) pelos restiladores de aguardente e alcool, beneficiadores, desdo·
bradares e transformadores, bem como pelos commerciantes de queijos e
reqttt:Ijões, que receberem o producto com o imposto a pagar,-em im"
portancia nunca inferior a 20$ooo ;
l) para os productos apprehendidos e nos demais casos de que
trata o art. 41, lettra c - na importancia devida quanto á qualidade
ou preço e quantidade dos mesmos productos;
g) pelos estabelecimentos publicas referidos no art. 31, a, em
qualquer importancia.
§ 1 • o Os fabricantes de cigarros e cigarrilhas preparados com
fumo da propria fabrica, além da importanc~a das estampilhas para
esses productos, pagarão, por verba~ 11as respectivas guias, o imposto
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relativo ao fumo a empregar, na razão de $o5o por vintena ou
frac'(_ão, representada na qualidade das estampilhas pedidas.
§ 2. o O fumo em corda ou em folha., estrangeiro, quando fôr
desfiado, picado, migado ott. reduzido a pó, em fabrica nacional,
pagará mais $100, além do imposto pago nas alfandegas, por 25
grammas ou fracção, ficando, outrosi111, sejoito ao regimen do
fumo de producção nacional.
Art. 44· Os retalhos dos pacotes de fumo, sellados, que acompanharem as gu~as de acquis1ção de estampilhas para dgatros e
cigarrilhás, serão inutilizados com a data, por meio de carimbo da repartição, e ácompanharão os balanços mensaes remettidos á Oirectoria
âa Receita Publica, pelas repartições do Estado do Rio de janeiro;
e As dele~acias fiscaes, pelas dos outros Estados, e depois da devida
conferencia serão incinerados, lavrando-se termo que ficará annexado
ao balanço.
.
Paragrapho unico. Os retalhos recebidos pela Recebedoria do
Distticto Federal serão tambem incinerados.
Art. 45· A estação que tiver de vender esta~pilhas a commer•
dánteS por grosso de alcool de canna, cachaça ou viilho natural, fatA
o confronto da guià do modelo VIII, apresentada pelo comprador,
com a que tiver recebido da estação de procedencia.
~ t. o Quando, por qualquer motivo, o comprador não apresentar
a guia de que trata este artigo, a venda das estampilhas só será feita
se a quantidade pectida estiver de accOrdo com a mercadond descripta
na guia ou telegramma recebido pela repartição.
§ 2. 0 No caso de falta da guia ou do telegramma, a venda das
estampilhas só será feita depois dos productos recebidos serem verificados pelo agente fiscal ou por qualquer outro empregado devidamente
designado.
.
. ...
Art. 46. Os commerciantes que receberem productos acompanhados
de estamp1lbas, nos casos previstos neste regulamento, e quando taes
estampilhas não corresponderem ás taxas dos novos volumes em que
tiverem de ser expostos á venda, poderão trocai-as, mediante requerimento, na repart1ção local, por occasião da transferencia dos volumes.
§ 1. o O pedido das estampilhas será formulado nas guias conforme
o modelo VII, nas quaes o interessado mencionará a quantidade,
especie, taxa e valor das estampilhas que der em troca, bem como os
característicos de que se acharem revestidas por exigencia dos
arts. 63 e 64, fazendo-as acompanhar da nota do vendedor, nota essa
que será restituida, uma vez verificada a exactidão das decl4rações.
§ 2. 6 AtitêS da troca das estampilhas, o chefe da repartição
mandará ou itâ examinar se os 'Volumes correspondem ás declarações
dá nota e ás estampilhas apresentadas.
§ 3·° Com as estampilhas recebidas em troca proceder-se-á de
conformidade com o estatuido no art. 44·
Art. 47. Nas repartições que arrecadarem o imposto sobre prow
duetos nacionaes e estrangeiros haverá livros caixas dintinctos para
umas e outras formulas; naquellas. porém, que só arrecadam imposto
sobre productos nacionaes, mas, por qualquer motivo, tiverem de suppnr
estampilhas para productos estra:tgciros, a escripturação será feita,
com menção especial, no caixa das formulas para productos nacionaes.
Paragtapho utlico. Nas partidas de te sabida , será discrim~nado
o nome dos compradores das estampilhas, bem como a especie destas
e respectivas taxas; nas reparti~ões, porém, em que a venda de. estampilhas tõr superior a 2.000:000$ annuaes e elevado o numero de compradores, poderão ser adoptaâos 1ivros auxiliares. A venda diaria será
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~nçada

englobadamente no caixa, em partidas correspondentes a cada
especie das estampilhas.
Art. 48. Não serão vendidas estampilhas :
a) aos contribuintes não registrados ;
·
b) aos devedores de multas e sonegações, que, depois de 30 dias,
contidos da data da respectiva intimação, não as tiverem pago ou depo·
sUado;
c) aos responsaveis ou fiadores que não houverem solvido no prazo
legal os seus compromissos para com a Fazenda.
Art. 49· Só serão vendidas estampilhas que correspondam na c~r,
formato, taxa e especie aos proàuctos a estampllhar.
A~t. 50. Ning-uem poderá vender ou ceder por qualquer fórma as
estampilhas adqutrtdas, salvo quando se tratar de venda ou transferencia de estabelecimento commercial ou industrial. Multa de r ::.zoo$
a 2: soo$ooo.
Art. SI. Não é permittida a compra de estampilhas sinlo nos
casos previstos neste regulamento, perdendo os possuidores, independente da multa que couber, o direito áquellas cuja procedencia não
fOr justificada. Multa de 1:2oo$ a 2:soo$ooo.
Art. 52. Nenhum coinmerciante poderá ter estampilhas em quántidade superior á necessarla ao estampilhamento das mercadorias. existentes em seus estabelecimentos, sob pena de serem apprehendidas as
que excederem de 5 °/0 , e de ser applicada a multa de 50$ a roo$ooo.
Art. 53· Constitue contravenção a posse de estampilhas usadas,
extrahidas ou aproveitadas de productos já consumidos ou não. Multa de
6oo$ a r:2oo$ooo.
Paragrapho unico. Constitue tambem contravenção, independente
da acção criminal que no caso couber, veode.r1 comprar, empregar ou
possUir, soltas ou applicadas, estampilhas frusas. !Julta de :.z:soo$ a
s:aoo$ooo.

CAPITULO VII

Do estampilhamento e pagamento do imposto
Art. 54. Compete o estampilhamento :
a) dos productos estrangeiros:
I. Aos commerciantes retalhistas, quando tiverem de irdciàr à
venda a retalho ou quando venderem em volumes intactos os productos
que receberem acompanhados de estampilhas;
11. Aos mercadores ambulantes, antes da exposição á venda;
111. Aos importadores atacadistas e commerctantes por grosso, por
occasião da venda, quartdo o comprador não fOr negOciante, quatldo
venderem a mercadoria a retalho ou quando a expuzerem como amostrs
ou na secção de vendas a varejo ;
IV. Aos empregados aduaneiros, por occasiAo de darem sabida á
mercadoria, quando o importador fOr particular ou negociante não
registrado para o commercio do producto despachado, cobrando-se o
imposto por verba, no proprio âespacho de importação, quando se
tratar de joias e obras de ourives.
V. Aos leiloeiros, por occasião_ da entrega, quando a venda ror
feita a particular ou a negociante não registrado para o commercio do
producto arrematado ;
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VI. Aos donos ou seus representantes legaes, por occasiao do re•
cebimento, quando se tratar de mercadorias apprehendidas. Multa de
:JOO$ a 4~0$, aos infractores das alineas I, 11, 111 e V.
b) dos productos nacionaes:
I. A 's grandes fabricas do n. III, da letlra a da tabe1la de re·
gistro, antes da sabida ou da expo~ição á venda na secção de varejo,
salvo os casos em que a applicação das estampilhas deva ser feita
tora do estabelecimento pelo comprador;
H. Aos pequenos tabricantes dos ns, I e li àa lettra ,'! da tabella de
registro e aos de que tratam as lettras j, g e h do art. 1~, immedia·
tamente depois de terminada a fabricação, salvo quando se trat3r de
mercadorins que tenham :le sahir acompanhadas das estampilhas, ou de
productos sujeitos a imposto por meio de guia ;
lU. Aos commerciantcs, de qut! trata o p.1ragmpho unico do
art. 6°, antes da sabida ou da exposição na secção de venda;
I V. Aos negociantes exportadores de sal grosso, por occasiih) do
despacho ou da venda, salvo quando a exportação mr feita com o itn·
postn a pagar, nos termos do art. 112, § 3°, Icttra a;
V. Aos commerdantes rctalhistas, quanào tiverem de iniciar a
venda a retalho ou quando venderem em voJumes intacto~ os pro ..
duetos que receberem acompanhados de estampilhas ;
VI. Aos IeiloemJs, por occastão d:1 entrega, quando ::-. venda fôr
feita a particular ou a negociante não registrado p1ra o commercio do
producto arrematado, ficando entendido que os que venderem em lc!lão
joias e obras de ourives que ainda não tiverem pag-o o imposto, como
as que pertenceram a estabelecimentos commerctaes e a massas tallidas
e as que constituírem penhores, quer no Monte de Soccorro, quer nas
outras casas, e que tambem não tenham pag-o o imposto, não tarão a
entrega da mercadoria sem prévia quitação do imposto pelo arrema·
tante ou compraJor, expedindo para esse fim a competente guia, de
modo que o tmposto seja recolhido dentro de quatro dias uteis decor·
ridos da venda respectiva, sob pena de ficarem rcspons1veis pelo
impOStO, além da multa de I :000$ a 5:000$000 ;
VII. Aos donos ou seus representàntes legaes, por occasião do recebimento, quando se tratar de mercadorias apprehendidas;
VIII. Aos mercadores ambulantes, antes da exposição á venda;
§ 1 ". Os negociantes de joias c obra~, de ou ri vcs, quer atacadistas,
quando venderem directamente a consumidores, quer retalhistas, fixos
ou ambulantes, C)mprehendídos os clubs de mercadorias, onde se
fizerem sorteios dos alludidos objcct''S, pagarão o Imposto até o terceiro dia util de cada mez, quanto á~ vendas do mez anterior. Multa
de 200$ a 400$ aos injractores das alineas I a V, VI (Ia parte) e
Vlll e ,Jeste paragrapho.
.
§ 2°. O imposto C:evido pelas mercadorias conUdas em cncom ..
mendas postae$, a serem entregues a particulares n:ts sédos das repartições não permutantes directas, será cobrado por vcrha, escripturando-se com especificação do produclo a que disser respeito.
Art. 51· A importancia Jo imposto de energia dectrica, arrecadada
em cada. mez, gerá recolhida, pelas companhia~ on em prezas, até ·o
dia 20 do mez subsequentc, sob pena de muU.1 de 20 a 50 '1 /o da
111esma importancict.
Art. 56. As amostras conduzidas pelos caixeiros viajantes ou em...
prega9os de estabel~cimentos rc~pstrados 1 de que trata u art. 31, g,
âeverao estar estamptlhadas.
Pangrapho umco. As amostras de proctucto; <..:ujeito:s ao imposto
por meio de gma, quando em mão de representantes de estabelecimentos.
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commerciaes uu fabris, deverão t;er acompanhadas de notas ou facturas
discriminativas. Multa de 2oo$ a 400$, aos infractores deste artigo ozt

de seu paragrllPho.

Art. 57. As estampilhas serão applicadas:
1 • o As rectangulares, talão e guia:- nos talões de guias ou nos
livros guias dos modelos IX a XIV, collando-se, de accordo com as
respectivas designações, partidas ao meio, mettde no talão ou na copia
que ficar nas salinas ou estabelecimentos exportadores de sal e nas
fabricas e a outra metade na guia que acompanhar o producto. Multa
de 50$ a roo$ aos infractores.
§ 2. o As rectangulares, simples :
a) nas caixas, latas, caixinhas, bocetas, potes, carteiras, cestas e
outros envoltorios semelhantes, parte na orla da tampa e parte no
corpo do objecto, salvo se se tratar de latas que acondicionem films
impressos, caso em que poderão ser applicadas na parte superior da
tampa, sobre a etiqueta indicativa do film, ou se se tratar de fumo
picado, migado ou desfiado, exposto á venda em envoltorios de papel,
collocados estes, por sua vez, dentro das latas, caixas, etc., hypothese
em que poderão ser appostas no fecho on lagar de abertura dos referidos envoltorios de papel, desde que as ditas caixas, latas, etc.,
possam ser abertas fgcilmente para a verificação fiscal e não seja o
producto, assim acondicionado, vendido a retalho;
b) nos saccos, pacotes e outros envoltorios de papel, panno,
palha e outras especies, no fecho, na costura ou no logar da abertura,
devendo aos pacotes de fumo, de 100 ou mais grammas1 ser apposta
mais de uma, de fórma que possam ser applicadas, repartidamente, no
fecho de ambas as extremidades dos mesmos pacotes;
c) no calçado, na sola, pelo lado exterior;
d) nos chapéos de sol ou chuva e nas bengalas, na extremidade,
perto da ponteira, de modo que fique visivel o valor da· estampilha;
e) nos chapéos de cabeça, gorros e bonets, na carneira ou na
c Jpa pelo lado interno, ou no lado externo do fõrro ;
j) nos sabOes e sabonetes em barra, pães ou fôrma, nas velas de
cera e nas conservas, sem envolucro, no proprio objecto ou em folha
ou fita de papel, quando não se conseguir adherencia perfeita ;
g) no papel de forrar casa ou malas, no primeiro metro do CO·
meço da peça ;
lz) nas perneiras, no lado interno;
i) nas barricas ou barris de conserva e nos volumes com 15 ou
mais kilos de café moido, no corpo dos mesmos ;
J ) nos outros productos, em Jogar visivel de cada unidade, permittida quando se tratar de pentes acondicionados em pacotes de meia
duzia no maximo, a applicação nos pacotes, no logar da abertura dos
nwsmos, devendo, porém, a quantidade de estampilhas appostas corres·
pon<'ter ao numero de pentes pelas respectivas taxas;
k) quanto ás joias e obras de ourives, no livro de escripta especial,
em segmda á som ma dos lançamentos de cada mez. Multa de so$ a
§

roo$ aos injractores
§ 3· o As cintas :

deste paragraf'/llJ.

a) nos barris éommuns, em qualquer lagar, quando vendidos a particular ou a negociantes não registrados para o commercio do producto;
b) nos barris de chopp, em uma tabella de madeira, foll~a, papel
ou rapelão, considerando-se sellados, quando assim sahirem da faorica;
c) nos garrafões de capacidade até cinco litros, garrafas, botijas,
botijõee, frascos, vidros e outros recipientes semelhantes, parte na
V•is de 1926- V oi. !11

~
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rolha, capsula ou tam{>O e parte no gargalo, de modo a romperem-se
no ~.er aberto o reciptente, ficando as extremidades ao mesmo adheridas; e nas latas, contendo liquidas! sobre o tampo das mesmas.
Nos vidros contendo perfumanas ou conservas, nos lança-pertu!res e nas b\snagas.r poderio ser applicadas estampilhas rectangulares, mas colladas aa mesma fórma;
d) nos garrafões de capacidade superior a cinco litros, no corpo
d· ~;, mesmos ;
e) nos syphOes de aguas gazosas e semelhantes, dl~ modo a rom..
per em -3e ao calcar da alça ;
/) nos maços ou pacotes de cigarros ou cigarrilhas, perpendicularmente ao envoltorio que os reunir, ficando com a parte que passar
sol re o mesmo envoltorio toQa collada e as pontas sobrepostas na
ex t • emidacle mfcrior do maço ou pacote;
g ) nos charutos nac10naes, em cada um de per Ri, em fórma de
ar" ei. iYlulta de 50$ ..1 1oo$ cws injr.Ktures das lellras a a g deste
/'Ci 1 agrap!w.
§ 4.0 Nos volumes de mercadorias estrangeiras, despachadas por
particulares ou por negociantes não registrados para commercio dessas
mercadorias, as estampilhas poderão ser applicadas nos volumes.
§ o Os commerciantes varejistas poderão fazer o estampilhamento
em globo, por volume intacto, das mercadorias que assim venderem.
Gosarão de igual faculdade os commerciantes atacadistas e os Jei..
Iociros, em relação ás que, Jo mesmo modo, venderem a particulares ou
a : egociantes não registrados para o seu commercio.
Art. 58. Para completar a importancia da taxa, poderão ser
c;-,. pregadas estampiJhas da mesma especie, de valores diversos, com·
tH,to que sejam appostas de modo a se poder verificar a taxa de cada
urna, sob pena de não serem computadas aquellas cuja indicação do
v:~:or não estiver visível.
Paragrapho unico. Não se comprehendem nessa disposição os vo-lumes contendo mais de uma vintena de cigarros ou cigarrilhas, nos
quaes só poderão ser applicadas estampilhas das taxas correspondentes
ao preço âe cada vintena. Multa de 200$ a 400$ aos injractores deste
arttgo ou de seu paragrapho.
Art. 59· O imposto do sal grosso, nacional ou estrangeiro, será,
no porto do destino, cobrado por verba, ·lançada na guia que acompanhar o producto e na que tiver de ser annexada ao processo do
drspacho.
Paragrapho unico. No caso de Yerificação de differença para mais,
na occasião da descarga do sal, por outras repartições que não sejam
aliandegas ou mesas de rendas alfandegadas, o imposto correspondente
á dUferença será cobrado de conformidade com o disposto no art. 33,
p3ragrapho unico.
Art. 6o. A applicação das estampilhas deverá ser feita por meio
de gomma forte, ôe modo que sua adherencia aos productos ou ás
guias seja perfeita e delles não possam ser retiradas.
Paragrapho unico. Nos cha.Péos de mola ou claques e nos armados
para grande uniforme, bem assim nos artetactos de tecidos, as estam...
pilhas poderão ser cosidas em logar visivel.
Art. 61. Consideram-se não estampilbados os productos ou guias
a que forem applicadas estampilhas :
a) ~estinad:as a productos nacionaes, quando se tratar àe producto
estrangeiros e v1ce-versa ;
b) especiaes destinadas a um outro productç,;
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c) communs, quando houver formulas cspcciacs para o cstunpilhamento;
d) de formato diverso do destinado ao estampilhamento;
e) não inutilizadas ou não marcadas de accôrdo com o art. 63 ;
que não estiverem em circulação;
I() que tiverem emendas, rasuras ou borrões;
IJ) em valor inferior ao devido.
Paragrapho unico. Consideram-se sem clfeito legal as estampilhas
que acompanharem os productos, nos casos das lettras a a g deste artigo,
e as não inutilizadas no verso, de conformidade com o art. 64. Multa
de 20o$ a 400$ aos que incorrerem nos preceitos deste artigo ou de
seu paragrap!zo, salvo quando se .tratar de insufficiencia de estampillzamento de productos que pagam o imposto de accordo com o preço de
rend.z, na jórma do dtsposto na lettra a do art. 67, em que a multa
será enleio de 6oo$ á r:::Joo$ooo.
Art. 62. Constitue contravenção o emprego de estampllha já
usada ou a exposição á venda de mercadorias estampilhadas com
semelhantes fornmlas. Multa d! 6on$ a 1:200 tono.
Art. ú~. Os fabricantes ou outros adquirentes de estampilhas para
produch1s nacionaes são obrigados a assignalal-as, no lado impresso,
na occasifto de applical-as ou remettel-as ao conJprador. com a marca
da fabrica ou a firma ou iniciaes, a tinta, picote ou outrt> qualquer proC..!sso, comtanto que a indicação do valor de estampilha fique visivel.
§ 1o Os beneficiadorcs de mercadorias, que as acondiciOnarem de
modo dilfcrente do recebido, contramarcarão as estampilhas com as
iniciaea ou marca reg-istrada. Multa prevista no art. 61, lettra e.
§ 2' As estampilhas que acompanharem os barris de chopp, na
conformidade do art. 57, § 3°, Jettra b, serão inutilisadas com os
dizeres exigidos neste artigo, os quaes deverão abrang-er tambem a.
folh·t a que estiverem cllas colla ms, permittido o uso do carimbo.
Art. 64. No verso das estampilhas que acompanharem productos
vendidos a varejistas, é obrigatorio o lançamento, a tinta ou Iapts-tinta,
de modo a abranger á totalidade das formulas correspondente a cada
volume, da data da entrega ou remessa e do numero da nota respectiva,
bem como da firma ou marca da fabrica ou do càmmcrcio. Multa pre~
ris! a no art. 61.
Paragrapho unico. Quando a venda lôr feita a atacadista, será facul~
tativa a observancia do disposto neste artigo.
Art. 65. Nos casos de estampilhamento em globo dos volumes, as
estampilhas serão inutilizadas por meio de traço Jorte, de tinta ou lapis
tinta, e com a data do dia, pelos commerciantes que os venderem a
particular ou a negociantes não registrados para o commercio do
producto. Multa de zoo$ a 400$ aos com1nerciantes.Art. 66. As estampilhas colladas ás guias serão inutilizadas com a
data a manuscripto ou a carimbo, em cada uma das partes (talão e
guia). ~Multa de lOO$ a 400$ooo.

n

CAPITULO VIII
Da cobrança do imposto «ad

valorem~

Art. 67. Quando se tratar de producto sujeito a imposto de accordo
com o preço da venda, regulará :
a) para os productos nacionaes, o preço de venda da fabrica, dos
depositas exclusivos dos seus productos, dos depositas pertencentes â
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mesma Hrma da fabrica, ou ainda dos depositos aos mesmos productos
pcrtcuccntcs a firmas das quaes faça parte o respectivo fabricante;
b) para os productos estrangeiros, o preço que houver sido cal..
culado nas alfandegas, tomado por base o valor das mercadorias, ao
cambio do dia do pagamento do despacho, accrescido da despeza do
frete e dos direitos, addicionando-se ao total 10 °/o· O preço das joias
c obras de ourives importadas por particulares ou por negociantes
não registrados para o commercio dos alludidos productos, será o
valor oflicial da mercadoria, se esta estiver tarifada, e, no ca~o contrario, o valor da factura consular e, na falta desta, o que fôr arbitrado pelo conferente do despacho ou pela commissão de tarifa, sem
prejuízo dos recursos Jegaes.
~ 1•o

A base do preço serà:

a) tJOS cigarros e cigarrilhas, o de uma vintena;
_b) nas perfumarias e especialidades pharmaceuticas~ o de uma duzia;
c) nas joias, obras de ourives e objectos de adorno, o de cada
objecto, estojo, combinação, apparelho ou guarnição;
d) nas balas de ferro ou de chumbo e no chumbo de munição, o
de um kilogramma ;
e) nas espoletas ou cartuchos vasios ou carregados, o de um cento;
f) nas caixas com papel e envcloppes para cartas, o de uma caixa;
g) nos demais prodnctm, o objecto;
§ 2. No preço não se comprehende o valor do imposto, nem as
despesas de embalagem e seguro, até o ponto do destino, salvo o frete
das mercadorias estrangeiras, desde que ditas despesas sejam facturadas
distinctamente.
§ 3· o Quando os preços variarem, segundo a maior ou menor
quantidade em que são vendidos os productos, tomar-se-á, para base
do pag-amento do imposto, o preço maximo da venda; nenhuma re..
Jucção se fará no valor integral da venda, a titulo de deseonto, abatimento, bonificação, etc., que constar da factur:1, nota de entrega, carta
ou qualquer outro dJcumento semelhante.
§ 4- 0 Os productos vendidos em leilão, nas alfandegas, e os vendidos em hasta publica ou por concorrencia, ficarão sujeitos ao imposto
segundo o preço da arrematação ou da venda.
Art. 68. Os fabricantes de cigarros e cigarrilhas, charutos, perfumarias e especia1idades pharmaceuticas, fornecerão á estação arrecadadora respectiva, ao iniciarem suas transacções, ou até 3 1 de janeiro
de cada anno, ou, ainda, quando resolverem qualquer alteração, uma
tabella, conforme o modelo XX, em triplicata, das marcas e dos preços
dos mesmos productos, vendidos quer nas fabricas quer nos depositas
referidos na lcttra a do artigo anterior. Multa de so$ a roo$ooo.
§ 1. 0 Das tabcllas recebidas, as repartições fornecerão recibo aos
interessados, com o nun1ero de ordem do protocollo e neste lançarão
a dnta da publicação das mesmas tabellas no Diario Oj}icial.
§ 2. o Se a tabclla não attender ás condições do modelo XX será
recusada, devendo o interessado, se houver excedido o prazo Jegal,
2rrescntar outra nagnelhs condições, dentro do prazo de oito dias.
§ 3. 0 A primeira via da tabclla será archivada na repartição ; a
segunda remettida á Directoria da Receita Publica, pelas repartições
do Estado do Rio de Janeiro, ou por intermedio das delegacias fiscaes,
pelas dos demais Estados, afim de ser publicada no Diario Qfficial
e a terceira será restituida ao fabricante, devidamente authenticada pela.
repartição arrecadadora, para ser apresentada ao agente do fisco,
0
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quando exigida. A Recebedoria do Districto Federal fará publicar
nns mesmas condições, as tabelJas que lhe forem apresentadas.
'
Art. 69. Os fabricantes, cujas tabellas e suas alterações tiverem sido
publicadas, ficam dispensados da apresentação annunl de nova tabella ;
devem, porém, dentro cto prazo de que trata o art. 6H, communicar á
respectiva repartição se mantêm os preços e marcas da tabella fornecida
no anno anterior. Mulla de so$ a IOo$ooo.
Art. 70. A3 repartições arrecadadoras, de posse das communi·
cações, mencionarão nas mesmas a data do Diario Qfficial, em que
foram publicadas as respectivas tabellas ou alterações, e as archivarão, de modo a poderem fornecer, em qualquer occasião, informações
ou certidões das mesmas.
Art. 71. Aos agentes fiscaes, nas respectivas fabricas, e a todos os
encarregados da fiscalização, cabe verificar, quer nas mesmas fabricas,
quer nas casas commerciaes, pelo exame das mercadorias e das notas ou
facturas, a exactidão das tabellas, bem como se o imposto está sendo
convenientemente pago.

CAPITULO IX

Doe rotulos e sua applicação
Art. 72. Os fabricante3 de mercadorias sujeitas ao imposto de
consumo são obrigados á applicação de rotulas em seus productos,
declarando a situação da fabrica c a marca devidamente registrada na
junta Commercial ou o nome do fabricante ou da emprcza fabril
registrada na estação arrecadadora competente, podendo addicionar a
expressão << lNDUSTRIA BRASILEIRA».
§ 1 .' Nos tecidos, nos artefactos de tecidos e nos chapéos de
qualquer especie, essas exigcncias poderão ser substituídas pela declaração apenas de « INDUSTRIA BRASILEIRA>> em caracteres bem visíveis, que tenham pelo menos o'",oi de comprimento.
§ 2. o Os commerciantcs, que tiverem de ex pôr merr~adorias acon•
dicionadas de modo diflerente do recebido, são obrigados a applicar ao
novo volume rotulo nos quaes declarem a marca registrada ou a firma
ou empreza cummercial registrada na estação fiscal competente, e a
situação do estabelecimento, hem como a origem do product(), nacional
ou estrangeiro, podendo ta:nhcm mencionar a marca ou firma e o lonll
da fabrica productora.
§ 3· 0 Se no producto que não tiver soffrido alteração no acondicionamento, tiver de figurar marca do revendedor ou outra qualquer
differcnte da da fabnca productora, só poderá ser usada concomitantemente com a da mesma fabrica.
§ 4. 0 03 fabricantes de queijo e requeijão poderão deixar de rotular esses pro luctos, cumprindo, nesse caso, ao recebedor commerciante rotulal-os, com a indicação da procedencia e nome do fabricante, quando os expuzer á venda . .Multa de 2oo$ a 400$, aos infra-

e/ores deste artigo ou de seus paragraplzos.

so.

§
Fica dispensada a rotulagem dos objectos de vidro de preço
inferior a 2$ooo.
Art. 73· Poderão ser applicados aos froductos carimbos ou etiquetas mencionando marca, firma e o loca dos vendedores do artigo.
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comtanto que não seja prejudicado o rotulo, nem possam ser com elle
confundidos, sob pena das multaS estabelecidas no art. 72.
Art. 74· Não é permittido assignalar, vender, ou expor á venda
mercadorias nacionaes com rotulos escriptos no todo ou em parte em
linlflla estrangeira, salvo se contiverem em portuguez, e em titulos
mamres, em logar bem visível, os dizeres exigidos pelo art. 72. Multa
de 1:200$ a :J:soo$ooo.
Par~rapho unico. Exceptuam-se os nomes de bebidas e outros
que não ttverem correspondencia em portuguez, como bitter, brandy,
cognac, kit'Sclz, etc., comtanto que os rotulos contenham as indicações
do art. 72.
Art. 75. I~' prohihlda a importação de productos estrangeiros que
trouxerem rotulos no todo ou em parte em lingua portugueza, sem
mencionar o paiz de origem. Multa de 1:200$ a 2:soo$ooo.
·
Art. 76. Os pequenos fabricantes dos ns. I e li da tabella de registro,
e os de que tratam as lettras j, f!, e h, do art. 12, são obrigados a
rotular seus productos logo depois de acabados.
Paragrapho unlco. As grandes fabricas do n. Ill da mesma tabeUa,
deverão rotular os respectivos productos antes de lhes darem sabida da
fabrica ou de remettel-os para a secção de vendas a varejo. Multa de
2oo$ a 400$, aos infractores deste artigo ou de seu paragrapho.
Art. 77. Os rotulos de marca, firma ou local differente do da
fabrica, poderão ser a esta adaptados por meio de carimbo impresso
com tinta que diffira bem da anterior, afim de evitar confusão, podendo pela mesma fórma ser corrigidos os que não estiverem nas con~
dições do art. 72.
Art. 78. Considera-se contravenção o empre~o de rotulo de
fabrica não existente ou indicando falsa procedenc1a, ou qualidade,
bem como a exposição á venda de mercadorias com rotulos nas
mesmas condições, e, a venda ou exposição á venda de mercadorias
nacionaes, inculcando-as como estrangeiras ou vice-versa. Multa de
1:2oo$ a 2:soo$ooo.
Paragrapho unico. Considera·se tambem contravenção falsificar,
adulterar e colorir os vinhos nacionaes ou estrangeiros e outras bebidas
do estado em que sahiram dos seus fabricantes. Multa de 5: ooo$ para
ofalst{icador, adulterador eco/orador, e de 1:2oo8 a 2:soo$ para o
que cxpuzer á venda semelhantes bebidas.
Art. 79· Os rotulos serão applicados :
0
1.
A tinta indelevel ou a fogo, nos barris de qualquer especie,
n:ts barricas e nos caixões.
~.o Por meio de dizeres collados, impressos ou gravados :
a) nas caixas, maços, carteiras, pacotes, nas peças de tecido e seus artcfactos e em qualquer outro envoltorio contendo mercadoria tributada ;
b) nas unidades em que forem appostas as estampilhas e nos
envoltorios em que as mesmas unidades forem expostas á venda;
c) até a um metro de anteccdencia da extremidade exterior da
peça, no papel;
d) em qualquer parte do corpo do objecto, nas loucas e nos vidros,
app:1relhos sanitarios c azulejos, ladrilhos e mosaicos.' JJ!ulta de 50$ a
1, ;o$ aos infractores deste artigo.
Art. 8o. Para os ~asos não previstos nes~e rcgubmcnto, em rclaç.io
aos rotulos, scr:í apphcada a Iegisl:!ção em vtg·or,
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CAPITULO X
Da :flscalisaoão
PRIMEIRA PARTE
DISPOSIÇÕES GERAES

Att. 81. Nenhum producto sujeito ao imposto de consumo poderá
sahir das fabricas, nem ser exposto á venda ou vendido, sem estar
estampilhado, salvo as seguintes excepções:
a) as mercadorias, de qualquer procedencia, cujo imposto fôr pago
por meio de guia ;
b) as mercadorias adquitidas das fabricas productoras pelas benc-fiéiadoras, desde que estejam acompanhadas da nota ou factura e
dos Sellos respectivos ;
c) as mercadorias estrangeiras existentes nos estabelecimentos
atacadistas, acondicionadas nos volumes em que foram recebidas,
acompanhadas da nota, factura ou guia e das estampilhas correspon~
dentes;
4) as mercadorias estrangeiras existentes em estabelecimentos
varejistas, acondicionadas em volumes intactos e que estejam acompa·
nhados da nota, factura ou guia c das respectivas estampilhas;
e) os líquidos de qualquer origem, acondicionados em barris ou em
garrafões ou latas de mais de cinco litros ; as tintas solidas e materias
de tinturaria, acondicionadas em volumes de mais de dez kilos; a manteiga nacional, acondicionada em volumes de mais de quatro kilos ; e
os artefactos de tecidos, quando em peças, em poder 4e quaesquer ne~
gociantes registrados, desde que os volumes estejam intactos e acompanhados das notas, facturas ou guias e das respectivas estampilhas;
f) o café torrado acondicionado em volumes de 10 kilos ou mais,
em poder dos fabricantes moedores, c o moído, em volumes de 15 ou
mais kilos, em poder dos negociantes atacadistas, desde que ditos
volumes se encontrem intactos e acompanhados da nota ou factura do
fornecedor e das respectivas estampilhas ;
g) o queijo ou requeijão, em poder de quacsquer negociantes
registrados, quando em volumes intactos e acompanhados da nota ou
factura e guia respectivas, bem assim das estampilhas correspondentes;
h) asjoiase obras de ourives, que pagam o imposto em livro especial;
i) as caixas de que trata o art. 4°, § 34, quando não estiverem
vasias, isto é, quando servirem de acondicionamento a productos que
nas mesmas forem vendidos. Multa de 2oo$ a 400$ aos infractores
deste artigo, menos lettra h.
Art. 82. Estão sujeitos á fiscalização e ao rcgimen fiscal todos os
productos que se acharem dentro dos estabelecimentos obrigados a
registro, ou em poder dos mercadores ambulantes ou dos cnc.1.rregados
do transporte, ainda que guardados em caixas, saccos, barricas,
moveis, etc.
Paragrapho unico. Para os eiTeitos acste artigo, quando houver
residencia familiar no estabelecimento, considerar-se-a sujeita á fiscahzação sómente a parte do edificio occupada pelo negocio ou fabrica c
as dcpendencias que servirem de deposito de mercadorias.
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Art. 83. Quando nas fabricas e estabelecimentos commerciaes por
grosso houver venda a retalho, a seçção desta deve ser inteiramente
separada, de modo a evitar confusão e promiscuidade, sob pena de
serem considerados expostos á venda a varejo todos os productos
que se acharem no estabelecimento.
•
Art. 84. Os productos sujeitos ao imposto por guia, quando
tiverem de ser beneficiados ou acabados em outra fabrica, poderão transitar sem pagamento do respectivo imposto, mediante as formalidades
estatuídas neste regulamento, desde que tiverem de voltar á propria
fabrica ou de ser vendidos na do beneficiamento ou acabamento, quando
esta pertencer ao mesmo dono.
Paragrapho unico. Não se comprehendem neste dispositivo os tecidos que as fabricas receberem de commerciantes para alvejar, tingir
ou estampar, os quaes, além da taxa já paga, ficarão sujeitos á nova
taxa integral, depois de beneficiados.
Art. 85. Quando o fabricante tiver mais de uma fabrica sob a fisca·
lização da mesma repartição arrecadadora, os productos sujeitos a es
tampilhamento directo que forem fabricados em uma e sahirem para
outra, afim de soffrerem os ultimos preparos, beneficiamento ou term inação, serão acompanhados de um:t guia, segundo o modelo XV,
visada pelo ag-ente fiscal ou pela repartição, para servir de base á
escripta fiscal e considerados fabricados no outro estabelecimento.

Multa de 200$ a 400$ooo.

Art. 86. As fabricas que prepararem por encommenda productos
de outras fabricas, se receberem destas a materia prima, os rotulos e as
estampilhas, para serem applicados, annotarão nos livros da escripta
fiscal, não só a entrada daquelles effeitos, como a sahida dos artigos
preparados e estampilhados, fazendo-os acompanhar, na remessa ou en·
trega, de uma nota ou factura com as necessarias especificações.
§ 1. 0 Os fabricantes, que se utilizarem do estabelecimento de outra
firma, para os rins previstos neste artigo, deverão remetter a matcria
prima, os rotulas e ~.s estampilhas ..tcompanhadas de nota ou ntctura
especificada, lançando no livro de sua escnpta fiscal a f:ahida desses
objectos e a entrada dos artigos preparados.
§ 2.' As not~s ou factnras, de que trata este artigo, deverão ser
apresentadas ao visto do agente fiscal de ambas as fabricas. Mulla
de so$ a 1 o o$, aos que não fizerem o lançamento ou as especificações

exigidas neste artigo e no§ 1° e de 200$ a 400$ aos que não reme/terem
as notas ou não as exhibirem ao visto do agente do fisco.

Art. 87. Todos os commerciantes e fabricantes que adquirirem
productos sujeitos ao imposto de consumo, como matcria prima ou
para commercio, deverão examinar cuidadosamente se os mesmos proauctos, assim como as estampilhas e as guias, notas ou facturas, que os
acompanharem, obedecem a todas as prescripçõcs deste regulamento.
§ 1. 0 Verificada qualquer falta, deverão, afim de se eximirem da
regponsabilidade, dar conhecimento á repartição fiscal competente,
dentro do prazo de 1o dias, contados da data do recebimento e antes do
inicio do consumo ou da venda dos productos.
§ 2. o Quando a falta fôr verificada por agentes do fisco, responderão, somente nos casos previstos nos arts. I I 1 c I I 2 :
a) dentro dos primeiros 10 dias, contados da data do recebimento,
apenas o remettente, desde que não esteja iniciado o consumo ou a
venda da mercadoria, cabendo, em caso contrario, rJsponsabilidade
tambem ao expositor;

7,1

ACTOR DO PODER EXECUTIYO

b) dentro de 30 dias, a contar da data do recebimento, tanto o
rcmettente como o recebedor ou expositor ;
c) posteriormente a 30 dias, contados da data do recebimento, só·
mente o recebedor ou expositor.
Art. 88. As notas que os fabricantes e os commerciantes são
obrigados a fornecer com os productos vendidos, ainda que os com·
pradores sejam particulares ou negociantes de outros artigos e sem
registro para o commercio dos productos adquiridos, serão extrahidas
de talão-nota ou de livro-nota, e numeradas typographica c seguidamente, ficando copia exacta no mesmo talão ou livro-nota. A expedição de factura commercial, devidamente copiada, na fórma do art. I 2
do Codigo Commercial, dispensa a apresentação da nota. Multa de

50$ a 100$ aos que não deixarem, cópia, e de
11ão possuirenz. o livro ou talão-not~l.

2oo$

a

.fOO$

aos que

Paragrapho unico. Nestas notas ou facturas, além das declarações
exigidas, deve ser mencionado, como elemento de defesa, se a mercadoria está devidamente rotulada e estam pilhada e se os sellos que a acompanham estão revestidos das formalidades legaes, bem assim quaesquer
outros esclarecimentos que permittam perfeita identificação do produeto com os documentos commerciaes que lhes disserem respeito.
Art. 89. Nenhum estabelecimento poderá ser vendido em hast:l
publica ou rosto em leilão sem que préviamente seja solicitado da re·
partição fiscal competente, pelo encarregado do leilão, esclarecimento
sohre a situação do mesmo estabelecimento perante o fisco.
§ I o. O mesmo procedimento será observado quando a venda em
taes condições fOr de mercadorias pertencentes a estabelecimento.;; sujeitos ás disposições deste regulamento.
§ 2.,. O debito, que fór accusado em taes casos, será deduzido do
producto da arrematação ou venda e recolhido á repartição fiscal,
dentro do prazo de 15 dias.
§ 3°. No caso de fallencia ou inventano, de que trata o art. 24,
lettra b, a repartição fiscal remetterá ao juiz competente os precisos
gsclarecimentos, afim de não ser julgada definitivamente a partilha ou
falencia sem o prévio recolhimento das importancias devidas.
Art. 90. O termo de responsabilidade pela exportação, para o
estrangeiro, de mercadorias, por via terrestre, com isenção do imposto,
deverá ser levantado dentro do prazo de 180 dias, mediante apresen
tação, pelo fabricante exportador, de documento passado pela re,partição do ponto do embarque e pela repartição fiscal da fronteira,
o qual prove a sahida das mesmas mercadorias do territorio nacional
ou a entrada em territorio estrangeiro.
§ 1°. Findo esse prazo, a repartição providenciará para a cobrança
do imposto a que estariam sujeitas as mercadorias, se fossem dadas a
consumo em territorio nacional, accrescido da multa correspondente.
. § 2°. Effcctuada a cobrança do imposto c da multa, será dada baixa
no termo de responsabilidade, com declaração dessa circumstancia.
Art. 9I. Todas as consultas relativas ao imposto de consumo
devem ser dirigidas á repartição arrecadadora do local, á qual cabe
solucional-as, sendo facultado recurso para a instancia superior, na
fórma do art. 225 deste regulamento.
Paragrapho unico. Quando a solução fôr pela reducção ou isenção
do imposto ou do emolumento de registro, ou desobrigando o contribuinte de exigencias regulamentares, della haverá recurso para a in
stanch superior, de accordo com o preceituado no art. 226.
4
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SEGUNDA PARTE
DISPOSIÇÕES E8PECIAES

Art. 92. Só poderão sahir das fabricas e dos estabelecimentog com•
por grosso, acompanhados das respectivas estampilhas, os
seguintes productos, quando vendidos a commerciantes registrados:
a) os liquidos ac0ndiciot1ados em bartis, latas, garrames ou envoltorios semelhantes de capacidade excedente de ctnco litros, e as tintas
solidas e materias de tinturaria, acondicionadas em volumes de mais de
10 kilos;
b) a manteiga nacional acondicionada em volumes éle peso ex..
cedellte a quatro kilos;
c) o café torrado acondicionado em volumes de to ou mais kilos,
destinado â moagem em outro estabelecimento ;
d ) o c:afé moldo· acondicionado em barricas, latas ou C3ixões,
pesando 15 ou mais kilos, quando vendido a atacadistas;
e ) os artefactos de tecidos, quando em peças ;
f) o queijo e o requeijão de qualquer fórma acondicionados;
g) as mercadorias estrangeiras acondicionadas em caixas, càixotes
e outros envoltorios ainda intac~us.
Art. 93· Os usineiros e lavradores que forem fabricantes, por quaes·
quer processos, de alcool de canna, cachaça ou vinho natural, empregando productos da lavoura propria ou alheiaJ conjuntamente poderao
remettel-os acompanhados de guia, conforme o modelo VIII, sem as
respectivas estampilhas, quando a venda fõr feita a negociante por
grosso, devidamente registrado. De egual faculdade gosarão (IS fabricantes de queijos de Mina.,,mesmo que as vendas sejam feitas a varejistas.
Pélragrapho uni co. A' repartição do destino cabe providenciar para
que, dentro do prazo de oito dias, seja pago pelo dt.!stinatario da mercadoria o re~pectlvo imposto do alcool. aguardente ou vinho nacional,
devendo o commct·ciante Je queijos ter sempre no cstabdcdmcnto as
estampílhas llf.~ccss.:trias á sel\agem do producto.
Art. 94· Não serão admlttidos a despacho nas altanJcgas, nem
poderão sahir das fabricas ou ser expostos á venda cigarros, dg-arrilhas,
fumo desfiado, picado, migado ou em pó, phosphoro~, sal refinado ou
purificado, velas de sebo ou de espcrmacete, cartas de jogar• café torrado ou moido, tintas, chá e manteiga, sem estarem acondicionados em
maços, carteiras, latas, caixas, saccos, vidros ou outros envoltorios,
devidamente fechados . .Multa de 6oo$ a 1:2oo$ooo.
~ 1°. Poderão ser expostos á venda a retalho, devendo, porém,
ser conservados nos respectivos envoltorios, de lórma a se poder verificar as estampilhas inutilizadas com a data do inicio do retalhamento,
lançada a tillta ou lapis-tinta, o café torrado ou moído, a manteiga, as
conservas, as tintas solidas, o chá, as velas, os cigarros, bem assim os
pentes, quando a sellagcm destes for teita nos pacotes, na forma do
art. 57, §~ 0 ,1ettraj;
§ 2°. A manteiga e as conservas poderão ser expostas á venda a
varejo, fóra dos respectivos envoltorios originaes, devendo, porém, os
mesmos envoltorios ser conservados em poder do expositor, com a
data do inicio do retalhamento sobre as respectivas estampilhas, atim
de serem apresentados aos representantes do fisco, sempre que o
exigirem. .lfulta Je 2oo t ci 400 'J, aos i.'~frac!orcs dos § § 1 o e 2°.
merda~
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Art. 95· E' prohibida a venda a torno de vinagre, alcool e bebidas,
com excepção do chopp e das aguas gazosas acomiicionadas em barris
automaticos. Multa de 2oo$ a 400$ooo.
Art. 96. E' vedado aos fabricantes, que tiverem commercio a
retalho, o fabrico de fumo ou de seus preparados na secção de varejo
ou em compartimento que tenha communicação interna com a mesma
secção. Multa de 6oo$ a r:2oo$ooo.
Art. 97· E' prohibida a baldeação, no acto da entrega ao comprador, dos liquidos, acondicionado~ em barris, em latas, ou em garrafões de mais de cinco litros, salvo quando se tratar dos acondicionamentos em vasilhame adaptado á conducção por cargueiro, ou de
graspa, alcool, aguardente de canna ou de mandioca, transportados
em pipas ou meias pipas. Multa de 6oo$ a r :2oo$ooo.
§ 1°. Desde que se dê baldeação, no caso permittido neste artigo,
deve ser feita menção dessa circumstancia na nota ou factura da
mercadoria, independente das demais exigencias deste regulamento~
Multa de so$ a I00$000.
§ 2°. A gazolina c a naphta não se <'Omprehcndem na prohibição
deste artigo.
Art. 98. Nio é permittida a sabida de mercadorias das fabricas
nent dos armazens altándegados, nntes do nàscimento ou depois do
occaso do sol, salvo em casos préviamente justificados. Multa de
6oo$ a r:2oo$ooo.
TERCEIRA PARTE
DO IMPOSTO E DA FISCALÍZAÇÃO DO SAL

Art. 99· A arrecadação do imposto do sal grosso estrangeiro será feita pelas alfandegas e mesas de rendas, na occasião d:1
descarga, cumulativamente com a dos direitos de importação.
§ 1°. As mesmas repartições farão a cobrança do imposto do sal
nacional, que não houver sido pago no ponto de origem.
§ 2°. As demais repartições arrecadadoras poderão cobrar, apenas, o
imposto correspondente aos accresclmos que verificarem na conte~
renda do sal entrado com o imposto pago.
§ 3°. Para os effcitos do art. 1 11, § 7, lettra a, 2°, a repartição do
porto de embarque fornecerá, até o dia 15 de abril de cada anno ou
quando se der qualquer alteração, ás repartições do ponto de procedencia, uma relação dos negociantes por atacado, exportadores de sal
grosso, estabelecidos naquelle porto e devidamente registrados.
Art. wo. Das differenças encontradas por occasião das descargas,
nas conferencias do sal grosso, entr·e a quantidade manifestada ou a
accusada nas guias ou nota de despacho c a verificada, cobrar-se-:\ o
imposto por verba lançada nas ditas guias ou notas de despacho :
a) simples- se o accrescimo não exceder de 10 °/0 da carga
manifestada ;
b) em dobro - se o exceder (arts. 2I7 e 219, § 6°, Jettra a).
Paragrapho unico. Se a differença tôr para menos da declarada nG
manifesto, na guia ou nota de despacho, o imposto será cobrado pel:i.
quantidade de carga manifestada.
Art. 101. O commandante da embarcação que transportar sal
grosso, será obrigado não só a conduzir .as guias e mais papeis
referentes ao dito producto e a apresentai-os á repardçâo do Iog-a r
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em que tiver de desembarcai-o, como tambem a facilitar ás repartições
fiscaes a precisa fiscalizaÇc1.0. Multa de 1:200$ a :z:soo$ooo.
Art. 102. Os despachos do sal grosso entrado serão organizados
em tres vias, de accõrdo com o modelo XVI.
§ 1o. Antes da conferencia e do processo, essas guias deverão ser
apresentadas á repartição que, confrontando-as com as guias e demais
papeis recebidos do commandante da embarcação, annotarâ se o sal a
despachar foi exportado com o imposto pago ou a pagar.
§ 2°. Na conferencia do sal os ag·entes fiscaes terão como auxi·
liares os guardas da Alfandega.
.
Art. 103. E' permittido ao dono ou consignatario do sal grosso nacional ou ao commandante da embarcação que o transportar, negociar
nos portos de escala ou de arribada, se nelles existir repartição habi·
litada para o despacho, todo ou parte do carreg·amento, mediante
petição dirigida á mesma repartição. Jlfulta de 2:500$ a s:ooo$ooo.
Art. 104. Occorrendo avaria por successos de mar ou de viagem,
provada com certidão do protesto feito a bordo e ratificado em terra,
a repartição fiscal competente nomeará, se a parte interessada o
requerer, uma commissão de tres membros, composta do agente fiscal,
de um outro empregado e de um perito indicado pela parte, para verificar o estado do sal e fixar o abatimento que, razoavelmente, possa ser
feito no pagamento do imposto.
Art. 105. O navio carregado de sal grosso, que, depois de dar
entrada em um porto, tiver de seguir para outro do territorio nacional
·com o mesmo carregamento com que houver entrado, não será desembaraçado sem exhibir á repartição fiscal competente as guias a que
se referem os arts. III, § 7°, Jettra c, e 112, ~ 3°, lettra c, as quaes,
depois de visadas pelo chefe da mesma repartição, serão restituídas ao
com mandante.
Paragrapho unico. A repartição, na fórma do art. 108, dará aviso,
por telegramma, da partida do navio á do porto para onde elle
se dirigir.
Art. 106. O .s:~.l grosso conduzido em uma embarcação só poderá
ser baldeado para outra, mediante licença da repartição do porto de
reembarque e exhibição á mesma das competentes guias. JIJulta de
:2:soo$ a s:ooo$ooo.
Art. 107. O sal grosso poderá ser transportado em pontões rebocados por outras embarcações~ mas revestidos como estas elas mesmas
seguranças fiscaes. Multa de :z:soo$ a s:ooo$ooo.
Art. I08. A repartição que desembaraçar qualquer cmbarcaçao
carregada de sal grosso telcgrapharâ á do porto do destino,
dando-lhe conhecimento do nome do navio, da quantidade de sal
transportado e de quacsquer outras circnmslancias que se tornem
necessarias á fiscalização.
Paragrapho unico. Na declaração do modelo XVII, apresentada
pelo exportador, a repartição, depois de fazer o cor.fronto com a guia
âe .qu~ trata o art. 112, § 3° 1 lettra c, e com as guias, recebidas do
sahne1ro e correspondentes ao sal exportado, fará, nestas, a annullação
ou deducção do mesmo sal, devolvendo-as ao exportador, e naquella
lançará o visto, restituindo-a ao mesmo exportador, para acompanhar
o producto.
Art. 109. No despacho do sal grosso, entrado, nenhum documento
substituirá a declaração c a guia de que trata o paragrapho unico
do art~ 1o8, salvo os casos de perda, por motivo de lorça maior,
devidamente provada, em que a falta será preenchida com certidão
anthcntica da repartiÇc1.o expedidora.
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Art. 110. A repartição de origem, logo que receber aviso da do
porto do destino, de haver sido pago o imposto do sal despachado com
o imposto a pagar, dará baixa na responsabilidade, fazendo averbar no
termo a communicação recebida.
§ I 0 • Na falta da communicação, a baixa poderá ser dada me~
diante certidão authentica, fornecida pela repartição que houver arrecadado o imposto.
§ 2°. Dentro de 90 dias, se não houver sido recebida a prova do
paJ;amento do imposto, enviada pela repartição arrecadadora, será re~
qmsitada tal informação á repartição competente.
~ 3°. Reconhecida a falta do pagamento do imposto será este
cobràdo em dobro e dada baixa no termo de responsabilidade.
QUARTA PARTE
DAS OBRIGAÇÕES DOS FABRICANTES

Art. 1 I I. Os fabricantes de productos sujeitos ao imposto de
consumo, além das demais exigencias deste regulamento, serão
obrigados:
§ 1o - Os fabricantes em geral :
a) a fornecer ao comprador negociante uma nota ou factura, de·
vidamente numerada, de todos os productos vendidos, discriminando-os
pela quantidade, especie e qualidade, com a declaração de se acharem
sellados ou da quantidade e 1mportancia das estampilhas que os acompanharem, exceptuados os pr,oductos cujo imposto é pago por meio de
guia. Multa de 50$ a roo$ aos que não preencherem as formalidades
exigidas na nota ortfactura, e de :JOO$ a 400$ aos que não fornecerem
a nota ou [actura ;
h) a ter o livro de accôrdo com o modelo XXIV, no qual registrarão,
dentro de tres dias, o movimento diario da producção e, nos dias respectivos, o do consumo c o da entrada c sabida das estampilhas, quando as
mesmas forem applicadas ou quando acompanharem as mercadorias,
exceptuados os de que tratam as lettras e e lz do art. 12. Multa
de so$ a roo$ aos que não obserJ'arem as formalidades relativas
á escripta, e de 200$ a 400$ aos que não tiverem o livro ;
c) a encerrar a escripturação mensal do livro de que trata a Iettra
b, pela fórma de balanço, transportando para o mez seguinte os saldos
dos productos e das estampilhas, discriminadas estas por espccies,
formatos e taxas
E' dispensado o lançamento da producção, na cscripta dos pequenos
fabricantes de que tratam os ns. I c 11 da lcttra a, da tabella de
registro, e as lettras f c g do art. 12, salvo quando se tratar de produetos que pagam o Imposto por meio de guia ou dos que podem sahir
da fabrica acompanhados de estampilhas, cuja producção deve ser Ian~
çada. Multa de 50$ a roo$ooo ;
d) a inutilisar com as devidas explicações e collar no talão cor~
respondente á nota relativa a productos que, vendidos, forem rejeitados
e devolvidos pelo comprador, e, se a devolução fOr apenas de parte,
notar no canhoto do talão relativo á mesma os artigos recusados;
e) a entregar ao comprador uma nota com a declaração do numero
c a data da correspondente aos productos que, rejeitados ou devolvidos,
forem de novo vendidos ;
f) a fazer menção na columna das observações da escripta fiscal das
occurrencias de que tratam as Iettras d e e ;
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g) a entregar á repartição, ~té o dia 30 de janeiro de cada anno ou
oito dias depois de qualquer altera~o, uma relação dos operarias que
trabalharem f'óra da fabnca, com indicação da suas residencias. Multa
de so$ a r oo$ooo ;

h) a entregar aos operarias que trabalharem fóra da fabrica uma
caderneta, com as tolhas numeradas seguidamente e authenticadas na
repartição competente, para ser apresentada auando exigida pela fisca·
lização, devendo nella mencionar a materia prima entregue ao operario
e os productos manufacturados restituídos á fabrica. /Jfulta de 50$ a
100$000;
i) a apresentar á repartição fiscal, para ser visada, uma guia em

duplicata, de accôrdo com o modelo XVIII, do producto exportado pará
o estrangeiro, ou remettido a negociante por grosso para o mesmo fim,
conforme o modelo XIX, da qual uma via ficará archivada na mesma
repartição e a outra acompanhará o despacho. Multa de 20o$ a
400$ooo;

j) a exhibir ao agente do fisco, sempre que fôr exigido, as mercadorias, as guias e notas ou facturas referentéS ao imposto, e as
estampilhas em seu poder, assim como os livros fiscaes e talOes de
guias, ainda que estejam encerrados, os quaes deverão ser conser..
vados ~m boa guarda emquanto não prescreverem acções fiscaes que
lhes possam ser relativas. /J.fulta de 50$ a roo$ooo;
k) a franquear ao agente do fisco a visita do estabelecimento e
suas dependencias, a qualquer hora do dia ou da noite, se á noite
a fabrica estiver funccionando. Multa de 1:200$ a :J:5oo$ooo;
l) a dar conhecimento A repartição fiscal competente, não só
quando resolverem suspender temporariamente a producção, como
quando recomeçarem a trabalhar. Multa de 50$ a roo$ooo;
m) a entregar mensalrne,1te mediante, guia de modelo XLVIII,
visada pelo agente fiscal, á repartição arrecadadora sob pen::~ de pagamento da respectiva importancta e de multa de 200$ a 400$, as estampilhas recebtdas com os productos que empregarem como materia
prima da sua industria, escripturando na colurnna das observações do
respectivo Jivro fiscal, não só a entrada dessa materia prima, corno a
·
quantidade empregada na fabricação dos productos.
n) a assignar termo de responsabilidade, conforme o modelo XXII,
do imposto relativo ás mercadorias que, por via terrestre ou com bal·
deação nos portos qe embarque, exportarem para o estrangeiro ou
remetterem a negociante por grosso para o mesmo fim, sendo admit·
tidos intermediarias nos portos de baldeação. Multa de 6oo$ a
1."200$000;

o) a annotar na columna das observaçOes do livro da escripta fiscal
as mercadorias destinadas á exportação sem pagamento do tmposto.
Multa de 50$ a 100$ooo.
§ 2°- Os de fumo e de seus preparados:
a) a dar sabida ao fumo desfiado, picado ou migado, para ser

vendido a consumidores, sórnente em pacotes bem ajustados, caixas
ou latas, devidamente fechados, que tenham o peso minimo de 25
grammas e o maximo de um kilogramma. Multa de 2:500$ a
s:ooo$ooo;
b) a dar sabida ao fumo desfiado, picado ou migado, para fabrico

de cigarros ou de cigarrilhas, sómente em pacotes de papel, devidament~
ajustados e fechados, do peso de cinco kilogrammas. Multa de 2:500$ a
s:ooo$ooo;
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c) a vender fumo para fabrico de cigarros ou de ci~;rarrilhas unica~
mente a fabricantes desses productos, devidamente rcgtstrados. Multa
de 6oo$ooo a r:2oo$ooo;
, d) a ter um livro de accórdo com o modelo XXV, para lançamento
do fumo vendido a fabricante de cigarros ou de cigarrilhas, do qual
constarão o nome e rcsidencia dos mesmos fabricantes, assim como o
numero e a data das respectivas patentes de registro. Multa de 200~
a 4oo$ooo;
e) a carimbar com a data da entrega ou remessa os pacotes de
fumo para fabrico de cigarros ou de cigarrilhas, de fórma que fique
parte do carimbo sobre as estampilhas e parte sobre o papel do pacote.
Multa de ~oo$ a 400$000;
j) a pagar o imposto do~ fumo d~sfiado, picado ou migado, em·
pregado em cigarros ou cigarrilhas, de conformidade com o art. 43,
paragrapho primeiro; são çon$idera,dos fabricantes de d~fiar, picar e
migar todos os quQ pratiC4rem esse6 processos, embora para em..
pregar o turno a8$irn preparado sómente nos seus productos. Multa
de 2:soo$ a s:oo0$000;
g) a ter o livro de accOrdo com o modelo XXVI, no qual registrarão,
dentro de tres dias, o movimento diario da producção e, nos dias respectivos, o do consumo e o da entrada esahida,dasestampilhas, quando as
mesmas forem applicadas aos productos, assim como a importancia do
imposto pago por verba, relativa ao fumo empregado em cigarros ou
cigarrilhas. Multa de so$ a IOO$ aos que não observarem~ forma-.
lzJades relativas á escripta, e de 2oo$ a 400$ aos que não tiverem o
lil•ro ;
h) a apresentar, no minimo, uma producção de fumo desfiado,
picado ou migado, que corresponda a 75 % do fumo em folha, inclusive chinez, quer para o caporal, quer para o lavado, meio fino ou
gmsso, e a 86 o1o do fumo em corda ou rolo ;
i) a ter o livro de modelo XXV A, para o lan~mento da entrada
~ sahtda do fumo em corda ou em folha. Multa de 50$ a IOO$ aos que
não observarem as formalidades relativas á escripta e de 2CO$ a 400$
aos que não tiverem o livro.

§ 3°- Os de cigarros ou de cigarrilhas, com fumo de

producção alheia:

a) a adquirir as estampilhas para todo o fumo constante da notá
ou factura, que será apresentada á repartição afim de ser visada,
juntamente com as guias de acquisição das estampilhas e com o retalho
scllado dos pacotes do alludido fumo ;
b) a não retirar dos pacotes de fumo o retalb.o sellado, senão
quando tiverem de adqurrir sellos para os cigarros e cigarrilhas a
serem fabricados ;
c) a não retirar o fumo dos respectivos pacotes, senão quando
ti verem de iniciar a fabricação dos cigarros ou das cigarrilhas ;
d) a apresentar ao agente do fisco, sempre que tór exigido, as es•
tan~pilhas para cigarros ou cigarrilhas, correspondentes aos pacotes de
turno de que já tenha sido retirado o retalho sellado;
e) a emprqrar o fumo adquirido unicamente no fabrico de cl-.
garras ou de CJgarrilhas. Multa de 2oo$ a 400$ aos infractore! de
qualquer das lettras deste paragraplw.

§ 4° - Os de bebidas, vinagre, azeite e tintas :
a) a remetter ou entregar ao comprador as estampilhas corre~

80

.\t:TW·1 IIU l'OÜE!l EXECU'I'l\0

spondcntcs aos productos que tiver em de ser cstampilhaJos fé>ra da fa·
brka. ll.fulta de 2oo$ a 400$ooo ;

b) a mencionar no verso das estampilhas que acompanharem pro·
duetos vendidos a commerci:mtes varejistas, além das declarações exi·
gidas no art. 64, a numeração e a capacidade em litro dos volumes.

Multa de :Joo$ 11 400$ooo ;

.

c) a gravar em caracteres bem visíveis, a fogo ou por meio de ca·
rimbo, com tinta ~ndclcvel, nos barris, latas e g-arrafOes de mais de cinco
litros, o numero da vasilha e sua capacidade expressa em litros. Multa

de 200$ a 40otooo;
d) a mencionar nas notas ou facturas, além das demais declarações
exigidas no art. 1 I r, § 1o da Iettra a, a capacidade das vasilhas, ex·
pressa em litros ou o peso, quando se tratar de tintas. Multa de so$

a IOO$ooo;

e) a ter o livro de modelo XXVIII, quando se tratar de fabrico de
cerveJa. Multa de so$ a roo$ aos que não ob.çervarem as formali·

dades da escripta e de :.zoo$ a 400$ aos que não tiJ,erem o livro.

NOTA - Quando nlo fOr preenchida a formalidade da lettra d, e
caso o exame não verifique quantidades diversas, a ca~cidade será: para
as pipas, 480 litros; para as meias pipas ou quartolas, 240; para os
quintos, 96; para os âecimos, 48 ; para os vigesimos, 24 ; e para os
quadragesimos, 12.

§ 6° -

Os de alcool de canna, cachaça ou vinho natural
(lavradores):

a} a ter um livro de talão e guia ou livro-guia, confbrme o modelo
~oo$ a 400$ooo;

VIII. Multa de

b) a remetter, quando derem sabida a producto sem pagamento do
imposto, na fórma do art. 93, a segunda via da guia de que trata a
lettra a deste paragrapho, á repartição fiscal a que estiverem subordi·
nados, e a terceira ao destinatario da mercadoria. Multa de 20o$ a
400$ooo;

c) a desnaturar a aguardantc que tiver de ser vendida aos restila·
dores, procedendo de accordo com as regras da letra b, e sujeitos ás
mesmas penalidades ;
d) a ter o livro, segundo o modelo XXIX, no qual discriminarão
os productos vendidos com o imposto pago ou a pagar. Multa de so$. a
IOO$ aos que não observarem . as formalidades relatiyas á escripta

e de

~OO$ a 400$

aos que ntlo twerem o livro.

§ 6° - Os restila.dores de aguardente e alcool :
a) a ter um livro de accOrdo com o modelo XXXI, no qual regis-trarão a entrada de aguardente desnaturada e a producção e consumo
do producto restilado c bem assim o movimento das estampilhas. Multa

de

200$

a 400$ooo.

b) a apresentar quantidade de alcool restilado, que corresponda,
no maximo, á metade da quantidade da aguardente empregada,

respondendo pelo imposto do excesso, cujo recolhimento será feito por
meio de guia, visada pelo agente fiscal respectivo, logo que se encerre
a escripta do mez ;
c) a ~presentar á repartição competente, para ser visada, a guia da
aguardente não restilada que fOr vendida, sob pena da multa estabele•
c1da no § I 0 , letra i.
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§ 7° - Os de sal grosso :
a) a pagar o imposto na fórma do art. 57, § t•, por
occasião da sabida do producto, podendo deixar de fazel--o nos seguintes casos :
1°, quando o exportarem directamente, por via maritima, para
outro porto nacional, onde ha.ia repartiçã(. habilitada para o despacho
e cobrança do imposto. lfuUa de óoof a 1:2oo$ooo;
2°, quando ror venclldo a negociante, por grosso, exportador,
devidamente registrado, estabelecido no porco de embarque. Multa
de 6oo$ a 1:2oo$ooo;
b} a ter o livro de talão e guia ou livro-guia, de aecOrdo com o
modelo IX. Multa de 200$ a 400$ooo ;
c) a Jazer acompanhar da guia referida na lettra b :
1°, o que sahir com o imposto pago. Multa de 2oot a 400$ooo;
2°, até o porto do embarque, o que salur com o imposto a pagar,
no pnmeiro caso da lettra a. Multa de 200 f a 400$ooo ;
3°, o que tõr vendido sem o pagamento do imposto, no segundo
caso da lettra a. Multa de 2oo$ a 4oo$ooo ;
d) a apresentar á repartição do porto de sabida, antes do embarque, as guias relativas ao sal exportado por via marítima, acompanhadas da declaração constante do modelo XVII. Multa de 200$
a 4oo,Jooo;
e) a exbibir â estação fiscal da séde da salina, para o competente

visto, a guia do sal que tiver de ser exportado por porto situado em
localidade sujeita a outra C!Stação. Multa de 2oo$ a 490$ooo;
j) a marcar as pequenas embarcações de sua propnedade, empregadas no transporte do sal, com o nome ou numero e a tonelagem,
fornecendo á repartição fiscal competente a relação das mesmas. Mulla

de :zoo$ a 400$000 ;
g) a assignar na repartição fiscal competente o termo de responsa·
bilidade, segundo o modelo XXIII, pela 1mportaocia total do imposto
devido pelo sal qut exportarem para ser pago no porto do destino.

Multa

de 6oo$ a r: 2oo$ooo ;

h) a tazer acompanhar da guia modelo IX, sem pagamento do
imposto, . o sal para ser refinado ou rurificado em estabelecimento de
sua propriedade e sujeito á mesma repartição fiscal. Multa Je 200$ a
400$ooo;
i) a embarcar sal sómente em peqnenaq embarcações, quando

e.qtivercm nas condições da lcttraj, ain::ia que pertençam a outrem.

MuJ.tll d.e 'oo$ a 4oo$ooo;

J) a menctonar na guia de que trata a lettra c o numero ou o
nome e a tonelagem da embarcação que transportar o sal, não podendo
descarregal~a sem a presença do agente do fisco, desde que transporte
menor carga que a da sua tonelagem, sob pena de ~er calculado o
carregamento pela tonelagem da embarcação • .Mulla de 50$ a roo$ooo;
k) a apresentar á repartição fiscal, nas localidades que tiverem
porto de exportação e estabelecimentos exportadores, as guias que
acompanharem as embarcações, antes de serem estas descarregadas.
Multa de 2oo$ a 400$ooo ;

I) a ter o livro conforme o modelo XXXII, no qual, de acrordo
com as lettras b e c do 1o deste artigo, lançarão a colheita e consumo
do sai e o mov1mento das estamptlbas. Multa de 50$ a 100$ aos q~
não preencherem as jormalldades retatJvas á escripta, e de 200$ a
400$ ao~ qw: mio li,err:m u llvru.

s
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mj a inutilisar, com as devidas explicações, e collar no talão
corresrondentc a guia relativa ao sal que, sahindo com o imposto
pago, mr devolvido ou rejcttacto pelo comprador, notando 1u columna
das bbservações essa occurrcncia;
n) a entregar uma nota com a declaração do numero c data da.
guia do pagamento do imposto do sal que, rejeitado e devolvido á
salina, tõr de novo vendJdo,. tazendo menção da occorrencia no livro
da escri pta fiscal.

§ 8° - Os de sal refinado ou purificado :
a) a pagar a taxa integral do sal, cuja materia prima tiver sido
recebida sem o pagamento do imposto, nos casos da lettra h do paragrapho antcn(lr. .Muita de 200$ a 4ooj,uoo;
b) a mencionar no livro da e~cnpla, segundo o modelo XXXIV,
quando derem sahiaa ao producto, a data da guia ou nota que acompanhou o sal commum, declarando tambem o nome do fornece~or,
para os fins constantes do art. 4°, § 4°, nota Ia. Multa de 50$ a
100$000.

§ go - Os de tecidos, louças e vidros, ferragens, armas de

fogo e suas munições e apparelhos sanitarios :

a) a pagar o imposto na fórma do art. 57, § 1°, antes da
sabida da tabrica, salvo :
I 0 , quando se der a hypothese do art. 84;
2°, quando tór degtinac.fo ao deposito da fabrica situado na mesma
~ema tiscal, ou no mesmo municipio, quando nelle houver mais de uma
estação arrecadadora, para ahi ser vendido ou entregue ao comprador.
Multa de 6oo$ a r:2oo$ooo;
b) a ter o talão de guias ou livro-guia segundo os modelos X a XII,
quer na labrica, quer no deposito. Mulza de 200$ a 400$000;
c) a ter no deposito o livro do modelo XXIV, para escripturar a
entrada e sabida dos productos e o movimento das rcspecti\'as estampilhas, e na Iabnca os de modelos XXI V e XXX VI a XXXVIII.
Multa de 200$ a 4oo$ooo;
d) a tazer acompanhar das guias de que trata a letra b, sem o estampilhamento, os productos destinados ao deposito referido na lcttra a
2°, e os devolvidos pelo mesmo deposito á fabrica, para qualquer fim.
Multa de 6on$ a I :2oo$ooo ;
e} a entregar ou remettcr ao comprador com os productos vendidos
na fabrica ou no deposito, a guia devidamente estampilhada, de que
trata a letra b. Multa de 6oo$ a r:2oo$ooo;
f) a ter acompanhado da respectiva guia, devidamente estampi·
Jhada, todo o produrto destinado á venda a retalho, quer nas fabricas,
quer nos depositos. Multa de 6oo$ a r:2oo$ooo;
g) a dar numeração seguida aos volumes em que forem acondici(}o
nados os productos por occasião da sabida da labrica, se para os
mesmos não tiverem adaptado uma numeração de ordem de interesse
commercial, podendo aquella nnm~ração ser alterad.l annualmente.
mediante aviso prévio á repartição fiscal competente. Afulta de 200$
a 40o$ono;
h) a fazer acompanhar de guia sem o estampilhamento, os produetos que sahirem, antes ou depois de beneficiados, e quando tiverem
de voltar á propria fabrica, nos casos previstos no art. 84. · Se os
productos forem enviados á fabrica situada em Jogar differente do ela
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séde da remettente, a guia será apresentada á estação fiscal, antes da
expedição, afim de ser visada. Multa de so$ a 1oo$ aos que não
fizerem as declarações tzaguia e de 2oo$ a 400$ aos que não a remeiterem;
i) a collar nos correspondentes canhotos de sabida as guias recebidas com os r.roductos nos casos do art. 84. Multa de 2oo$ a 400$ooo;
j) a inutllizar, com as devidas explicações, e collar no talão cor-

respondente, a guia relativa a producto que, sahindo com o imposto
pago, fór rejeitado e devolvido pelo comprador, e, se a devolução fór
âe parte do producto comprehendido na guia, notar, no canhoto do talão
relativo á mesma, os artigos recusados. Multa de 200$ a 40o$ooo :
k) a entregar uma nota com a declaração do numero e data da
guia do pagamento do imposto correspondente ao producto que, rejeitado e devolvido á fabrica ou ao deposito, fór de novo vendido . .Multa
de 6oo$ a I::Joo$ooo;

l) a entregar uma nota com a declaração do numero e data da guia
correspondente ao producto que, devolviJo pelo deposito, fôr de novo
remettidoao mesmo deposito ou vendido. Multa de 6oo$ a 1:2oo$ooo;
m) a collar, no canhoto correspondente, a guia que acompanhar o
producto devolvido pelo deposito para ser beneficiado. Jlfulta de ::lOO$

a

40o$ooo;
n) a lançar na columna da observações da escripta fiscal a quanti·

dade de productos recebida e devolvida, nos casos do paragrapho unico
do art. 84, dando sabida do mesmo producto na columna de consumo,
quando o entregar depois de beneficiado. M tlta de 6oo$ a r:2oo$ooo.
o) a declarar em cada vulume o peso respectivo, quando se tratar
de louças, vidros ou ferragens. Mult:z de so$ a 100$ooo.

§ 10 -

Os de artefactos de tecidos :

a) a remetter ou entregar ao comprador negociante as estampilhas
correspondentes aos productos que tiverem de ser vendidos em peças
constituidas por varias unidades da mesma especie, unidas entre si,
para serem cortadas pelos vendedores retalhtstas. Multa de 2oo$

a 40o$ooo.

b) a mencionar nas notas ou facturas e no verso das estampilhas,
que acompanharem productos vendiJos a commerciantes varejistas, além
das demais declarações exi!jidas ne~te regulamento, a quantiJade dos
mesmos productos, referida á unidade tributada. Multa de soS

a .IOO$ para os que não fizerem esso1 declaração n:zs notas ozt jacturas e

.de 2oo$ a 400$ para os que não a fizerem n:zs estampilhas.

§ 11 - Os de café torrado ou moido :
a) a acondicionar o café torrado ou moido. para venda a varejo a
commerciante ou a consumidor, sómente em pacotes bem ajustados~
caixas ou latas, devidamente fechados, que tenham o peso minimo de
250 grammas e o maximo de dez kilogrammas, podendo ser feitos
pacotes de menos de 2t:iO grammas para serem acondicionados em
·volumes, ajustados e devidamente fechados, dt.! um a dez lülo;:rammas.
Quando se tratar de volume de cinco a dez kilngrammas, cada uma das
estampilhas appostas ao volume conterá, em algarismos, a data da en~
trega ou remessa da mercadoria. Multa de 6oo$ a r:2oo$ooo;
b) a aconJicionar o café moído, para venda por grosso, em vo·
lumes, nas condições da lettra anterior, com o peso de 15 ou mais

kilos.

Multa de 6oo$ a 1:2oo$ooo;
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c) a dar sabida ao café torrado, para ser moldo em outra fabrica,
sómente em volumes devidamente fechados e de peso nunca inf~rior a
10 kilogrammas. Multa de 6oo$ a 1 : 2oo$ooo ;
d) a vender o café torrado, IJara ser moído em outro estabeleci·
mento, sómente a fabricante moedor, devidamente registrado. Multa

de 6oo$ a 1:2oo$ooo ;

e) a marcar o numero do volume e o peso, com caracteres bem
visíveis, com tinta indelevel, nos volumes contendo café torrado, para
ser moído em outra fabrica, e nos de 15 ou mais kilos de café moido,
para venda por grosso. A numeração dos volumes será seguida. Multa

de 2oo$ a 400$ooo ;
f) a mencionar na nota ou factura fornecida com o café torrado

a fabricante moedor, e com o café moído, acondicionado em volumes de
15 ou mais kilus, além das demais exigencias do § 1°, letra a, o peso
dos volumes. Multa de 50$ a Ioo$ooo ;

g) a remetter ou entregar com o café torrado, vendido a fabricante
moedor, e com o moído acondicionado em volumes de 15 ou mais ldlos,
para ser empacotado e estampilhado fóra da fabrica, as estampilhas
correspondentes, nas quaes, independente das declarações exigidas no
art. 64, deverão mencionar a numeração e o peso dus volumes. Multa

de 200$ a 40o$ooo;

h) a mencionar, diaria e englobadamente, no livro fiscal da escripta,
as vendas de café torrado, feitas a fabricante moedores. Multa de 50$ a
100$000;
i) a ter o livro de modelo XXXIX, para a competente escripta.
Multa de 50$ a IOO$ aos que ttão observarem as formalidades da escripta e de 20o$ a 400$ aos que não tiverem. o livro.

§ 12 - Os de moer café :
a) a acondicionar o café moido sómente em pacotes bem ajustados,
htas uu caixas, devidamente fechadas1 que tenham o peso minimo de
250 grammas e o maximo de dez ktlogramma~, podendo ser feitos
pacotes de menos de 250 grammas para serem acondicionados em volumes de um a dez ldlos, devidamente fechados. Quando se tratar
de volume de cinco a dez ldlogrammas, cada uma das estampilhas
appostas ao volume conterá, em algarismos, a data da entrega ou
remessa da mercadoria. 1l1ulta de 6oo$ a 1:2oo$ooo;
b) a fazer a moagem do café de fórma que, iniciada em relação a
um determinado volume, fique todo o café nelle contido acondicio-nado, rotulado e estam pilhado no mesmo dia. Multa de · 200.$ a

400$000;
c) a ter um livro de accôrdo com o modelo XL, no qual lan-

çarão diariamente o movimento de entrada e sahida dos proôuctos e
da~ estampilhas. Multa de soJr a IOoJr aos que não observarem a1
formalidades relativas á escript ~ e de 2oo$ a 400$ aos que não t&verem
o livro :

d) a dar consumo ao café torrado adquirido, sómente depois de
moido. Multa de 200$ a 400$000;
c) a observar em relação ao café moído, para venda por grosso,
08 preceitos das lettras b, e, f e g do § I I ôeste artigo, sujeitos ás
mesmas multas.

§ 13 - Os de manteiga :
a) a gravar ou marcar em caracteres bem visíveis, com tinta inde.
levei, nos volumes de mais de quatro kilogrammas, contendo manteiga
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para ser acondicionada em volumes menores, o numero do volume,
e o peso. A numeração dos volumes será 3eguida. .llfttlta de 200~~
a 400$ooo;

·

b) a pagar o imposto da ~r.anteiga accrescida por occasião do

aconáicionamento em volumes menores ; consideram-se fabricantes todos
aquelles que fizerem esse acondicionamento. Multa de 2oo$ a 4fJO$ooo ;
c) a mencionar nas notas ou facturas do producto vendido, além
das Eleclarações exigidas no art. 111, § 1°, lettra a, o peso dos volumes maiores de quatro kilos. Multa de 50$ a roo$ooo ;
d) a remetter ou entregar com a manteiga acondicionada em VO·
lumes de mais rle quatro kilos, as estampilhas correspondentes, nas
q_uaes, quando a venda tOr feita a negociante varejista, deverão menciOnar, além das declarações exigidas no art. 64, a numeração e o peso
dos volumes. Multa de 200$ a 40o$ooo.

§ 14- Os de queijos de typo Minas~
a) a ter um livro de talão e guia ou livro-guia, conforme o mo..
delo V11 I. Jlttlta de 2oo$ a 400$ooo;
b) a remetter, quando derem sahida a producto sem pagamento do
imposto, na tórn1a do art. 93, a segunda via da guia de que trata
a letra a deste paragrapho, á repartição fiscal a gue estiverem subordinados, e a terceira ao destinatario da mercadoria. Multa de 2oo$

a 400$ooo;

c) a ter o livro, segundo o modelo XLI, no qual discriminarão os
prorluctos vendidos com o imposto pago ou a pagar. Multa da so$
a IOO$ a~s que não observarem as formalidades relalivas á escriPta t'
de 200$ a 400$ aos que não tit1erem o liJ•ro.

§ 15- Os de azulejos, ladrilhos ou mosaicos:
a) a lançar, por metro quadrarlo, no livro de modelo XXIV e de
que trata o § 1°, letra b, a producção e consumo das mercadorias, pagando o imposto das fracções de 25 centímetros quadrados na razão da
quarta parte da taxa correspondente;
b) a observar, no que Lór applicavel, os dispositivos do§ 9°, sendo
permittido o pagamento do imposto com a rcducção de 5°/o para
quebras, quando se tratar de proôucto nacional;
c) ter o livro talão-guia, de modelo XIII, para o pagamento do
imposto, que será eftectuado na fórma do art. 57, § 1°. Multa
de 50$ a roo$ aos que não observarem as formalidades relativas:;.ct
escripta e de 2oo$ a 400$ aos que não tiverem, o competente livro. ....

§ 16- Os de

papel e seus artefactos:

a) a ter o livro de modelo XLII, para o effeito da escripta fiscal:
Multa de

~oo$

a 400$ooo ;

b) a pagar o imposto na fórma do art. 57, § ro, antes da
sabida da tabnca, dos productos reteridos no art. 4°, § 15, letras a a e,
e alinea IX. Multa de 6oo$ a r :~oo$ooo;
c) a pagar o imposto por meio de seJiagem directa nos productos
referidos n:ts letras f e g e alinea VIU do art. 4~, § 15. Mt.lta de 2oo$
a 400$ooo;
d) a ter o livro talão-guia do moielo XI, para o pagamento
do imposto dos productos de que trata a letra b. JI;Julta de 2oo$

a 400$ooo.
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§ 17 - Os de gazolina. ou na.phta, :
- a ter o livro talão-guia do modelo XIV, para pagamento do
imposto na fórma do art. 57, § 1°. Multa de 20?$ a 400$000.

§ 18 -

Os beneflciadores, transformadores e desdobradores de productos:

a) a adquirir as estampilhas relativas ao producto accrescido e ás
differenças de taxa dos que beneficiarem ou transformarem, sendo
immediata a acquisição das estampilhas, sempre que se tratar de estabelet.imento commercial. Multa de 200$ a 400$ooo ;
b) a ter o livro de accordo com os modelos XXI V, X XX- A, XXXI
XXXlV, XXXVI, XL c XLII a XLIV, em que lançarão diariamente
a quantidade dos produc•.os entrados c dos sahid0s, accrcscidos, beneficiados, transformados, ou não, e o movimento das est:1mpilhas. Multa
de so $ a IOO$ aos que não observarem as forml.llidadcs relahvas á
. escripta, e de :2oo$ a 400$ aos que não tiverem o livro.

QUINTA PARTE
DAS OBRIGAÇÕES DOS COMMERCIANTES

Art. 112. Aos commerciantes de productos sujeitos ao imposto
de commmo, além d:ls demais obrigações e3tabelccidas neste regulamento, cumpre observar as seguintes :

§ 1o -

Aos atacadistas em geral :

a) remetter ou entregar ao comprador as estampilhas correspondentes aos productos que tiverem de ser estampilhados fóra do estabelecimento, nas quaes, além da exigenda do art. 64, mencionarão
.a numeração e a capacidade ou o peso dos volume~, quando se tratar
de productos sujeitos a essas formalidades. Multa de 2oo ~ a 400 ~o oo;
b) fornecer ao comprador negociante uma nota ou factura, devida~
mente numerada, de todos os productos vendidos, com ex-=epção dos que
pagam o imrosto por meio dt.! g-uia, discriminando-os pela quantidade
e especie, e declarando se sellados ou a quantidade e a importancia
das estampilhas que os acompanharem. Multa cte su$ a roo$ aos ql.e
não preencherem as formalidades ex1.gidas n.1 nota ou factura, e de
200$ a 400$ aos que não fornecerem nota ou jactura ;
c) exhibir ao agente do fisco, sempre que fOr exigido, as estampilhas em seu poder e bem assim as notas ou facturas relativas aos
· productos. Multa de 50$ a roo$ooo;
d) apresentar, quando pedidas peJo agente do fisco, as guias correspondentes aos productos que pagam o imposto por essa fórma e
tiverem sido diredamente recebidos da fabrica ou do estrangeiro.
Multa de so$ a IOO$ooo;
e) fazer o engarrafamento dos Hquidos e o empacotamento da
manteiga recebida em volumes maiores de quatro kilos, bem como do
café m0ido, recebido em volumes de 15 ou mais kilos, Je fórma que.
iniciado em relação a um determinado volume, fique todo o conteúdo
engarrafado ou empacotado~ rotulado e estampilhado no mesmo di.:u
Multa de ~oo$ a 400$ooo ;
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_f) observar em relação aos productos destinados á venda a varejo
as obí-igações relativas aos commcrciantes varejistas, sujeitos ás res·
pectivas multas ;
g) franquear ao agente do fisco a visita do estabelecimento e suas
dependencias, a qualquer hora do dia ou da noite, quando á noite estiver o estabelecimento funccionando. Multa de r:2oot a 2:sootooo;
h) apresentar á repartição fiscal, para serem vh;ados, as guias
e outros documentos relativos aos productos sujeitos a imposto por
guia, _quando recebidos por via maritim1, terrestre ou tluvtal, antes
de retxral-os das respectivas estaçõ~. Multa de 200'$ a 4ootooo;
i) apresentar á repartição fiscal competente, para ser visada, guia,
em duplicata, conforme o modelo XVIH, do producto exportado para
o estrangeiro, ficando uma via archivada na mesma repartição e
devendo ser a outra apresentada por occasião do despacho. Multa de
2oot a 40o$ooo.
~

2° -A os atacadistas de alcool de canna, cachaça ou
vinho natural nacional :

a) adquirir na repartição fiscal competente, dentro do prazo de
oito dias, contados da data do recebimento, as P~tampilhas necessa·
rias ao pagamento do imposto do pr~::dncto recebido nas condições do
art. 93, mediante exhibição da guia de que trata o mesmo artigo.

Multa de ~0$ a· 400$000 ;

b} ter o livro de accórdo com o modelo XXX, onde farão os lançamentos: do producto recebido com o imposto pago; do recebido com
o imposto a pagar; do destinado a exP.ortação para o estrangeiro,
assim recebido do fabrican~e; das cstamptlhas recebidas rom os produetos ; das estampilhas adf}niri1as na repartição fiscal competente;
das sabidas dos prod~ctos vendidos não só para consumo no patz, corno
para o estrangeiro, e das estampilhas empreg-adas ou remettidas ao
comprador. Multa de sot a roo'$ aos qtte não cumprirem as forma·
li.ia.ies 7'eferentes á escripta, I? de 200$ a 400,1; aos que não tiverem o
livro;
c) aRsignar termo de respon~abilidade, conforme o modelo XXII,
do imposto relativo ás mercadorias que, por via terrestre ou com baldeação nos portos de embarque, exportarem para o estrangeiro directamente, sendo aJmittidos intermediarias nos portos de baldeação. Multa
de 6oo$ a 1:2ootooo;
d) observar em relação aos productos do seu commercio :1.~ me·
didas a elJcs adaptaveis, estabelecidas para os commerciantes ataca·
distas de que trata o ~ 1° deste artigo, sujeitos ás 1·espectiv 1s multas.
~

3° - Aos atacadistas exportadores de sal grosso:

a) pag-ar o imposto na fórml do art. 57, § I 0 , por occasião
da sabida do producto, pod:!ndo deixar de fazel-o quando, d1rectamente
por via marítima, exportlrem o sal para outro porto n:tcional, onde
~xista repartição habilitada plra o despacho e para a cobran~ do
Imposto. Multa de 6oo$ ~ 1:2ootooo;
b) ter o livro de talão e guia ou Jivro-gnia, de accórdo com
o modelo IX. Multa de 2001 a 400'$ooo;
c) lazer acompanhar da guia referida na letra b, o sal que sahir
com o imposto pago, o que tór vendido ::4em o pagamento do imposto,
no segundo caso ela letra a, e o qui! já houver pago o imposto por
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occasifio da sahida da salina, mencionando neste caso as respectivas

gmas. Multa de 50$ a roo$ aos que 11ão fizerem a mt:nção, e de
aos que não fizerem acump<Jnltar a gt~ta ;

.2oo$

a

400$

as

d) aprcgentar a repartição do porto de sahida, antes do cmharque,

~uiag

reteridag na letra c, bem como as g-uias, sellada~ ou não, recehtdas do salmeiro e relativas ao sal exportado. acompanhadas da
declaração constante do modelo X VII, afim de ser VIsada a pnmeira
e te1ta nas outras a annuJiação ou deducção do sal exportado. Multa
de .20o$ a 400$ooo ;
·
e) marcar a~ pcqurnas emharcações de sua propriedade, empregadas
no transrorte do sal com o nome ou o numero e a tonelagem, fornecendo á repartição fiscal competente a relação das mesma~. Multa de
200$ a 400$VOO ;

I) adSiguar, na reprrtição fiscal competente, termo de responsabi..
lidade, conforme o modeJo XXIII, pela importanCJa tota: do imposto
do sal que exportarem para ser pago no porto do destino. Multa de
6no$ a r: -zoo$oorJ;
g) ter o livro de accOrdo com o modelo XXXIII, no qual rcgis..
trarão diariamente o movimento de entraüa e sahida do sal e da:-. es·
tampilhas, quando as mesmas torem applicadas, sendo a escnpturação
encerrada pela 1órma de balanço e tr u.~portado para o mez segumte
o saldo do sal recebido com o imposto pago e do entrado com o
imposto a pagar e o das estampilhas, discriminadas esta~ pelas taxas,
na columna das ohscrvaçô"..s. Mult.J Je suJa 1oo$ aos que não preencherem as formali..iades da escripta, e le 2oo$ a ·400$ aos qz..e não
tiverem o ltvrrJ;
h) exhibir ao ag-ente do fisco, toda vez que fOr exigido, os livros
e as guias em seu p•)der. Multa de 5'J·I a 1 oo$uoo ;
i) pesar, na presença do agente fiscal, o sal emb:trcado em navio
de exportação, Mlvo quando o transbordo se der de pequena embar..
cação nas conJiç<'Jes estipuladas na letra e, CUJO carreg-amt!mu corre·
sponda cxactamente á sua tonelag-em. Multa de 2001 a 400$<Wt);
fJ não descarregar em seus armazens ou nos navwg de exportação,
saJ das pequenas embarcações procedentes das salinas, c;;enão depois de
estarem de posse da r~spcctiva guia e de preenchidas as tormalidadl!s
do art. 111, § 7°, letra k. Multa de 2oo$ a 400$ooo.

§ 4° - Aos atacadistas, importadores de sal grosso :

alb pagar
organizar as guias de despacho, de accOrJo com o art.
o imposto do sal, de conformidade com o art. 99;

102 ;

c ter o livro, segundo o modelo XXXV, no qual registrarão dia..
riamente o movimento da entrada e sahida do sal e a importancia do
imposto pago, sendo a escripturação encerrada pela forma de balanço,
transportado o saldo para o mi!Z seguinte. Multa Je so Jr a roo$ aos
que não preenche rem as formatiJades relativas á escripta, e de 200$ a
400$ aos que não tiverem o lil•ro ;
d) exhibir ao agente do fisco, sempre que fOr exigido, o livro
fiscal e as guias em seu poder. JIJulta de ,t;?$ a Iootooo.
§ fio - Aos commerciantes atacadistas, commissarios e

consignatarios de fumo em bruto:

~)fornecer co~ os productos ~endid~s uma nota on factura, nas
condaçôes .estabelecJdas no art. BB, discnmmanJo..os pela especie, peso,
proceJencta, e numero de volumes;
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b) ter um livro de accôrdo com o modelC' XXVII, no qual lançarão diariamente a entrada e sabida do fumo de qualquer proceJencia,
mencionando o imposto pago em relação ao de proceden,;ia estrang-etra;
CJ lançar na ·colunma das observações do livro da e~ripta-fiscal,
a quantidade, espccie e de~tino do fumo exportado para o estrangeiro;
d) apresentar ao agente do fisco, sempre que tOr exigido, o hvro
referido na letra b, e bem assim as notas ou faduras de compra de
fumo nacional, as guias de pagamento de imposto do turno estrangeiro
e as guias dos despachos de exportação. Mu/la de sot a wo$ aos

preencherem as rormaltdades reli.ltil•as á escripta ou notas
tacturas, ou injringirem a letra d, e de 2on$ a 400$ aos que não
fornecerem a nota ou jactura ou não li'tlerem o livro.

que não
Of'

§ 6° - Aos retalhistas :
a) fazer o engarrafamento dos liqufdos contidos em barris ou em
garrames ou latas de mais de cinco litros, e o empacotamento da manteiga recebida em volumes maiores de (}1Jatro kilo~. hem como do café
moido, recebido em volumes de 15 ou mais kilos, de tórma que, iniciado
em relação a um determinado volume, fique todo o conteúdo engarrafado ou empJcotado, rotulado e estampilhado no mesmo dia.

1l1ulta de 2oo$ a 1oo$ooo ;

b) ter para o deposito de aguardente ou aJcool, sómente vasilhame
de capacidade não inferior a 480 litros, convenientemente fechado,
de modo que não se preste á venda a torno, devendo o engarrafamento
ser feito por meio de syphão, em quantidade nunca menor de 96 litros
ou o seu correspondente em garra tas. Multa de 200$ a 40o$ooo ;
c) collocar junto a cada barril de cllopp uma etiqueta ou tahella de
papel ou de outra qualquer especie, tendo colladas as estampilhas
correspondentes, inutilizadas com a data do inicto do consumo. Multa
de 2oo$ a 40o$ooo;

d) exhibir ao agente do fisco, sempre que fOrem exigidas, as estam•
pilhas existentes nu estabelecimento e bem assim as notas ou tacturas
relativas aos rroductos. Multa de su$ a lOO$OrJO;
e) apresentar, quando pedidas peJo agente do fisco, as guias corre.
spondentes aos productos sujeitos a tmposto por essa tórma e que tiverem
stdo recebidos dtrectamente da fabrica. Multa de sot a rootooo;
f) franquear ao ag-ente do fisco, a visita do estabelecimento e suas
dependencias. á qualquer hora do dia ou da noite, quando á noite
estiver o negocio tunccionando. Multa de 1:200$ a 2:soo'f.ooo;
g) estampilhar os proriuctos qu~, re..:!.!bidos acompanhados de estampilhas, forem vendidos a retalho, nas condições do art. 94, § I 0 •
Multa de 20o$ a 40oSooo.

§ 7°- Aos ambulantes :
- franquear ao agente do fisco o exame de todas as mercadorias
em seu poder ~ observar todas as obrigações relativas aos demais com·
-merciantes, que lhes sejam applicaveis, sujeitos ás respectivas multas.

§ 8° -

Aos commerciantes de joias e obras de ourives,
fixos ou ambulantes, comprehendidos os clubs
de mercadorias:

a) ter o livro modelo XL VI, no qual lançarão diariamente a som ma
total da venda feita a consumidores e a importancia da taxa devida,
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servindo o livro do ambulante para todos os Jogares que elle percorrer.

Multa de I :ooo$ a s:ooo$ aos que não possuü·em o livro;
b) pa!!ar o imposto, na fórma do art. 57, § 2°, letra k, collando as
estampilhas, no livro de qne trata a letra a, em seguida â somma dos

lançamentos diarios, inutifisando-as com a data em algarismos e a sua
assignatura ou a de seu representante legal. Multa de 2oo$ a 400$ooo.

§ 9°- Aos commerciantes recebedores de queijos de

typo Minas, com o imposto a pagar:

a) ter o livro mod,~lo XLV, em que lançarão a entrada e sahida
do producto e o movimento de estampilhas. Multa de 50$ a cooit aos

que não observarem as jorm"liilades relativas á escripta e de
aos que não possuirem o livro ;

200$

a

400$

b) aJqutrir as estampilhas para a sellagem do producto recehido,

e dar conhecimento á repartiçãl1, para a devida verificação, sempre que
receberem productos deteriorados com o impostü a pagar. Multa de
200$ a 400$ooo.

§ 10 -

Aos com~~rcia.utes im,orta.dores de ftlms
cinematogra phicos : ·

- ter o livro modelo XLTX-A, em que indicarão o peso do
cdilmn por occac:ião do degpacho, titulo e procedencia, sello pago e
p~ c-lo <<filtn» cnm os dizer~s explicativos que forem intercalados.

§ 11- As com-panhias ou emprezas de abastecimento

de electricidade :

a) arrecadar o imposto nos recibos ou contas que apresentarem
aos consumidores para cd1ranç:1 das importancias que ;.>or e~tes lhes
forem devU:1s, add1cionanJo a seg-uinte verba, nos mesmos rec1bos ou
contas, apó:; a quantia qu-.! lhes fOr devida:
((Imposto de consumo,).
cctantos)) kilowatt:;-:.ora de luz (ou força) a tanto,$,_
Se o consumo tór ájorjait, dir-se-â:
«<mposto de consumo)).
5°/o sobre (o preço), $ $, (tanto).
b) recolher, por me i\) de g11ia~ ~0nforme o modelo XL V H, viMdas
pelo respectiv'1 '\~ente fiscal, o prod:.1:::tn da ~rret:a·lclt~an~ n1 fórma do
art. 5:1, á Recebedoria do D1stnctr> FcJeral, na C·~pital F~dcral, á
Thesouraria Geral do Thesouro Nacion:ll. qnan !o se trat!lr do Estado
do Rio de Janeiro, e ás Ode~aci,t~ Fiscacs, nos dem:lis Estados. A
Directoria da Receita Publica poJent auturi:~.ar o r~colhimcnto ás
repartições arrecadadoras nos Estados. Multa de 20 c: so "I o da im-

portancia a recolher ;

c) firmar accôrdo com o Thesouro Nacional, no Districto Federal, e Delegacias Fiscaes, r.os Estados, para a arrccaJaç.'\o do imposto,
mediante a percentagem de 4 "lo. correndo por sua conta as despesas
que tiverem de fazer com a cobrança e entrega da renda;
d) ministrar aos agentes fiscaes todos o.s dados, notas e esclareci~
mentos de que .necessitarem.
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sr~.'<TA

DOS LIVROS E DO

PARTE

EXAME

DA ESCRIPTA

GERAL

Art. t 13. Os livros da cscripta fiscal, exigidos por este regulamento, salvo os de que trata c art. 111, § 1°, letra a, serão, antes de
sua utilização, rubricados e authenticados aas estações fiscaes compe·
tentes. Os dos tabricante~; serão ta.mbem sellados. Multa de so$ a
roo$ooo. A falta do sello dus tivros será apurada de accórdo com o

regulamento do 2-mposto do setlo.

~ 1. 0 Os livros das fabricas serão distinctos para cada uma das
especies enumeradas no art. I 0 , podendo ter apenas as divisões precisas
ao movimento do estabelecimento. rec;peitada a ordem para cada especie
do imposto dcscripta no art. 4° e ::tus pare1graphos. 1'4ulta de so ~ a

100$000.
§ 2. 0 Os

livros s'!rã() conservados nos respcct:vos estabelecimentos
e sua escrípta será organiza,Ja com clareza, asse1o e exacttdão, Je
moao a não deixar duvidas, devendo os lançamentos ;:;c; feitos diariamente e encerrados mensalmente até o quinto Jia util de cada mez.
Multa de so$ a I00$000.
§ 3. 0 Na escripturação poderá ser aproveitada a folha Inteira vara
o lançamento de diversos mezes, dec;de que ~1am encerrados e
destacados uns d•>s outros, de fórma a evitar conf.Jsão, consignJndo-sa
sómente os dias em que houver movJmc!nto, inutiHzados os espa;os
em branco Mult:J de 50$ a roo$ooo.
§ 4. 0 Nos casos de transferencia de firma ou de local, a cscri ..
pturação continuará no mesmo livro, meJiante annotação feita pelo
agente tiscal, de conformidade com o art. 154, Ietr.1 p.
§ 5. 0 Os livros só serão authenticaJos mediante prova de inicto
de negocio, de encerramento dt Igual livro anterior ou outro qualquer
motivo justificauu, Jcsde que estejam de accórdo com 0 moJelo reg-ulamentar ou corr..)~pondan• o llO'Jimento do c;;t..tbelcdmento.
Art. I 14. Os l.ivros .:!t: talão e guia ou Jivro-gd1, tanto para cobrança como para fiscalização do imposto, terão as tolhas numerad1s
seguida e typographtcamente. e serão authcnticados gratuitamente, na
estação fiscal respectiva. Multa de sot a roo$ooo.
§ 1. 0 Poderá ser authenticado mais de um livro de cada vez,
desde que tenham numeração em seguimento da do ultimo ..t;Jthenticado,
que será apresentado á repartição, aindJ que não utiltz::tdo.
§ 2. 0 Nos casos de livro-guia, a cópia será extnhida a papel
carbono.
·
Art. '15. Por motivo de suspeita da veracidade da escripta fiscal
ou por falta dessa escripta, ou por circumstancias especiaes, os agentes
fiscaes procederão a exame da escripta geral, sendo obrigatoria a apre•
sentaçãO do 0IARIO e dos COPIADORES DE CARTAS E DE FACTURAS e de
todos os livros auxiliares, taes como: CoNTAs-coRRENTEs, BoRRADOR,
RAZÃO, COSTANEIRA, TALÕES DE NOTAS OU de FACTURAS. etc., etc.
§ t. 0 Se t6r recusada a exhibição desses livros, o a~ente do fisco
levará o facto ao conhecimento do chefe da repartição, para que a
requisite judicialmente.
§ 2. o Se, pelos livros apresentãdos, não se puder apurar convenientemente o movimento commercial do estabelecimento, colher-sL~-ão os
elementos precisos no exame de livros ou documentos de outros
estabelecimentos que com aquelles se relacionem, ou nos despachos,
livros, etc., de estações ou agencias de emprezas de transporte ou em
outras fontes subsidiarias.
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Art. 116. Sendo necessario o exame da escripta geral de estabeJeeimento sob a junsdicção de outra repartição arrecadadora, elle
será sohdtado directamente á respectiva repartição.
Art. 1 r7. O tuncdonano, que tiver de recorrer ao exame da es•
cripta geral, convidará o proprietano do estabelecimento ou o seu
representante, a acompanhar o exame ou indicar pessoa que o
assista e, no caso de recusa. fará constar do processo essa occurrencia.
~ 1. o Se o commerciante ou fabricante, me.o;;mo que tenha firmado
por si ou seu representante o auto ou termo respectivo, não bC! cantormar com o resultado do exame, o chete da repartição designará outro
funccionario, para, como perito da Fazenda, proceder, em companhia
do que tór designado pelo interess<tdo, a novo exame, do qual será
lavrado laudo.
§ 2. o Se o parecer dos peritos fôr accorde c contrario ao commerctante ou fabricante não terá lagar novo exame pencial ; se, ROrém,
houver discordancia, será nomeado empregado do Ministerio âa Fazenda e. na sua falta, de qualquer outro .\tinisteno, para desempatar,
cabendo a nomeação ao director da Receita Publica, no Districto
Federa) e no Estado do Rio de janeiro, c aos delegados fiscaes, nos
demai"O Estados.
§ 3. 0 Por qualquer exame requerido fóra dos casos previstos
neste artigo serão abon2.dos, por conta dos interessados, aos peritos
da Fazenda, que não poderão exceder de dous, honorarios fixados
peJo chete da repartição. que terá em vtsta a 1mportancia do trabalho
e a distancia a percorrer da séde da repartição ao tocai da di ligencia.
§ 4· 0 Os livros fiscaes e os da cscripta geral do estabelecimento
não são passíveis de apprehensão; as taltas nelles verificadas serão
tomadas por termo -as da escripta fiscal, no proprio hvro, e as da
escripta geral, em folha avulsa, que será annexada ao processo.

SETIMA PAR TE
DAS l\IERCADORIAS 1 OBJECTOS E EFFEITOS EM CONTRA VENÇXO OU EM
TRANSITO

Art. 118. As mercadorias, estampilhas, rotulas, notas ou facturas
e guias em contravenção ás disposições deste regulamento, serão
apprehendidos e apresentados á reparttção arrecadadora local. As embarcações e vehiculos conctuctores de mercadorias em contravenção
serão tambem apprehendidos.
§ 1. o lgualmente serão apprehendidos os apparelhos, machinas e
outros objectos, como sejam : vidros, capsulas, rolllas e tudo mais que
se tornar necessario para comprovar a contravenção, ou quando, com
intenção de fraude, houver fabrico de qualquer producto tributado.
§ 2. 0 Se não tôr possivel effectuar a remoção das mercadorias ou
objectos apprehendidos, o apprehensor incumbirá da guarda ou deposito dos mesmos pessoa idonea ou o proprio infractor, mediante termo
de deposito, conforme o modelo L VIl, o qual será assignado pelo
depositaria, pelo apprehensor e por testemunhas, se houver, e acompanhará o auto de intracção, devendo as machinas ou apparelhos ser
lat...rados de fórma a não poderem funccionar, e as mercadorias convenientemente authenticadas.
§ J. 0 Se, na hyp'Jthese do paragrapho anterior, não houver quem
acceite o encargo do deposito., o apprehensor mencionará no auto
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essas circumstancias, fazendo conduzir para a repartição, quando possível, um specimen, que constituirá então a prova material da intl'acção.
Igualmente provtdenciará para que fique o estabelecimento guardado por torça publica até que se etlective a apprehensão.
Art. 1 19. Havendo prova ou suspeita de que em casas parti..
colares, habitadas ou não, em dependencias de casas commerciaes,
occupadas por pessoas da familia do proprietario, ou em edificios
occup1dos por emprezas ou instituições de qualquer natureza, se
occultam mercadorias tributadas, ahi tabricadas ou retiradas de estabelecimentos tabris ou commerciaes ou das alfandegas ou mesas de rendas,
sem terem pago as respectivas taxas, os agentes do fisco intimarão o
morador, director, gerente ou encarregado para entregar a mercadoria
em contravenção, lavrando o necessario auto.
§ 1 . o Essa prov~dencia estende-se aos casos de outros objectos
sujeitos â fiscalização deste imposto.
§ 2.0 Em caso de recusa da entrega da mercadoria ou dos objectos
em contravenção, os referidos agentes levarão immediatamente o tacto
ao conhecimento da autoridade fiscal competente, afim de que promova
a apprehensão judicial e tome todas as cautelas, de maneira a impedir a
retirada clandestina daquelles artigos, providenciando ainda sobre a
lavratura do auto que servirá de base ao processo.
Art. 120. No caso de sus~ita de não estarem devidamente
estampilhadas ou de não estarem de accOrdo com outras exigencias
regulamentares as mercadorias que se acharem para expedição nas
estações das emprezas de transporte, os agentes Jo fisco ou os empregados das mesmas emprezas não embaraçarão o transporte dos respectivos volumes, mas tomarão as seguintes precauções, afim de garantir
o bom exito da diligencia a que se houver de proceder:
a) marcarão os volumes de maneira que não possam ser 7iolados
sem deixar vestigios ;
·
b) affixarão nos mesmos volumes nota declaratoria, para que
sejam retidos na estação do destino, até que o agente fiscal da localidade, o chete ua repartição ou quem este designar, se apresente
para abril-os, o que só deverá ser teito com a a.'isistencia do consignatario ou seu representante legal ou, se este não comparecer, em
presença de duas testemunhas.
§ 1.o Da nota aUudida na lettra b será dado conhecimento ao chefe
da estação expeditora e ao guarda ou conductor da mercadona, c avi..
sado, por telegramma, o chefe da repartição do destino.
§ 2.0 No caso de não estar o producto devidamente legalizado, o
empregado que fizer a diligencia no ponto do destino lavrará contra o
remettente auto de infracção e apprehenderá a mercadoria.
§ 3· o Os volumes em descarga, no caso de suspeita, ficarão retidos
até que sejam abertos, conforme o disposto na lettra b deste artigo.
Art. r 21. Os directores, administradores, gerentes e mais empre·
gados das linhas de transporte, particulares ou não, facultarão aos
emprCH"ados da fiscalização toda.q as informações e certidões que estes
requisitarem e prestarão todo o seu concurso para facilitar-lhes a
inspecção dos artigos em despacho ou já despachados, sendo as certi·
dões fornecidas independentemente de contribuição.
Paragrapho unico. Quando a administração das Unhas de tran·
sporte exigtr, para sua resalva, o agente do fisco lavrará termo
declaratorio da diligencia que houver effectuado.
Art. 122. As estampilhas, guias, notas ou facturas que os fabricantes e os commerciantes por grosso são obrigados a fornecer com
os productos vendidos ou remettidos para beneficiamento, deverão
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acompanhai-os em poder do conductor do vebiculo ou pessoa que
os transportar para serem entregues ao destinatario, todas as vezes que
as mercadonas não se destinem a despacho pelas estradas de ferro,
companhias de navegação ou emprezas de transporte, e serão apresentados em transito aos agentes do fisco, sempre que torem exigidos.
§ r. o Cada expedição deverá ser acompanhada dos respectivos
effeitos e, quando effectuada por mais de um veniculo, estes deverão seguir juntos, de modo a serem fiscalizados em commum.
§ 2. o No caso de devolução de mercadorias, os respectivos effeitos
deverão acompanhai-as na tórma indicada neste artigo. Multa de :zoo$
a 400$ aos injractores deste artigo ou de seus paragraphos.
Art. 123. Os operarios que trabalharem fóra das fabricas
não poderão conduzir materia prima ou productos fabricados, sem
estarem munidos das respectivas cadernetas, para serem apredentadas
aos agentes do fisco, quando exigidas. Multa de so$. a 1oo$ooo.
Art. 124. As mercadorias sujettas ao imposto de consumo, quando
transportadas por via marítima, terrestre ou fluvial, não serão entregues
sem que estejam devidamente legalizadas.
§ 1. o Essa fiscalização incumbe ás repartições arrecadadoras e, no
caso de não terem sido satisfeitas as exigencias legaP.s, serão lavrados
autos de intracção e apprehensão pelas repartições fiscaes do ponto
do destino.
§ 2. 0 Nas localidades em que houver estação fiscal, os destinatarios
das mercadorias, antes de retiral-as, submetterão os respectivos effeitos
ao exame e visto das mesmas repartições, sem o que as mercadorias
não lhes serão entregues.
Art. 125. As mercadorias em caminho para embarque em estradas
de ferro, companhias de navegação ou cmprezas de transporte, serão
apprehendidas, desde que a seu respeito se verifique qualquer contraYenção.
Art. 126. Quando a prova: das faltas verificadas ern notas, tacturas
ou guias independer da presença da mercadoria, será feita .1pprehensão
sómente do documento em contravenção.
Art. 127. As mercadonas apprehendidas poderão ser restitufdas a
requerimento da parte, depois de pago o imposto, ficando na repar·
tição os specimens necessarios ao esclarecimento do processo.
§ 1. o Tratando-se de mercadoria de tacil detenoração, a retenção
do spectmen poderá ser dispensada, consignando-se minuciosamente no
termo da entrega, com a assignatura do interessado, o estado da mesma
mercadoria e as taltas determinantes cta apprehensão.
§ 2. 0 As mercadorias e objectos que, depois do julgamento defini·
tivo do auto ou de declar:1do perempto o prazo para recurso, não
forem retirados dentro de 30 dias, contados da data da intimação do
ultimo despacho, mediante p~amento do imposto dev1do ou reparação
da falta autuada e pagamento da multa, serão considerados aban·
donados e vendidos em leilão ou mediante concurrencia.
§ 3· o Os productos falsificados ou adulterados e os deteriorados
não serão restituídos nem vendidos, devendo, assim como os que esti·
verem em bom estado, que não obtiverem comprador, ser inuttlizados,
rogo que o processo tiver passado em julgado.
Art. 128. Quando a mercadoria apprehendida fór de facil deterio-ração, a repartição convidará a quem de direito a retiral-a no prazo
que fixar, sob pena de perda da mesma, procedendo neste ca~o de con·
formidade com o paragrapho anterior.
Art. 129. As notas e outros documentos juntos ao processo e
necessarios ã sua elucidação, poderão ser restituidos, mediante recibo,
}'
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ficando no processo cópia authentica, que será dispensavel se o processo já houver passado em julgado.
Art. 130. As estampilhas apprehendidas por qualquer trang.
gressão, excepto pur insufficiencia do valor, não serão restituídas,
àevendo os interessados adquirir novas, em importancia integral, para
os respectivos productos.
Paragrapho umco. Serão, porém, rcstituidas as que houverem sid,,
applicadas em productos que, por motivo de incendio, nautragio ou
qualquer outro accidente, devidamente comprovado, deixarem de entrar
em consumo.
Art. 131. As guias apprehendidas por deficiencta ou irregularidade das estampilhas só serão restituídas mediante pagamento integral do imposto correspondente ás respectivas mercadorias.
Art. 1 32. As mercadorias e objectos apprehendidos por infracção
de regulamentos fiscaes e depositados em poaer de negociante que vier a
fallir, não serão comprehendidos na massa, devendo a repartição fazer a
necessaria communicação ao juiz e providenciar sobre a sua transterencia
para outro local.
Art. 133· Os conductores de mercadorias encontradas em contravenção, cuja procedencia não seja logo apurada, serão detidus á ordem
do chete Ja repart1ção, até que declarem ou se venfique, com segurança, a origem das mercadorias e o responsavel pela talta verificada,
retidos os vehiculos até final apuração.
Paragrapho uni co. Se no prazo de 48 horas não houver sido feita
a declaração, ou conhecido o rcsponsavd, o vehiculo e as mercadorias
serão vendido~ em hasta publka e o seu prod ucto recolhido ao~ cofres
federaes como renda eventual, dt!pois de deduzidos so 0 /o para o apprehensor, lavrando-se de tudo os necessarios termos.

CAPITULO XI
Da direcção, fiscalização e inspecção
PRIMEIRA PARTE
DA DIRECÇXO E FISCALIZAÇ!O

Art. 134. A direcção do serviço do imposto de consunto incumbet
,em geral, á Directoria da Receita Publica e sua fiscalização compete:
a) na Capital Federal, á Recebedoria do Districto Federal c á
Altandcga do Rio de janeiro;
b) no Estado d~ Rio de janeiro, ás respectivas es~ações a!recada·
doras, sob a immediata dírecção aa LJ1rectona <le:a Receita Publica ;
c) nos outros Estados, ás dclegactas fiscaes, em todo o Estado, e
As repartições arrecadadoras, nos limites de suas jurisdicçOes.
Art. 135· A fiscalização do imposto será exercida:
a) em todas as repartições fiscaes e arrecadadoras;
b) nos trapiches e entrepostos, e nas estações e depm~itos de
quncsquer em prezas de transporte;
c) nos estabelecimentos tabris. e ca~as commerciaes, onde se fabri""
carem, venderem ou depositarem protluctos sujeito·~ ao imposto;
d) nos vchiculos ou pcssóas que conduzirem mercadorias.
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Art. 136. A fiscalização serâ exercida, não só pelos chefes das
repartições referidas no art. •3·h como, especialmente, por agentes
fiscaes do imposto de consumo, que se tarão reconhaer pelo titulo de
nomeação ou carteira de identidade fornecida pela repart1çfto fiscal
competente.
Art. 137. O numero de agentes fiscaes do imposto de consumo
serâ o do quadro annexo.
Art. 138. Os agentes fiscaes do imposto de consumo são de
nomeação e demissão do ministro da Fazenda.
§ 1.o A' nomeação precederA concurso effectuado na fórma estabelecida no capitulo Xll.
§ 2. 0 Serão dispen~ados do concurso os empregados do Ministerio
da Fazenda, que tíverem concurso de segunda entrancia.
§ 3. 0 Terão preterencia para a nomeação os candidatos classi•
ficados em concurso, que houverem exercido o carg·o de agente fiscal
interinamente ou tiverem mais de cinco annos de serviço etlectivo, em
repartição publica federal, bem como os reservistas do Exercito ou da
Armada.
Art. 139. Os agentes fiscaes do imposto de consumo que con·
tarem w ou mais annos de serviço publico federal, sem terem soffrido
pena no cumprimento de seus deveres, só poderão ser destituídos
do cargo por processo administrativo.
Art. 140. O quadro dos agentes fiscaes do imposto de consumo
compor-se-A de tres categonas, a saber:
IS, os do Districto Federal;
2•, os das capitaes dos Estados;
3•, os das circumscripções do interior dos Estados.
Art. 14 I • As primeiras ou as novas nomeações só serão feitas
para o interior dos Estados. Compete A Directoria da Receita Publica,
no Estado do Rio de Janeiro, e As delegacias fis::aes, nos demais Es..
tados, fazer a distribuição dos agentes. pelas circumscripções.
Art. 142. Occorrendo vaga na circumscripção das capitaes dos
Estados, serA preenchida por promoção de um dos agentes fiscaes do
interior, que fõr indicado pela Directoria da Receita Publica, quando
se tratar do Estado do Rio de Janeiro, e pela respectiva Delegacia
Fiscal, por intermedio daquella Directoria, nos outros Estadl)s, devendo
a indicação recahir sobre os tres agentes que mais se distinguirem pela
sua competencia e applicação e contarem pelo menos dous arínos de serviço no Estado.
Paragrapno unico. Para as vagas no Districto Federal serão pro·
movidos, por proposta da Directoria da Receit · Publica, agentes fiscaes das capitaes dos Estados, que possuam os predicados exigidos
neste artigo e tenham pelo menos dous annos de ext!rciCJo na capital.
Art. '43· As pessoas nomeadas agentes fiscacs do imposto de
consumo deverão tomar posse e entrar no exercicio dos seus Jogares
dentro do prazo maximo de 6o dias, contados da data da publicação
official da nomeação.
Parag-rapho unico. Os agentes fiscaes transferidos deverão entrar
em exerctoo na nova circumscripção dentro do prazo que lhes tõr
marcado, o qual nunca será menor de 10 dias nem matar de 6o, conforme a dtstancia em que estiver a nova circumscnpção.
Art. 144. No impedimento dos ag-entes tiscaes effectivos, por
effeito de suspensão por mais de 15 dias ou de licença, serão nomeados
substitutos intennos; se, porém, o impedimento tOr até 15 dias a substituição dar-se-á pelo agente fiscal da secção ou circumscripção mais
proxima.

CJ1
§ r .0 1\s nomeações, no primeiro caso, serão feitas, no Distrkto
Federal e no Estado do Rio de janeiro, pelo ministro da Fazenda,
e nos outros Estados, pelos respectivos delegados fiscaes, mas sujeitas
á approvação do ministro ; no segundo caso, quando se tratar de
secção, pelo chefe do serviço, e de circumscripção, pelo director da
Receita Publica, no Estado do Rio de Janeiro, e pelos delegados
fiscaes, nos demais Estados.
§ 2. o Os substitutos serão escolhldos entre as pessoas habilitadas
em concurso, sempre que as hou ver.
§ 3. 0 Nos casos de vaga, a nomeação interina compete ao mi ..
nistro da Fazenda.
Art. 145. Para os fins da fiscalização, observar-se-á a distribuição
dos agentes fiscaes constantes do quadro annexo, que poderá ser
alterado pelo ministro da Fazenda, em relação ao Estado do Rio de
janeiro, por proposta da Directoria da Receita Publica e, das delegacias fiscaes, quanto aos demais Estados.
Art. 146. A Directoria da Receita Publica, no Estado do Rio de
Janeiro, e as delegacias fiscaes, nos outros Estados, farão a divisão das
circumscripçõcs de fórma que os agentes fiscaes possam ser aprovei ..
tados em serviço nas alfandegas e em outros que se tornem precisos.
As circumscripções, em que ho:.1ver fabricas de productos que paguem
o imposto por guia e onde commummente se taça exportação ou
descarga de sal, deverão, sempre que fOr possível, ter mais de um
agente fiscal.
§. 1. 0 A divislo das drcumscripções dos Estados será submcttida
á approvação da Directoria da Recetta Publica.
§ 2. 0 Para séde da circumscripção será designada a localidade de
maior desenvolvimento industrial de artigos tributados ou o centro com~
mcrcial mais import~nte.
Art. 147. As circumscripções que tiverem dous ou mais agentes
fiscaes serão divtdidas em secções, pelas repartições a que estiverem
subordinadas, de accOrdo com as necessidades do serviço, sendo cada
secção provida de um agente fiscal; independe essa divisão de appr(}o
v ação de autoridade superior.
Art. 148. Os agentes fiscaes terão direito a transporte por conta
do Governo nas estradas de ferro e por via fluvial ou marítima :
quando em serviço nas respectivas circumscripções ;
b quando transferidos por convenicncia do servtço;
c quando em commissão.
§ r.o Nos casos das lettras b c c terão direito tambcm á passagem
c lO transporte de bag-agem para pessoas de sua tlmilia.
§ 2.' As passagens par..t pessoas da famtlia do agente fiscal ou de
qualquer empregado nomeado inspector fiscal, serão sómentc de ida c
volta para o Estado que tiver de inspccclonar.
§ J. 0 Nas emprezas que não fornecerem passagens por conta do
Governo, bem como nas linhas de diligencias, automoveis ou quacsquer
embarcações, ou, quando por falta de outro meio regular de comrnu•
nicação, fôr necessario contractar transporte, e as despesas excederem
de 2$5oo, os inspectores custearão as des~a.s, que lhes serão indemnizadas, mctlhnte reqnerirnento instruido com os re:>p~.ctivos
recibos.
§ 4· o Igual concessão poderá ser feita aOJ agentes fiscacs,
mediante prévia autorização da Directoria da Receita Publica, no
Estado do Hio de janeiro, e das delegacias fiscaes, nos outros Estados, comtanto que as passagens sejam autorizadas na medida estricta
das necessidades e conveniencia do serviço.
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Art. 149. Os agentes fis~aes terão franquia telegrapbica, para uso
em casos urgentes, nas estações telegraphicas situadas fóra da séde das
repartições, cabendo a estas, dentro da séde, a transmissão dos telegrammas.
Art. 15o. Os agentes fiscaes, bem como qua~uer empregados
incumbidos da fiscaHzação, poderão penetrar nas tabncas e nas casas
commerciaes de productos tributados, assim como nos respectivos
depositos, afim de exercerem a fiscalização, á qualquer hora do dia ou
da noite, desde que taes estabelecimentos estejam em funccionamento.
Paragrapho unico. Não se comprehendem na disposição deste
artigo as casas particulares, cujos moradores, membros de uma mesma
familia, se dediquem a qualquer industria tributada,e os estabelecimentos
re1endos na~ lettras t;, c, f e Sf do art. 12, nos quaes aquellcs tunccionarios só entrarão medtantc a viso.
Art. J 51. Para fiscalizar a ~escarga do sal grosso, nacional ou
estrangeiro, a da gazolina e.~:~trangeira, a granel, e auxiliar a tiscalizaçlo das mercadorias sujeitas ao tmposto de consumo, submettidas a
despacho, a Alfandega do Rio de janeiro requisitará da Recebedoria
do Districto Federal até seis agentes fiscaes, que serão substituidos
mediante requisição da Alfandega.
.
Paragrapho unico. Nas outras alfandegas da União e nas mesas de
rendas serão escalados, para desempenhar os serviços de que trata este
artigo, um ou mais agentes fiscaes, de modo a não prejudicar o serviço
das respectivas circumscripções.
Art. 152. Os que desacatarem, por qualquer maneira, os empregados incumbidos da fiscalização no exercido de suas tuncções, e os
que, por qualquer meio, impedirem a fiscalização, serão punidos na
fórma do Codigo Penal, lavrando o empregado otfendido o competente auto, segundo o modelo LII, acompanhado do rol das testemunhas, afim de ser remettido ao procurador da Republica pela
repartição local.
Paragrapho unico. Verificada qualquer das hypotbeses mencionadas neste artigo, o empregado poderá prender o offensor ou infractor
e solicitar, para esse fim, auxilio da força publica ou das autoridades
policiaes.
.
·
Art. 153· Todas as repartições publicas federaes e autoridades da
União~ do Oistricto Federal, prestarão concurso ao serviço fiscal,
devendo ser· solicitado, quando neccssario, o das autoridades estaduaes
e municipaes.

SEGUNDA PARTE
DOS DEVERES 003 AGENTES FISCAES DO IMPOSTO DE CONSUMO

Art. 154. Aos agentes fiscaes do imposto de consumo incumbes
a) velar pela completa execução deste regulamento, visitando com

frequencta os estabelecimentos sujeitos ao imposto de consumo, examinando suas dependencias, bem como os armarios, caixas ou moveis
rtelles existentes, e estabelecendo rigorosa vigilancia sobre as merca·
dorias em transito pelos log-radouros publicas c emprezas de trans•
porte ou em poder dos mercadores ambulantes;
b) apprehender :
;
1°, as mercadorias, rotulas, notas, facturas e guias encontrados
em contravenção, lavrando o competente auto, fazendo-o acompanhar
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dos documentos apprehendidos, ou de outros que forem apresentados
pelos autuados, e das mercadorias c rotulos, ou de um specimen de
clda uma das mesmas mercadorias, quando ficarem depositadas tóra
da repartição;
2°, as machinás, apparelhos, vidros, capsulas, rolhas e outros
obje~tos, quando se tornar preciso, para comprovar a contravenção
ou· quando, com intenção de fraude ou de falsificação, houver fabrico, clandestino ou occuJto, de qualquer producto tributado ;
3°, as mercadorias dos negociantes ambulantes não registrados,
lavrando o necessario termo para acompanhar a notificação;
4°, mediante auto, as estampilhas encontradas em excesso em
poder dos contribuintes ou cuja procedencia não fôr justificada, bem
como as que acompanharam os productos que serviram de materia
prima á fabricação de outras mercadorias, e que não tiverem sido
entregues pelos fabricantes á repartição arrecadadora, nos termos do
art. I II, § i o, lettra m ;
as caixas de que trata o art. 4°, § 34, se, achando-se vasias,
estiverem expostas á venda sem o competente estampilhamento ou rotulagem, lavrando o necessario auto;
c} dar, em exposição escripta, conhecimento á repartição, dos contribuintes cujas patentes houverem incidido nas disposições do art. 25, afim
de serem declaradas sem effeito e, no caso da Iettra a do mesmo artigo,
ser marcado o prazo de oito dias para pagamento da uova patente;
d) notificar immectiatamente e de accordo com os modelos L e LI,
após a verificação da falta, os commerciantes ou fabricantes que de'ixarem de registrar seus estabelecimentos ou não tenham pag·o a nova
patente no prazo a que se refere a lettra c ;
e) intimar os contribuintes para que, no prazo de 10 dias. cor·
rijam as faltas que, em qualquer tempo, forem encontradas, relativas ao
registro do commercio ou fabrico, procedendo pela fórma prescripta. na
lettra d, se, findo o prazo, nao tór cumprida a intimação;
f) visar, datando, depois de feita a neccssaria vcrificaç:lo ;
I 0 , as guias de compra de e..<:Jtampilhas em poder dos contribuintes;
2°, os canhotos das guias de pagamento do imposto;
3o, as guias ou notas relativas aos productos remettidos ou recebidos pelas fabricas, para beneficiamento ou acabamento ;
4°, as patentes de registro em poder dos contribuintes ;
· 5o, as guias, selladas ou não, em poder dos negociantes ou dos
fabricantes ;
6°, a escripta fiscal de todos os estabelecimentos a ella obrigados,
eancellando-a, quando apresentar duvidas, e lavrando o necessario auto
ou resalvando as emendas ou enganos justificados ;
g) fazer o confronto do movimento accusado na escripta fiscal
com o desenvolvimento commercial e industrial dos estabelecimentos.
afim de verificarem se os interesses do fisco estão sendo prejudicados,
recorrendo á escripta geral, quando houver motivo de suspeita ;
h) fiscalizar, quando designados, o carregamento do sal dos navios
de exportação, verificando o peso do sal pela tonelagem das pequenas
embarcações de que tratam os arts. I I 1, § 7o, lettra f, e I I 2, § 3°,
lettra e, ou por meio de balança, apresentando á repartição um mappa
do carregamento total, conforme o modelo XL VIII ;
. i) assistir, quando designados, o lacramento das escotilhas das embarcações que transportem sal, importado ou exportado, sempre que
terminarem o serviço de carga ou descarga, bem como a quebra dó
lacre, ao ser recomeçado dito serviço ;

so,
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J) assistir á pesag-em do sal das pequenas embarcações que não es·
tcjam carregadas de accõrdo com a respectiva tonelagem, annotando
o peso verificado na guia correspondente, desde que occorra o caso
previsto no art. 111, § 7°, lettra j;
k) fisêalizar a descarga da gazolina estrangeira, importada a
·
granel;
l) verificar a exactidão das declarações cogitadas nos arts. I 1 r, § ?o,
lettraj, e 112, § 3°, lettra e, lavrando termo que será tambem firmado
pelo interessado e archivado na repartição fiscal ;
m) solicitar, quando nccessario ao desempenho de suas funcçõcs,
o auxilio das autoridades locaes ou da força publica ;
n) desempenhar qualquer diligencia ou com missão que lhes fõr
ordenada c fiscalizar a execução dos regulamentos do imposto do sello,
do de transporte, ua taxa de viação, do serviço de loterias, dos clubs
de mercadorias, de rotulos, de marcas de fabricas, de vendas mercantis
e de quaesquer outros de que forem incumbidos;
o) lançar, até o ultimo dia de cada mez, nos livros de que trata o
art. 240, o movimento do mez anterior das fabricas e demais estabe·
lecimentos sujeitos á escripta fiscal, sob sua fiscalização, justificando as
delongas do prazo, quando por motivo de força maior, salvo se ore·
gulamento da repartição dispuzer em contrario ;
p) annotar nos livros da escripta fiscal os despachos relativos ás
alterações de firma ou de local dos respectivos estabelecimentos, afim
de poderem os mesmos livros ser usados pelas firmas successoras ;
q) comparecer ás respectivas repartições, onde assignarão ponto e
farão plantão nos dias determinados; nas repartições que não forem
séde de circumscripção, o ponto será assignado quando comparecerem
na repartição; nas circumscripções que tiverem menos de trcs agentes
fiscaes, será dispensado o plantão ;
r) tazer plantão na repartição, quando designados, para visar as
guias das pequenas em barcaçõcs de que trata o art. 1 I 1 , § t, lettra k,
annotando-as em livro, segundo o modelo XLIX, depois de con..
frontal-as com a tonelagem das mesmas embarcações;
s) communicar á repartição local toda vez que tiverem de seguir
rara outra localidade;
t) residir na sécle da circumscripção;
u) acompanhar, guando convidados, o inspector fiscal em serviço
em suas secções ou ctrcumscripções ;
v) exercer a fiscalização do Imposto de energia clectrica nos escri·
ptorios e mais dependencias das companhias e emprezas de abasteci·
mento de electncidade, lançando, até o ultimo dia do mez, no mappa
de modelo XL VlJ.- A, o consumo de energia tributada, correspondente
ao mez anterior, discriminadamente pelas especics - força e luz, e de
consumo á jorjait- e o consumo isento do Imposto, tambem discrimi..
nado pelas especies e por pessóas, em prezas e serviços da União, dos
Estados c dos municípios, assim como o numero do respectivo certi~
ficado do recolhimento, lavrando auto:
1°, se, cxg·ottado o prazo do art. 112, § u, lettra b, não lhes fór
apresentada, para o ncccssario visto, a guia do recolhimento do imposto ;
2°, se, cxgottado o mesmo prazo, nao lhes fôr tambcm cxhibido,
para o competente visto, o certificado do pagamento do imposto;
x) iniciar a 1 de abril o levantamento do cadastro dos estabeleci~
mentos e dos commcrciantes ambulantes sujeitos a registro, existentes nas
respectivas secções ou circumscripções, verificando se estão reg·istrados
para todos os proàuctos do seu commercio ou fabrico, e se o registro
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obedeceu á categoria do estabelecimento e ao nome do verdadeiro
proprietario, assim como providenciando, de accôrdo com a lettra e,
para que pelos contribuintes sejam corrigidas as faltas encontradas,
antes âa apresentação do cadastro á repartição, o qual deverá ser feito
até 30 de junho, nas círcumscripções das capitacs, e 31 de agosto, nas
do interior, de fórma que do alludldo cadastro constem todos os estabelecimentos exastentes, registrados ou notificados.
Paragrapho unico. Os cadastros de modelo V, depois de exami·
nados e visados pelas respectivas repartições, serão restit uidos, para
serem annexados, com as alterações occorridas, aos rei atorios dos
ageotes fiscaes.
Art. 155· Os agentes fiscaes apresentarão, até 28 de fevereiro á
repartição da séde, relatorio dos trabalhos do a uno anterior, em toda
a circnmscripção, sendo os do Estado do Rio de Janeiro encaminhados á Directoria da Receita Publka, c os dos outros Estados,
:is delegacias fiscaes.
§ 1. o O relatorio obedecerá á seguinte organização :
a) exposição dirigida á Dircctoria da Receita Publica, no Estado
do Rio de Janeiro, á Recebedoria do Districto Federal, na Capital
Federal, e ás delegacias fiscaes, nos outrc3 Estados ;
o) mappa do movimento annual das tabricD~ e outros estabefe..
cimentos sujeitos á escripta fiscal, existentes nas secções, do qual
constem, pelas especies, a producção, o stock sellado, o consumo
dos productos, bem como a importancia das estampllhas compradas ou
recebidas, das empregadas e do saldo restante;
c) o cadastro de que tratam a Jettra x e o paragrapho unico do artigo anterior.
§ 2. 0 Os rclatorios dos agentes figcaes em serviço na Alfandega do
Rio de Janeiro, depois de examinados por essa repartição, serão remet·
tidos á Reccbedoria do D1stricto Federal, nos termos do decreto
n. 8.242, de 22 de setembro de 19ro.
Art. 156. Os agentes fiscaes, sempre que fór necessario, serão
auxiliados, na fiscalização das fabricas ou salims existentes na secção
a seu carg·o, pelos das demais ~ecções.
Art. tS?. Só é permittido ao inspector ou agente fiscal lavrar auto
em zona, ctrcumscripção ou secção dilferente d:1que1la em que serve,
quando se tr:ttnr de !altas que, peh sua natureza, exijam prompta c im~
media ta verificação.
Paragrapho unico. Em casos outros, deverá levar o facto ao
conhecimento do chefe da repartição local ou acomp.:mhar o respectivo
scrventuario nas nccessarias diligenchs.
Art. 158. Os agentes fiscaes do imposto de consumo são immc.
diatamente subordinados ás repartições arrecadadoras.
§ 1. 0 A's mesmas repartições os agentes fiscacs apresentarão todos
os seus trabalhos e só por seu intermedio poderão dirigir-t:c á~
autoridades superiores.
§ 2. 0 Aos agentes fiscaes tambem s~ applkam as disposiçGcs
vigentes para os funccJonarios publicas :
a) que prohibcm commerciar, ser procurador de partes, fazer
contracto com o Governo directa ou indirectamente, por si ou como
representante de outrem, dirigir bancos, companhias, emprezas ou
estabelecimentos, sejam ou não subvencionados pelo Governo da União,
salvo excepções indtcadas em leis especiaes, requerer ou promover a
concessão de privilegios, garantias de juros ou outros favores seme~
Ihantes, excepto privilegio de invenção propria;
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b) que se referem a penas disciplinares por faltas commettidas no
exercício da funcção ; faltas de comparecimento, por motivo de molestia,
casamento e nojo ;
c) que regulam as ferias e as licenças.
Art. 159. Os agente.c.; liscaes deverão, sempre que comparecerem
á repartição, receber os papeis, que lhes forem distribuídos, passando
recibo nos respectivos protocollos e declarando nos mesmos papeis,
antes da informação, a data do recebimento.
§ 1. 0 As informações serão prestadas dentro do prazo maximo
de 15 dias ou de menor prazo, marcado pelo chefe do serviço, segundo a
urgencia do assumpto, e obedecerão a uma fórma concisa, moderada,
sem allusões offensivas aos interessados ou a quaesquer funccionarios.
~ 2. 0 Todos os papeis que tlverem de receber despacho serão restituídos, devidamente processados, com as folhas cosidas e numeradas,
obedecendo á ordem chronologica ou á connexão das materias, sem
linhas em branco antes da informação e sem escriptos nas margens,
podendo os informantes adoptar protocollo, em que exi~irão recibo dos
funccionarios a quem fizerem entrega dos mesmos papets ou processos.
TERCEIRA PARTE
DA INSPECÇXO E DOS DEVERES DOS INSPECTORES FISCAES

Art. 16o. A inspecção do serviço do imposto de consumo incumbe,
em geral, á Directoria da Receita Publica.
Art. 161. Em todos os Estados haverá inspccção permanente,
exercida por funccionarios de Fazenda ou por agentes fiscaes do
imposto de consumo, devendo a designação de agente fiscal recahir sobre
os do Districto Federal ou de Estado differente do que tiver de ser
inspeccionado.
Paragrapho unico. Na circumscripção do Districto Federal, a inspecção será feita por funccionarios de Fazenda.
Art. 162. A Directoria da Receita Publica terá a sua disposição até dous tunccionarios de Fazenda ou agentes fiscaes do imposto
de consumo, para se mcumbirem, não só de inspecções extraordinarias
e imprevistas, como tambem do serviço da estatística geral, e, ainda,
do estudo dos relatarias dos inspectores fiscaes e de outros processes
inberentes ao imposto de consumo.
Art. 163. Os inspectores, de que tratam os arts. Iói e 162, serão
designados pelo ministro da Fazenda, por proposta da Directoria da
Receita Publica.
§ I. 0 Quando a proposta de agente fiscal re.:.ahir sohre o de circumscripç:ío que tiver menos de tres agentes Hscaes, será nomeado
substituto interino; se, porém, recahir sobre o de circumscripção que
tiver trcs ou mais, será o designado substituido pelo da secção mais
proxima ou como melhor entender o chefe da repartição.
§ 2. o Feita a dcsig-naçã.o, a Directoria da Receita Publica providenciará immediatamente sobre a concessão de tranquia postal e
telegraphica ~o inspector fiscal e, bem assim, de passagen~ c transporte
de bagagens para o mesmo e pJ.ra as pessoas de su.1 tamili:l.
Art. 164. Os inspectores são subordinados á Directoria da Receita Publica, mas deverão entender-se directamente com os chefes das
repartições, dando-lhes conhecimento das irregularidacles e bltas encoq"'
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tradas no serviço da arrecadação e fiscalização do imposto d~ consumo
ou de qualquer outro de cuja inspecção estiverem incumbidos, afim de
que dêm as providencias ao seu alcance ou solicitem da autoridade superior as que escaparem á sua alçada.
§ 1 • o Quando o chefe da repartição não tomar as providencias
pedidas, o inspector, nos Estados, dará conhecimento do facto á Delegada Fiscal.
§ 2. o As providencias dependentes das delegacias fiscaes ser·
lhe-ão solicitadas directamente e, as do Thesouro, á Directoria da
Receita Publica.
§ 3· o Se as delegacias fiscaes, a Recebedoria do Districto Federal
ou a Alfand~a do Rio de janeiro não tomarem em consideração as
solicitações do ~nspector, este levará o facto ao conhecimento da Directoria da Receita Publica, expondo minuciosamente a occurrencia.
Art. 165. A missão do inspector fiscal consistirá especialmente em
observar a marcha do serviço da fiscalização e arrecadação, verificando
se os agentes fiscaes observam estrtctamente c com assidmdade todos os
seus deveres, e examinando a legalidade da cobrança do imposto de
consumo e dos emolumentos de registro, de fórma que possa de
prompto propór a correcção de qualquer erro ou excesso prejudicial á
Fazenda ou ao contribuinte.
§ 1. o A permanencia do inspector em uma localidade será apenas
a necessaria para conhecer o estado dos serviços, corrigir os enganos
ou inadvertencias e orientar a fiscalização e os contribuintes sobre
duvidas existentes.
§ 2. o Quando o inspector fiscal, em suas v1sitas, descobrir fraudes
que demandem exames e pesquizas demoradas, permanecerá no local
até conclusão das diligencias~ procedendo a rigorosas averiguações,
para apurar se houve connivencia ou descaso da fiscalização, abrindo
mquento, quando prectso, e lavrando os termos e autos necessarios.
Art. 166. Além dos deveres indicados no artigo antecedente,
cabe aos inspectores fiscaes:
a) observar as instrucções que lhes forem dadas pela Oirectoria
da Receita Publica ;
b) attender ás solicitações das repartições sobre qualquer inspecção
no limite de suas attribuições;
c) ouvir as queixas dos contribuintes sobre o modo por que é feita
a fiscalização, tomando as providencias necessarias para que cessem
as causas determinantes das mesmas queixas, quando procerientes;
d) examinar, a bem da arrecadação e fiscalização, os livros e
documentos das collectorias e mesas de rendas não alfandegadas,
determinando as providencias urgentes, necessarias ao bom funccionamento dos mesmos serviços, e dando sciencia á autoridade superior
de qualquer irregularidade verificada ;
e) desempenhar qualquer diligencia ou commiss!lo que lhes !Or
commettida;
n tazer-se acompanhar, quando possível, do agente fiscal da secção
ou circumscri!Jção que estiver inspeccionando, para que este preste
as informações nccessarias e reccb..l :ts precisas mstrucçõcs sobre o
serviço;
g) annotar nos livros da escripta fiscal ou, quando não houver, na
patente de registro dos estabelecimentos, as intimações feitas para correcção de faltas não autuadas, communicando-as á repartição competente, afim de que faça verificar pelo agente fiscal se toram attcndida~.
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Art. 167. Os inspectores fiscaes poderão:
a) requisitar, a bem da arrecadação c fiscalização, exames nos
livros e demais documentos das repartições comprehrndidas nos Estados ou zonas de sua inspecção e todos os csclarectmcntos necessarios ao desempenho de sua missão, assim como, por intermedio das
mesmas repartlc;Oes, requisitar de outras repartições tederaes, estaduaes
ou muniClpaes certidões ou quaesquer esclarecimentos de mtercsse da
Fazenda;
b) exercer fiscalização sobre os contribuintes e lavrar auto das
lnfracções que venficarem, apresentando-o á repartição local, para
os devidos effeitos;
c) exercer toda c qualquer attribuição inhercntc ao cargo de
agente fiscal, afim de acautelar c garantir os interesses do Cisco, salvo
quanto á lavratura de notificação por lalta de registro antes do prazo
da apresentação dos cadastros de que trata o art. 154, letra x;
d) solicitar das repartições fiscaes os esclarecimentos que julgarem
necessarios ao serviço de mspccção ;
e) propôr, fundamentadamente, á Directoria da Receita Publica,
no Estado do Rio de janeiro, á Recebcdoria do Districto Federal, na
circulll8Cripção da Capital Federal, e ás delegacias tiscacs, nos Estados,
a suspensão do agente fiscal encontrado em 1alta.
Art. 168. O inspector fiscal apresentar·se-á nos chefes das repar·
tições, exh1 bindo a respectiva designação, c no desempenho de suas
funcçõcs dever-se-á conduzir com toda urbanidade, evitando desacatar
a autoridade do chete r\n dos hmccionanos, e.i\tabetccer discussões
incon vementes e intervenções indebitas.
§ t. 0 Nas relações e correspondencia com os chefes das repartições
o inspector fiscal dev~râ usar da maxima cortezia e evitar attritos, procurando conciliar o desempenho de suas funcções com o acatamento á
autoridade dos mesmos chctcs e obscrvancia da disciplina qnc deve ser
mantida nas repartições.
§ 2. 0 Sempre que o inspector Hscal encontrar da parte dos chefes
das repartições ou de qualquer outra autoridade oppnsição ou emba·
raço ao cumpnmento de sua missão, recorrerá, em officio ou por
telcgramma, pela ordem hierarchtca de serviço, até ao director da
Ra.:eita Publica, afim de serem dadas as providencias que assegurem
o exacto desempenho de suas tuncçües.
Art. 169. Os chetes da.~ repartlçOes deverão facilitar aos inspe
ctores fiscaes os esclarecimentos e meios de acção necessarios ao desem
penho de sua tuncção, tacultando-lhcs a verificação dos papeis e
aocumentos de que precisarem.
Art. 170. Os inspectcres fiscaes enviarão~ 13 dias após a ter•
minação de cada semestre, á Directoria da Receita Publica, por intermedia da respectiva Dclcg2.cia Fiscal ou da Recebedoria do U1stricto
Federal, expo8i..;áo succinta das providencms solicitadas e dos serviços
prestauus no semestr c findo.
PJragraplm unko. Essas rep.1rtiçõcs examinarão a exposição do
inspector e e:ncaminhal·a-ão com a maxima brevidarlc, acempanhada
dos l!SClarecimcntos qtlC ;:;c tornarem ní.!Cessarios.
Art. 171. O inspector fisc:.tl apresentar-se-á ao chcle da repartiÇé1o
dentro de 6o dias contados da data da sua designação e terá o mesmo
prazo r,ara regressar á sua circumscripção ou rcp.1rti<;iio, gaando dispensaao.
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XII

Do concurso
Art. 17~. O Iogar de agente fiscal do imposto de consumo será
provido mediante concurso, salvo no caso previsto no art. 138, § 2°.
Paragrapho unico. t::mquan·.o houver 20 °/o, ou mais, de candidatos
habilitados em concursos antenores, não serão abertos novos concursos
no3 respectivos Estados.
Art. 173. Pelo presidente do concurso poderão ser designados
ng·cntes fiscaes para cxammadores.
Art. 174. Os candidatos á inscripção em concurso, com o sen requenmento, apresentado na fórma do art. 4° do decreto n. 8.155, de
18 de aO'osto de JQIO, cxhibirão prova de terem mais de rU annos d!!
idade eomenos de 45.
Art. 17). As m.nterias do concurs0 serão: portuguez (orthographia, at1alysc e reb:·;ão), francez e inglez (leitura, traducção e
analyse), arithmetica (especialmente em relação ás operações em uso
no commercio e nas repartições de Fazenda) e escripturação mercantil
por partidas dobradas.
Art. Ft6. O concurso obedecerá ao citado decreto n. 8.155, na
:arte relati!ta ao concurso de primeira eotrancia.

CAPITULO XIII

Dos vencimentos e outras vantagens
Art. 1 í 7·. Os agentes fiscaes do imposto de consumo vencerão
gratificação fix1 c percentagem deduzida da renda arrecadada do
mesmo imposto e do de transporte, quer aquella seja arrecadada em
estampilhas ou por verba, quer em emolumentos ct~ registro, conformo
a tabella annexa.
Art. 178. A percentagem será paga da seguinte fórma!
a) aos agentes fiscaes da circumscripção do Districto Federal
dividinJo-se entre o3 mesmos a importanc1a total da percentagem
sobre a renda do dito imposto c do de transporte, eflectivamente arre·
cadaJa na drcumscripção ;
b) aos agentes fiscaes de cada Estado, dividindo-se por todos, em
partes iguaes, a importancia total da percentagem sobre a renda dos
ditos impostos, arrecadada em todo o Estado.
§ 1. o A percentagem do imposto de transporte será igual á do de
consumo c calculada sobre a renda do mesmo imposto, depois de feita
a dcducção dos 2 °/o de que trata o art. 14, § 13, da lei n. 4.984, de
31 de dezl.!mbro de 1925, cabendo o seu abono aos agentes fiscaes em
cujos perimetros, mencionados nas lettras a e b, deste artigo, estiverem
localizadas as sédes das companhias ou emprezas de transporte terrestre e a~ aget~cias das de transporte marítimo, e em cujas repartições
fOr recolhido o Imposto que, só então, será considerado etfecttvamente
arrecadado.
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§ !:1. 0 A importanda sonegada, de que trata o art. 204, que fOr
recolhida aos cofres publicas como receita, não será comprehendida no
calculo da percentagem da renda a abonar aos agentes fiscaes, maa
delta se deduzirá a mesma percentagem para ser entregue ao empre·
gado ou empr~ados a cuja diligencia se deva a verificação da fãlta.
Art. 179. Para os effeitos dãs lettras a e b e § 1° do artigo ante·
cedente, a Alfandega do Rio de janeiro remetterá á Recebedoria do Dis-tricto Federal; a Mesa de Renaas de Macahé, por intermedio daquella
Altandega, e ns collectorias federaes, no Estado do Rio de Janeiro,
remetterão á Directoria da Despesa Publica, e as repartições arrecada·
doras nos outros Estados ás respectivas delegacias, nota da renda do
imposto de consumo e do de transporte do mez anterior, mencionando
a importancia c os empregados no caso do § 2° do artigo antecedente.
Art. 18o. Do computo para a deducção da percentagem se excluirão
dous terços da renda produzida pelo sal nacional, entrado por \fia
mantima, osquaes serão levados ao calculo para deducção da percen·
tagem dos ag-entes fiscaes do Estado de onde proceder o mesmo sal,
bem como da dos collectores, escrivães ou outros funcdonarios das
estações arrecadadoras da séde ·da salina. Igualmente ~>e procederá
em relação á renda do imposto do sal, arrecadada pela repartição
da séde dos estabelecimentos exportadores.
Art. 18 I. Conhecida a percentagem que, em cada mez, deve caber
aos agentes fiscaes, a Directoria da Despesa Publica e as delegacias
fiscaes pagarão aos mesmos agentes, mediante attestado de exercido
pela repartição da séde, a gratificação e percentagem a que tiverem
ôireito, ou delegarão essa attribuição ás repartições que lhes forem subordinadas, tendo em vista a maior presteza e facilidade do pagamento.
§ 1.0 Quando a percentagem não puder ser conhecida dentro dos
oito primeiros dias do mez, a gratificaç:io poderá ser paga nesse pe-riodo, separadamente.
§ 2. Para o attestado ter-se-á em vista se o agente fiscal assignou
o ponto, fez plantão c communicou a partida para outra localidade,
como determina o art. 1 5-l, lcttras q a s, salvo quando se tratar do
pagamento da percentagem a que allude o § 2° do art. 178.
Art. 182. Os agentes fiscaes transferidos por conveniencia do serviço terão direito a ajuda de custo.
Art. 183. Os agentes e inspectores fiscaes, os particulares c quacsquer empregados, exceptuados os chefes das repartições ~ serviços, terão
direito á metade da importancla effectivamente arrecadada das multas
que forem impostns em virtude dos autos que lavrarem.
§ 1.0 As multas impostas nos casos previstos nos arts. 220 e 219,
§ 6°, lettra a, serão abonadas aos agentes fiscaes ou a quaesquer
empregados que verificarem a defraudação.
§ 2. 0 Nos casos previstos no art. 120, a quota da multa serã di·
vidida igualmente entre o agente do fisco cu empregado da estação de
origem, que tiver feito o aviso, c o agente fiscal ou outro cmprec:rado
da estação do destino, que houver lavrado o auto.
"'
§ 3.0 Quando a multa provier da reunião de diversos autos em um
só processo, a quota será repartida pelos autuantes, proporcionalmente
ao numero de autos que caúa um houver lavrado.
§ 4. 0 Das multas impostas em virtude de diligcncxa procedida por
mats de um empregado, a quota será repartida igualmente entre os
que, como autuantes, subscreverem o auto .
. § 5· 0 D~ multas imrostas em yi.rt?de de denuncia de qualquer
ongem, dcv1darncnte ass1gnada e dmgtda ao t:hcle da repartição, a
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quota a repartir caberá em partes iguaes ao denunciante e aos empregados que fizerem a diligencia e subscreverem o auto.
§ 6. o Das multas resultantes de communicação de empregado de
empreza de transporte á estação fiscal, a divisão será feita de conformidade com o paragrapho anterior.
§ 7. 0 Das multas impostas aos contribuintes que deixarem de observar as prescripções relativas ao registro, caberá 50 °/o ao agente do
fisco que tiver fetto a notifieação.
Art. 184. Não se abonarão quotas das multas pagas pelos contribuintes que, antes de notificados e depois dos prazos legaes, se registrarem, nem das applicadas aos que não provarem o destino dl:ts
mercadorias exportadas para o estrangeiro, por via terrestre, com isenção
do imposto, ou o pagamento do sal grosso no porto do destino, ou
das que forem impostas por transferencia ou mudança de local, requeridas fóra dos prazos.
Art. 185. Quando a multa f()r arrecadada por meio de cobrança
amigavel ou judicial, será deduzida da quota a distribuir a metade das
despesas effectuadas com a mesma cobrança.
Art. 186. Aos agentes fiscaes nomeados interinamente para preencher logar vago ou substituir ag-entes fiscaes effecti vos, suspensos,
será abonado o vencimento integral do respectivo logar.
§ 1.o Se a nomeação interina fõr para substituição em caso de licença, ao interino caberá apenas a parte dos vencimentos que o licenciado deixar de perceber.
§ 2. 0 Aos nomeados intennamente para substituir as-entes fiscaes
de circumscripções que tenham menos de tres desses funcc10narioR e que
tenham sido designados inspectores fiscaes, será abonado o vencimento
que f()r marcado pelo ministro da Fazenda, mediante proposta da Directoria da Receita Publica.
Art. 187. Aos funccionarios de Fazenda ou agentes fiscaes do im·
posto de consumo, designados para os serviços de que tratam os arts. 161
e 162_, será abonada uma diaria de IO$ a 2o$ooo.
§ 1. o Adiaria dos inspectores fiscaes, que tiverem de servir na
Directoria da Receita Publica, no Districto Federal ou no Estado do
Rio de janeiro, será contada do dia em que os mesmos inspcctores se
apresentarem áquella Directoria, para iniciar seus serviços, c a dos
inspectores dos outros Estados, da data de sua apresentação ás respectivas delegacias fiscaes ou, quando se tratar de zona que não comprehenda a séde da Delegacia, á primeira repartição arrecadadora.
§ 2. o A Oirectoria da Receita Publica e as delegacias fiscaes communicarão immediatamente á Directaria da Despesa Publica a data da
apresentação dos inspectores fiscaes, para que essa Directoria dê conhecimento ás repartições encarregadas do pagamento das respectivas
diarias, devendo, para aquelle fim, os inspectores de zonas que não
comprehendam a séde das delegacias, communicar a estas a data de
sua apresentação á primeira repartição arrecadadora.
~ 3. o A diaria, quando, pelas circumstancias locaes, fór reconhecida insufficiente para condi~na manutenção do funccionario, poderá
ser elevada até o dobro, a jmzo do ministro da Fazenda.
Art. 188. A concessão de licença ou de férias aos agentes fiscaes
do imposto de consumo obedecerá ás normas geraes estabelecidas na
legislação vigente.
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CAPITULO XIV

Da contravenção
PRIMEIRA PARTE
DO AUTO

Art. 189. As contravenções serão apuradas mediante processo
administrativo, que terá por base o auto, salvo:
a) as relativas ao registro ;
bj as verificadas por occasilo do despacho do sal grosso;
c) as em que incidirem os fabricantes e os negociantes por grosso,
que deixarem de provar a sabida do territorio nacional c a entrada
em paiz estrangeiro, dos productos que despacharem sem pagamento
do imposto;
d) as em que incorrerem os exportadores de sal grosso, que não
provarem o pagamento do imposto, no porto do destino, corresponâente ao sal que exportarem.
Art. 190. O auto obedecerá ao modelo LIII e deverá ser
avrado com a precisa clareza, não conter entrelinhas, rasuras, emendas
ou borrões, relatar minuciosamente a occurrencia da contravenção,
mencionando o local, o dia e a hora da sua lavratura, bem como o
nome da pessoa em cujo estabelecimento fOr verificada a fnlta, as
testemunhas, se houver, e tudo mais que occorrer na occasiao e possa
esclarecer o processo.
§ 1. 0 As incorrecções ou omissões do auto não acarretarão a
nullidade do processo, quando deste constarem elementos sufficientes
para determinar com segurança a infracção e o intractor.
§ 2. o Se de exames posteriores á lavratura do auto, para elucidação do processo, ou se, no decurso deste, se verificar, por qualquer
dibgencia, outra falta, além da autuada, hvrar-se-á termo que a
consigne, sendo este reunido ao processo.
§ 3· 0 O auto poderá ser impresso em relação ás palavras invariaveis,
conforme os modelos LIV a L VI, devendo os claros ser preenchidos
á mão, e as linhas em branco inutilizadas por quem o lavrar.
§ 4· o Os inspectores e agentes fiscaes, collectores, administradores
de mesas de rendas, escrivães e empregados de Fazenda, que lavrarem
auto sem os requisitos exigidos neste artigo, ficam sujeitos á multa até
15 dias de vencimentos, imposta no Districto Federal e Estado do Rio
de janeiro pela Directoria da Receita Publica, e nos demais Estados
pelas delegacias fiscaes.
Art. 191. Os autos e os termos devem ser submettidos á assignatura
dos autuados, ou seus representantes, ou das pessoas qlle assistirem A
sua lavratura, não implicando a assignatura, que poderá ser lançada
sob protesto, confissão da falta arguida, ne:n a recusa ag·gravação da
falta.
Paragrapho unico. Se o infractor ou seu representante se recusar
a assignar o auto ou o termo, ou se estes, por qualquer outro motivo~
não puderem ser assignados pelos mesmos, lar-se-á nesses actos menção
dessa circumstancia e do motivo.
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Art. 192. O auto deverá ser lavrado contra o dono do esta·
bclecimento em que fOr verificada a infracção, e no proprio local d1
verificação, ainda que ahi não resida o infractor.
Paragrapho unico. Se, por circumstancias imprevistas, o auto
nlo puder ser lavrado no proprio local da infracção, far-se-ã no
mesmo auto meneio de taes circumstancias.
Art. 193. São competentes para lavrar auto não só os funccio·
narios federaes, como quacsquer outras pessoas.
Art. 194. O auto lavrado por particular deverá ser assi·
gnado por duas ou mais testemunhas.
Art. 195. Todas as repartições terão um protocollo de conformi..
dade com o modelo LIX, para os autos de infracção, o qual será
conservado na repartição e pOderá servir para mais de um exercício.

SEGUNDA PARTE
DA DEFESA

Art. 196. Aos autuados serão facilitados todos os meios legaes de
defesa.
§ 1.o O prazo para apresentação da defesa será de 30 dias nteis,
da data da intimação, que deverá ser feita:
a) pelo autuante, no proprio :mto, quando este fôr lavrado
no estabelecimento em que houver <;ido verificada a infracção,
ou fóra, com assistencia do autuado ou de seu representante ;
b} pela repartição, quando o auto fOr lavrado em consequencia de
diligencia effectuada fóra de estabelecimento commercial e na ausencia
do autuado ou de seu representante; quando o autuado ou seu representante não assignar o auto, e quando a defesa fOr aberta depois do
processo em andamento.
§ 2. o Além da intimação lançada no auto, o autuante deixará em
poder do autuado ou de quem o representar uma intimação escripta,
conforme o modelo L VIII, na qual se mencionarão as infracções capi..
tuladas no mesmo auto.
§ 3·o Se no correr do processo fOr indicada pessoa ditferente da
que figurar no auto, como responsavel pela falta autuada, ser-lhe-á
assignado prazo para defesa, independente de novo auto.
§ 4. 0 Se tambem no correr do processo forem apurados novos
factos, quer envolvendo o autuado, quer pessoas ditferentes, ser-lhes-á
assignado prazo para defesa, no mesmo processo.
§ 5. 0 Nos casos de ~ue trata o § 2° do art. 190, occorridos depois
do autuado ter-se defendtdo, ser-lhe-á aberta nova defesa.
§ 6. 0 Se a parte allegar motivos justos, que a impeçam de aprc..
sentar defesa dentro do prazo marcado, poderá este ser dilatado por
mais 1o dias uteis.
§ 7. o A intimação pela repartição será feita :
a) por notificação escripta ou verbal á parte interessada, provada
com recibo do Correio ou certificada no proprio processo pelo continuo
designado peta repartição, ou pelos escrivães ou seus ajudantes das
mesas de rendas ou das collectortas ;
b) não sendo possivel pelos meios indicados, por publicação de
edital no Diario Official, na Capital Federal, ou em outros orglos de
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publicidade, nos Estados, ou em edital affixado em logares pubticos.
juntando-se ao processo, no primeirc- caso, um retalho ào jornal que
houver feito a publicação e, no segundo, cópia do edital, com indicação
do logar em que foi aftlxado.
§ 8. 0 No caso de não residir o infractor na zona fiscal da repartlçlo
por onde correr o processo, a Intimação será feita por intermedio
da estação arrecadadora da residencia do infractor para o que as repartições corresponder-se-ão directamente, fazendo acompanhar cada
processo de um officio.
§ 9· o Se, esgotado o prazo marcado, a parte interessada não apresentar defesa, lavrar-se-á termo de revelia no processo, subindo este a
despacho, independente de intimação desse termo.
Art. 1q7. Nas petições de detesa redigidas em termos menos com·
medidos ou contendo injurias ou call\mnias serão mandadas cancellar
pelo chefe da repartição as expressões julgadas o!lensivas, seguindo o
processo sua marcha regulamentar.
.
Art. 198. As notas, lacturas, gulas ou quaesquer outros documentos
apresentados pelos autuados como elemento de defesa, serão rubricado5
pelos mesmos e pelo autuante e reunidos ao auto como prova contra
o fornecedor e:ias mercadorias ou das estampilhas em contravenção.

TERCEIRA PARTE
DO PREPARO E JULGAMENTO DO PROCESSO

Art. 199. Os processos das contravençlSes serão organizados na
fórma de autos forenses.
Art. 200• As analyses dos artigos apprehendidos ou quaesquer
outras diligencias necessarias serão, pela repartição em que correr o
processo, solicitadas directamente ao Laboratorio Nacional de Analyses
ou a qualquer outra repartição de que dependa a providencia, dentro
de 10 dias, contados da data da apprehensão.
§ 1.0 As anaiyses poderão ser solicitadas aos outro3 Jaboratorios
federaes, como tambem aos estaduaes ou municipaes, quando houver
difficuldade na remessa dos specimens ao Laboratorio Nacional de Ana..

Iyses.

§ 2.o As analyses solicitadas pelos particulares serlo por elles pagás.
Art. ~o 1. O chefe da repartiçAo arrecadadora, recebida á detesá
do autuado, e depois de ouvir o autuante e reunir os esclarecimentos
que entender necessarios, julgará o processo em primeira instancia.
Paragrapho unico. O processo, baseado em auto lavrado por particular, depois de ouvidos o autuado e o autuante, se a audiencia deste
ultimo se tmpuzer, serâ informado por agente fiscal designado pela
repartição julgadora.
Art. 202. Os processos relativos a autos lavrados pelos escrivles
de mesas de rendas ou de collectorias serão preparados por empregado
designado para servir ad-hoc ou, se não houver, pelos respectivos
admmistradores ou collectores.
Art. 203. Toda vez que os chefes de repartições arrecadadoras
autuarem qualquer contravenção, o processo, depois de preparado, serâ
encaminhado á repartição fiscal mais proxima, para julgamento.
§ 1. o Proceder-se-A da mesma fórma, quando o auto fOr lavrado
J?Or pessoa ou contra pes.c;oa a respeito da qual o chefe da repartição
aeva SC dar por SUSpCltO.
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§ 2. o Uma vez proferida a decisão, será o processo restituído á
repartição fiscal em que foi iniciado, para as devidas intimações.
Art. 204. Quando do processo se apurar soneg-ação de mercadorias
ao pagamento ao imposto ou da taxa devida, o infractor' além da
muita que no caso couber, ti\·ará obrigado a indemnizar o valor da
sonegação apurada.
Paragrapho unko. Considera-se sonegação:
a) a occultação, dentro dos estabelecimentos commerciaes, Ele mercadorias não selladas e acondicionadas em envoltorios que não tenham
a fórma, dizeres, dimensões, peso e mais requisitos exigidos neste
regulamento;
b) a apprehensão, fóra dos referidos estabelecimentos, de merca"
darias nas mesmas condições da Iettra a;
c) a verificação, pelos livros fiscaes c commcrciaes, da sahida de
fabricas e de estabelecimentos commerciacs de mercadorias sem o
pagamento do imposto ou da taxa devida.
Art. 205. Se do processo se apurar responsabilidade de diversas
pessoas, será imposta a cada uma a pena relativa á falta commettida.
Art. 2o6. Apurando-se do mesmo processo infracção de mais de
uma disposição deste regulamento, pela mesma pessoa ou firma,
ser-lhe-á applicada a penalidade ccrrespondente á falta punida com
maior pena.
Paragrapho unico. Não se comprehendem nesta disposiçao as
faltas relativas ao registro, que serão apuradas em processo dlstincto.
Art. 207. Quando se tratar de uma mesma infracção, pela qual
forem lavrados diversos autos, serão elles reunidos em um só processo
para imposição da multa. Não se considera infracção continuada a
repetição da falta, depois de já autuada no proprio estabelecimento, ou
depois da intimação de auto lavrado em outro local.
Art. 208. O julgador não poderá reconsiderar a decisão que
houver proferido sobre o auto de infracção.
Art. 209. Das decisões condemnatorias serão intimados os au..
tuados, na fórma dos §§ 7° e 8° do art. 196.

QUARTA PARTE
DA CONTRAVENÇÃO DO REGISTRO

.Art. 21o: As_ contravenções relativas ao registro serão eu~dâs
mediante nottficaçao do agente do fisco, salvo quaddo o contttbumte,
antes de notificado, solicitar o registro ou sua transferencia.
Art. 21 t. A notificação obedecerá ao modelo L, e deverá ser e.scripta sem emendas, entrelinhas, rasuras ou borrões, relatar com clareza
a contravenção, a firma, local e genero do estabelecimento, os artigos
do seu commercio ou industria, a importanda dos emolumentos devidos,
a especie sujeita a registro gratuito, emfim, todos os factos gue a
~.-stificarem, bem como o exercido a que corresponder o regtstro,
§ 1 •o As incorrecções ou omissões da notificação não acarretarão a
r: nllidade do processo, quando deste constarem elementos suffidentes
para determinar com segurança a infracção e o infractor.
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§ 2. 0 A notificação poderá ser impressa em relação ás palavras
invariaveis, conforme o modelo LI, devendo os claros ser preen·
chidos á mão, c as linhas em branco inutilizadas por quem a escrever.
·
Art. 212. A notificação deverá ser escripta no proprio estabele·
cimento em que fôr verificada a falta e submettída á assignatura do
notificado ou de qnem o representar, não importando a assignatura,
que poderá ser lançada sob protesto, na confissão da fal~a arguida.
Art. 'li3· O chefe da repartição, á vista da notificaç.:1.o, expedirá,
no prazo maximo de 15 dias, intnnação ao contraventor, para regis..
trar, alterar as condições do registro do seu estabelecimento ou obser..
var qualquer outra exigencia relativa ao mesmo registro, mediante
pagamento dos emolumentos devidos c da multa correspondente, ou
apenas da multa, nos casos dos arts. 27 c 28.
Art. 214. O contribuinte que, depois do prazo estabelecido no
art. 14, e antes da notificação, se apresentar para registrar seu esta..
belecimento ou commercio ambulante, será admittido a fazel-o, devendo
o agente fiscal ou empregado que informar a guia declarar não só os
emolumentos devidos pelo registro, como o valor da multa, de conformidade com o art. 219, e ainda o exercicio a que se referir o
mesmo registro.
Paragrapho unico. O contribuinte que, depois dos prazos estabelecidos nos arts. 21 e 22, e tambem antes da notificação, requerer a
transferencia do registro, será attendido, depois que satisfizer outras
cxigencias, porventura feitas, c a multa, de conformidade com o
art. 219, devendo esta ser imposta no proprio despacho do processo
d t transferencia, depois da informação do agente fiscal.
Art. 215. As intimações obedecerão ao preceito do art. IQ6, § 7°,
e todas as notificações serão convenientemente protocolladas, de fórma
a se conhecer o htstorico dos respectivos processos.

QUINTA PARTE
DAS OUTRAS CONTRAVENÇÕES

Art. 216. A multa que tiver de ser imposta ao importador de pro·
duetos estrangeiros, que organizar as notas de despacho, com àefi·
ciencia do valor ou da quantidade, obedecerá ao regimen alfandegario
e terá por base a declaração das notas referidas em confronto com o
resultado da verificação nellas averbado pelo empregado competente.
Art. 217. Para o caso de multa de pagamento em dobro do imposto
de consumo do sal grosso, quando fôr verificado excesso de mercado·
ria superior a 10 °/o da carga manifestada, bem assim da que fôr imposta
ao mestre ou commandante do navio, servirá de base a notificação
feita na guia do despacho pelo agente fiscal ou outro empregado que
assistir á descarga, devendo ser na mesma guia notado o pagamento.
Art. 218. Servirá de base, para imposição da multa aos fabricantes
exportadores de productos com isenção do imposto, que não provarem
a sua sabida do territorio nacional ou a entrada no estrangeiro, e para
os exportadores do sal grosso com imposto a pagar, que não provarem
o pagamento do imposto no porto do dt!stino, a annotação feita pela
repartição no termo de responsabilidade.

llJ
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CAPITULO XV

Das disposições penaes
Art. 219. Aos coutra.ventores das disposições deste regulamento
scrfto applicadas as multas nellas estabelecidas, devendo ser impostas
as scgumtes aos infractorcs dos diElpositivos que não as comminarcm:
§ 1.0 DCI5°/o:
a) da importancia dos emolumentos devidos, aos que pagarem
u registro dentro dos trcs primeiros mezes, depois dos prazos cstabc..

tecidos no art. 14 ;
b) da importancia dos emolumentos pagos, aos que requererem
a transfereucia do registro dentro dos trcs primeiros mezes, depois
dos prazos estabelecidos nos art3. 21 e 22.
§ 2. o De 20 oIo :
a) da importancia dos emolumentos devidos, aos que pagarem
o registro depois do prazo estabelecido na leltra a do § 1o;
b) da importancia dos emolumentos pagos, aos que requererem a
transfcrencia do registro depois do prazo estabelecido no § 1°, lcttra b;
§ 3.0 De 5$000 - Aos que obtiverem registro g-ratuito ou reque·
rcrem sua transfercncia, dentro de tres mezes depois dos prazos esta..
belccidos nos arts. q, 21 c 22.
§ 4. 0 De w$ooo- Aos que pedirem o registro gratuito ou reque·
rcrcm sua transtcrcnda, decorridos mnis de tres mezes depois dos prazos
estabelecidos nos arts. 14, 21 c 22.
§ 5. 0 De I5ü$ a 3oo$coo- Aos que forem notificados para rcgis~
trar ou pagar a dilTerença do registro de seus estabelecimentos.
§ 6. 0 De importancia igual ao valor do imposto:
a) aos importadores de sal grosso, sobre o sal que. na conferencia,
fOr encontrado para mais, excedente de 10 °/o da quantidade manifestada,
independente da multa applicavel ao mestre, capitão ou commandante
da embarcação;
b) aos industriacs que tiverem exportado mercadorias por vià ter·
rcstre e que, dentro de I 8o dias, não provarem a sua sabida do tcrritorio nacional ou a sua entrada no estrangeiro, c aos negociantes que
não fizerem, dentro do mesmo prazo, a prova da exportação a que se
refere a Jettra c elo art. 7o, afim de Si! com minar pena para a disposição
acima;
c) aos exportadores de sal r,rosso com o imposto a p:~gar que,
dentro de 9·::> dias, não provarem ter sido pago, no porto do desUno,

o imposto devido.

§ 7. 0 De 1:.2oo$ a l:500$ooo:

-aos que por qualquer f~rma embaraçarem ou iltudirem a acç~o
fiscal.
§ 8. 0 . De 2:5oo$ a 5 :ooo$ooo:
a) ao mestre, capitão ou commandante de. embarcação, cujo carregamento de sal aprC3cntar diffcrença para menos da quantidade total
da guia, ou para mais, excedente de 10 °/0 da mesma quantiàade i
Leis de 1026- Ycl. III
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b) aos fabricantes de fumo e de seus preparados, q_ue deixarem de
paga.r o imposto do turno empregado em cigarros ou Cigarrilhas ;
c) aos que simularem, vtdarem on faL~ificarem documentos para
Jlludir a fiscalização;
d) aos que sonegarem mercadorias ao pagamento do imposto ou ao
pagamento da taxa devida;
e) aos que falsificarem a escr.ipturação dos Evros exigidos ne'Jte
regulamento.
Art. 220. Quando a sonega.çâo de mercadorias ao pagamento d(l
lm~to ou da taxa devida se verificar nos lançamentos da escripta especial dos estabelecimentos, a multa a applicar será igual ao imposto
que não houver sido pago.
Art. 221. As multas impostas em virtude de auto ou de not!ficaçlo, exceptuadas as de que trata o art. 204, quando nAo excederem
de s:ooo$, serão, no caso de reincidencla, applica<la.s em dobro.
Art. 222. As multas serlo impostas, observando-se o grão minimo, médJo ou maximo, conforme a gravidade da contravençlo ou
das contravenções, e no maxlmo, quando se tratar de infractor revel.
Art. 223. A applicação das multas a que se reterem os artigo~
antecedentes não prejudicará a acçlo criminal que no caso couber.
Art. 224. No despacho que impuzer multa será ordenada a intimação do multado para effectuar o seu pagamento no prazo de 30
dias, contados da dala da intimação.
Paragrapho unico. Findo esse prazo, se nlo houver deP9Bitado ou
pago a multa, será extrahida certidão para a cobrança executiva.

CAPITULO XVI

Dos recursos
Art. 225. Das decisões contrarias aos infractorfS, qualquer que seja
a lmportancia da multa, cabe recurso voluntario :
a) para as delegacias fiscaes, das que forem proferida~ t_)elos
chefes das repartições arrecadadoras dos respectivos Estados;
·
b) para o ministro da Fazenda, das que forem proferida·• pelas
delegacias fiscaes nos Estados, repartiçOes do Districto Federal c do
Esta<lo do Rio de Janeiro.
Art. 226. Das decisOes favoraveis aos contribuintes, inclusive das
decorrentes de desclassificaçlo da infracção descripta no auto ou notificação, haverá recurso ex-o.fficio:
a) para as delegacias fiscaes, das que forem proferidas pelas
repartições arrecadadoras dos res~tivos Estados;
b) para o ministro da Fazenda, das proferidas pelas delegacias
fiscaes e repartições do Oistricto Federal - quando a importancia da
multa fOr superior a 500$, e pelas estações fiscaes do Estado do Rio
de Janeiro - qualquer que seja a lmportancia da multa comminada.
Paragrapho unico. Não haverá recurso ex-officio das decisões e:ie
segunda instancia confirmando as de primeira favoraveis ás partes.
Art. 227. As decisões s:>bre qualiflcaçlo, classificação ou incidenda
do imposto e outros casos obcâecerão ao regimen estatuido nos
artigos anteriores.
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Art. 228. Das multas impostas nas notificações sobre registro cabe'"
pedido de reconsideração, independente de deposito e sem prejuízo
do recurso legal, dentro do prazo de 15 dias, para a repartiçiio que
as houver imposto, a qual, se apurar a improcedenda dã. notificação,
poderá reconsiderar o acto, recorrendo ex-o.fflcio plra a autoridade
competente.
Paragrapho unico. Nos casoo em que fOr notificada e multada
uma firma por falta de registro, e fOr interposto pedido de reconsi·
deração, emquanto este não fOr solucionado, não poâerá ser negada a
concessão de novo registro no anno seguinte e consequentemente não
poderá ser novamente notificada a mesma firma.
Art. 229. O recurso voluntarto será interposto dentro do prazo de
15 dias uteis, contados da data da intimação do despacho, mediante
. deposito prévio da multa e das quantias devidas.
Paragrapho unico. Se o recurso versar sobre decisão impondo multa
por sonegação e a importancia desta exceder o maximo da multa
(5:000$), poderá ser encaminhado á instanda superior, desde que o
recorrente assigne termo de responsabilidade, obrigando-se ao recolhi·
mento das importancias devidas, no decurso de 10 dias, contados da
data em que tiver conhecimento da decisão condemnatoria.
Art. 230. O recurso ex-officio será interposto no proprio acto do
ser lavrada a decisão.
Art. 231. Se dentro do prazo legal não fc1r pelo interessado
apresentada petição de recurso, será feita declaração nesse sentido no
processo, proseguindo este os tramites regulares.
Paragrapho unico. O recurso perempto tambem será encaminhado,
mediante os requisitos do art. 229, á instanda superior, a quem cabe
julgar da perempção.
Art. 232. OS recursos que versarem sobre incldencia do imposto,
classificação ou natureza dos productos, espede ou in utilização de estampilhas, deverão ser acom~nhados do respectivo specimen ou, em caso de
im~bilidade, de minucioso termo descriptivo do objecto em questão.
Art. 233· Os recurso~ para o ministro da Fazenda serão encaminhados r9r intermedio da Dlrectoria da. Receita Publica, que mandará proceder, por escripturario da sua confiança, ás diligencias que lhe
forem requeridãs ou ás que julgar necessarias para completo esclarecimento da defesa ou da infracção commettida.
Paragrapho unico. Em casos especlaes e quando do estudo e
inves~Ç(Se& procedidas resultar a conVicção de que não houve inten~o
de fraude ou dolo P.»r parte do infractor, poderá o ministro cla Fazenda
deliberar, por equtdade, a relevaçlo das penas impostas por infracção
oeste regulamento •.

CAPITULO XVII

Da eatatletloa
Art. 234• Os ~ntes fiscaes apresentar!o, até 1s de fevereiro, ás
repartições arrecadãdoras a que estiverem subordinados, clemons·
trações cliscriminadas, distinctas para cada esp.;rle enumerada no art. 1o,
segundo o modelo LXVIII, do movimento total das estampilhas, bem
como da quantidade de productos dados ao consumo, relativam.;ntr!
ao anno anterior.
§ I.0 Quanto ao sai, será observado o modelo LXIX.
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§ l.(l Nas demonstrações os ag·cntcs fiscaes consigG:.rr:o Gs pro
duetos exportados para o estrangeiro.
Art. 235· As repartições arrecadadoras dos Estados encaminharão,
até 5 de março, - as do Estado do Rio de janeiro, á Dircctoria da
Receita Publica, c as dos outros Estados, ás respectiyas delegaci~s
fiscaes - , as demonstrações apresentadas pelos agentes üscaes, depots
de conferidas e concertadas, ou as reduzirão a uma só~ para o enca..
minhamento, <;\Uanào se tratar de repartição em que füncdone mais
de nm agente ftscal, fazendo-as acompanhar:
a) do quadro da renda do exercido, compara.C:a com a do ultimo
trlcnnio, obedecendo ao modelo LXIII ;
l•) do mappa dos emolumentos de registro, organizado conforme o
modc{o LXlV, no qual constará o numero de estabelecimentos reg"istradof, c bem assim as multas por atrazo de pagamento do mesmo registro;
c) da relação das fábricas, segundo o modelo LX VII;
d) de uma n:hç!-io do numero total dos autos àc inlracção, com
cs(:'ecificação dm .i 1lgados procedentes, improcedentes e em audamento n3 primeira. inst.ancia, bem como a importanda d~s multas reco~
lhidas c em divida, conforme o modelo LXX.
Paragrapho ur.:co. Os estabelecimentos pnblicos federaes, cstaduacs
ou munkipacs, que produzirem artigos sujeitos ao imposto de consumo,
rnra supprimcnto :o.o commcrcio ou a particulares, deverf>.o fornecer
a repartição local, até s1 de j1neiro, um mappa dos artigos fabricados.
Art. 2 ~ ó. De posse dos dc•nentos fornecidos pelas repartições arre·
cadadoras, ã Directoria da Receita Pnblica organizará, até 31 de maio,
a estatística do Estado do H.io de Janeiro, e as delegacias fiscaes as
dos respectivos Estados, encaminhando-as á mesma Dircctoria, dentro
daqueHe prazo.
Art. 237. A Alfandcga do Rio de Janeiro fornecerá ã Reccbedoria
do Districto Federal, até 28 de fevereiro, a demonstração da renda do
imposto de consumo no anuo anterior, com todas as minucias nccessarias, das descargas do sal grosso, 5cgundo o modela LXIX, c dos
autos de infraccão em andamento.
ParagraphÓ unico. A Hccebedoria do Districto Federal, com os
elementos proprios e 0s recebidos da Alfandega do Rio de Janeiro,
preparará a cstati~tica da Capital Federal, para ser encaminhada á Qj ..
rcctoria da Receita Publ!ca até 31 de maio.
Art. 238. A estatística relativa á Capital Federal constará dos mesmos elementos que as das repartições arrecadadoras dvs Estados, além
dos fornecidos peh Alfande~a do Rio de janeiro e dos constantes do
modelo LXVI; c a dos Estados, do movimento global de todo o
Estaco, organ!z:'.do com ns elementos fornecido~ pelas repartições
arrecndado:ar, c n~crescida dcs mappas, segundo os modelos LXll,
LXV e LX.VI 1 relati-rm â renda do imposto de con')umot pelas
rc-:r,,.~di....-as rrp,rtiçõe~, e 2.as cmolumcatos de reg-i:o;tro.
/\rt. 2::/l· i\ Dircctoria da Receita Publica organizará a estatística
geral da União pela dl)3 Esta.c!cs e da Capital Fe(lcrat, accrcscida dos
modelos LX c LXI c a aprcscntmá ao ministro da Fazenda até 31
de julho.
Art. 240. As re.p~ntiçõcs arrecadadoras terão um ou mais livros,
ogarnizados de conformidade com os da cscripta fiscal dos estabeleci~
mcntos ámesma sujeitos~ ns~im c.:cmo o de modelo XL VIl A, relativo
ao consumo de energ-ia clr~ctrka, nos qua•!S os agentcr, fiscacs lançarão,
até o dia .;o de c~da mez, o movimento da producç5o ou da entrada
e do con:oumo ou da Slh!d:t do5 prodncto~, bem como o movimento
das cst~mpillns d·Y~ cstabdecimeuto~ 1 em rclaç:to no nH~Z anterior,
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§ 1.o As repartiçlJe.q onJe forem processados despachos de sa 1
grosso terão um livro especial para o movimento da descarga, contendo todos os esclarecimentos necessarios, de tórma que se possa conhecer com precisão o numero de descargas, as cmbarcaçOes, os remettentes e os destinatarios, a carga manifestada, a descarregada e as
dilferenças verificadas para mais ou para menos.
§ 2.0 Os livros de que trata este artigo poderão ser orgauizadGs
de modo a se prestarem para mais de uma especic do imposto e
de um exercício, devendo s>!r conservados nas rcspecti vas repartições,
mesmo depois de encerrados.
Art. 241. Revogam-se as disp.osições em contrario.
Rio de Janeiro, 6 do outubro de 1926. - Annibal Frci1·e

Çla Fonseca.
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Quadro dos agentes físcaes do imposto de consumo
c sua distribuição
AGBNTB8 PISCABS DO IMPOSTO
DB CONSUMO

ESTADOS

AmazonaR
Pará •
Maranhão
Plauhy

.

.
.
..
. .

Ceará.

-;a
~
~

.

.

.

Parahyba

.

..
.
..
.

.
. .
Sergipe.
. .
Bahia.
.
... .
Espirito Santo. . . . . . . . . . . .
Rio de janeiro
. . .
S. Paulo . . . . . .
..
Minas Geraes
..
.
Goyaz.
.
.
Paranà
Sant& Catharlna.
.. .
Pernambuco
AlagOas.

o

Rio Grande do Sul.
Matto Grosso •

--Dlstrlcto Federal.

.

-;a

s

~

õ

.9

- - - -·-- ---

.

.

.

Rio Grande do Norte •

...o

'C

.

3

16

19

6

21

~8

4

31

35

1

LI

16
13

3

19

3

22

25

3

2-t

~7

13

29

42

5

19

24

5

13

as

1~

30

4:3

-4

1:3

IÓ

4

-49

53

20

so

70

ss

4

54

2

16

t8

-4

18

22

2

15

17

8

52

60

2

•s

17

6o
16<}

- -520

6o

--~

NoTA:

Emquanto vigorar o contracto de 5 de outubro de 1QOO, celebrado entre os go~
vernos da Uniãl) e do Estado do Rio Grande do Norte, para este se incumbir da
anecéldaç!lo c fiscalização do Imposto do sal produzido no mesmo Estado, nllo
serão nomeados para o referido Estado mais de 15 agentes fiscaes do imposto
do consumo, sendo tres para a capital e doze para o interior.

Rio de .Tanniro, li de outuhro de 192G. ---- .tnnibal Freire
da Fonseca.
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venciment~>s

Tabella dos

dos agentes fiscaes do imposto
de consumo
GRATIPICAÇIO

ESTADOS
Capital

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

Amazonas
Pará
Maranhão.
Plauby.
CearA.
Rio Grande do Norte
Parahyba.
Pernambuco.
AlagO.;s •
Sergipe
Bahia.
Espirito-Santo •
Rio de janeiro.
S. Paulo.
Minas Geraes
Goyaz.
Paraná
santa Catbarina.
Rio Grande do Sul
Atatto Grosso

.

.

.

. .

..

.

.
.

.

c·apital Federal

.

.
. .

.

.
.
.
.

.r

Interior

Js

=u
~te

c!!

--2:0008000
2:ooolooo
2:0008000
I:8oo8000

a:SooSooo
I:8ooSooo
I:Boo$000
2:000$000
r:&x>Sooo
1:8ooSooo
2:C00$0ú0
aoosooo
2:000$000
2:400$000
2:000$000

t:8ooSooo
2:000$000
I:8ooSooo
2:4008000
t:8oo$ooo

5:400$000

Rio de Janeiro, G de outubro de 19.2G. da Follseca.

I:6oo8ooo
1:6oo8000
•:6oo8ooo
1:2008000
1:2008000
1:200$000
1:200$000
1:6ooSooo
1:200$000
1:200$000
1:6oo8ooo
1:200$000
I:6ooSooo
1:8oosooo
1:6ooSooo
1:200$000
r:6ooSooo
1:200$000
I:8oo$ooo
1:200$000

-

5,93%
3,23%
s.a33%
5,714%
s.s%
6,25%
6,428%
3.7%
7.os8%
s,62s%
.c,3o8%
6,153%
5.3%
2,33%
s,273%
6%
3.3%
s,3r2%

4·'3%
l\,o7I%
1,77 ~ó

Annibal F'rci1'c

co
1\:lo(lolo 1 (")

GUIA DE PEDIDO DE REGISTRO

O abaixo assignado, registrado, no anno anterior, sob o

n ..... ~ .. (1) e (2) ••••••••••••••••• , á rua ...........•......•.....
n ........ com o (3) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•

•

I

I

I

I

f f

I

I

I

I

I

I

I

I

t

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

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

vem, de conformidade com as disposições do regulamento do
imposto de consumo, registrar o seu estabelecimento para (f) •••••

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

• f

I

I

f

f

I

f I

f

f

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

f

I

f

I

I

I

I

(5) ••••••••••••••••• , •••

f

I

I

t

•

•

I

I

I

I

I

f

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

.)

f I

de .•.••••..•.• de 192 ..•

INFORMAÇÃO

Fumo .. .......
Bebidas.................
Phosphoros.............
Sal.....................
Calçados................
Perfumarias. . . . . . . . . . . . .
Especialidades pharmaceuticas.. . • • • . • . • • • • • •
Conservas.... . . . • . • . • . . .
Vinagre e azeite...... • . •
Velas .•.....•.....•.••.. ·
Bengalas................
Tecidos.................
Arte factos de tecidos. . • •
Papel c artefactos de
papel..................
Cartas de jogar.. .. • .. . . .
Chapéos....... .• . . . . . . . .
Louças c vidros.........
Ferragens...............
Café e chá..............
Manteiga................
Moveis..................
Armas de fogo.. . . .. • .. .
Lampadas, pilhas e apparclhos electricos.......
Queijo e requeijão.......
Tintas...................
Leques e ventarolas. . . . •
Boas, pêlos, pelles de
agasalhos, manchons ,
I

•

a •

• •

•

• • •

etc....................

~;

$

$
$
$

• • • • • • • • • • • • • 11 • • • • • • • • • • • • • • • •

$
$
f,

$

'!i

$
$
$
$
$
$
$
$

$

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

..............................
..............................
..............................
·················
······· ..... ..
... , .........................
..............................
I

11

I

I

I

11

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

I

I

I

I

I

I

11

I

I

11

I

e I

I

e e I

I

I

I

I

I

I

I

I

•

1:21

Luvas ...•..........••..•

Artefactos de borracha ..•
Navalhas e pinceis para
barba •.•..•....•..••..
Pentes, escovas c espanadores ..........•..••
Caixas de qualquer feitio
Brinquedos...•...••...••
Artefactos de couro, etc ..
joias e obras de ourives •.
Objectos de adorno .•...•
Gazolina e naphta .•.•. ,.
Apparelhos sanitarios ...•
Azulejos, ladrilhos e mosaico .. , ........•..•. ,
Instrumentos de musica ••
FogOes ................. .
Machinas cinematogra-phicas e photographicas
Escriptorios commerciaes
Multa de .•• r.......

$
$

$
$
$
fi
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

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

Registrado pela patente
n ••••••• , tendo pago •••••• $ •••
(Nome da Repartiçllo) •.••••••••
de ••....••.•.•••••. de 1,92 •••••

Total .....•.......••
NOTAS:

(t) Numero da patente d~ registro do anno anterior.
(2) Estabelecido ou desejando estab~lccer-sc ou residente.
(3) Conunerclo Por grosso, a varejo ambulante ou fabrica de ... Quando
AMUULANTE, dcclarar o numero da caixa ou vchiculo: ([tt.:lndo FABRICA, d:!clarar
o num':!ro de op.::rarios, a;>parelhos ou machlnas, bem como a força motora c sua
natureza.
(4) Discriminar o artigo ou arligos em QU<! Prdende comm.:rciar ou hbricar.
(5) Nom:! da Iocllid.:td ~.
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ACTOR llO PODER EXECUTIVO

Modelo XI
(PATENTE DE REGISTRO)

N••. ,.

NOME DA REPARTIQÃO

Exarolclo de 192 • • .
R-lstro ~ra o commerclo
(ou tãbrfco) de •••••••••••••••

Nome ta

Reuarttçao

E:reroloio de

19~

Registro pará o eômmercio (ou fabrico)
de .••.............................•.......•.•...
Rs •••.•••..•~

Rs ....... ~
Multa...... . 0 /o Rs. .. ....S.· •
Somma.•••••

Rs. ····•···
Por este titulo fica concedida a (nome do contribuinte),
estabelecido á ••••••••.•••.•••
•••••••••••••••• n ••• , com ne-

gocio de (denominação do 1fe·
R(Jeio), a patente de regtsrro para o (commerdo, por
grosso ou a retalho, fabri'o
ou t~tnda ambulante, em caixa
ou t~thiculo n .•• tantos) da ••••

mercadoria • • • acima men·
cionada ••• 1 na fórma doca·
pitulo IV ao regulamento aonexo ao decreto o ••• , de •••
de •••• de 1~. pelo qual foi
paga a quant1 a de •••• (por
extenso).

••••• ••••••••• de ••••••••.•••.

de 1cp ••••

•••

Multa •..•• 0 /o Rs. .••.•••••••••
Somma .••

Rs.

•........... .

Por este titulo fica concedida a (nome do
contribuinte), estabelecido á •••••••••••••••••••
n ••••.. , colll negocio de (denominação do n,.
godo), a patente ae registro p~ra o (commercw,
1JOf' grosso ou a retalho, fabnco ou 'Venda ambulante1 em caixa ou veh;culo n ... ta11tos) da •••

mercaooria ... acima mencionada ••• , na fórma
do capitulo IV do regulamento annexo ao de·
ereto n .... de •.• de ... de IQ3 ••• , pelo qual foi
paga a quantia de ••• (por extenso).
........................ de ........... de

IQ'l ••

O escrlpturario ou escrivão,
F ......... .

Recebi a lmportancla acima referida em •••
de ............... de 1~ ..
O thesourelro ou collector,
F .......... ..

O escripturarioou escrlvlo,
F •.••••••
NoTAs - O registro de fabrica ê Independente do de commerc:lo de producto de outra
procedencla, e da mesma patente devem constar
todas as especies do fabrico.
Quando houver augmento de productos
para cobrança de emolumento, deverão ser mencionados, na nova patente, o numero e a data
do pagamento da primeira.
A mesma declaração se fará nos registros
gratuitos dos deposttos rcchados das casas
commcrctaes ou dos pequenos fabricante.'!.
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1\.lodelo III

{NOME DA REPARTIÇÃO)
GUIA DE TRANSPERBl'fCIA DE LOCAL

Nesta data o Sr ..... (ou a firma) F ..•..... , registrado nesta (nome
da repartição), sob n..... , solicitoú guia de mudança do seu estabeleci·

mento commercial ou fabril ou do seu commercio ambulante, para .....•
e como o referido Sr...• (ou firma) não se acha sob pressão de auto
e nada deve por infracção do regulamento do imposto de consumo,
tendo de facto fechado seu estabelecimento e transferido todos os utensilios e mercadorias nelle existentes, ou tendo de facto transferido o
seu commercio ambulante, concedo, de accOrdo com o art.

22,

para-

grapho unico, do regulamento annexo ao decreto n .•....•.....••• , a
presente guia, para os fins de direito .
................ de ........ de

192 .... .

O chefe da repartlçAo,

F •••••

....

1\.lodelo IV

l'.j

~

(NOME DA REPARTIÇÃO)

Cadastro geral dos estabelecimentos e individues registrados para o commercio e fabrico de productos sujeitou
ao imposto de consumo no anno de 19~ •••

o~

a:

c:~

t>lO:

::!!

:::>::.:~

"'

::;:o
:Z:Q

o
><o
o ...

.,<
e:

<0

LOCAL

-- -- -

:z:O
... ~
§~

~g

t:l

~5
t>ll-<
::!!<

tJIIo

:Z:<

c:l

<

õ

~é§

~~
11.
~

- - --Q

o

o
E--

o~

;::;
ESPECIES
DO I~lPOSTO

11.

~.

::12

~:;;

i-<<
<~
c:l<

~

TR.\NSFERENCIAS
OBSERVAÇÕES

Pagas

Firmas Local

Data

---- - -

'o,
='
"'~='

Pagou de multa

••••• $ •••••

't=:~:
='
:o
t=l'

;;.4

~

C:

3

6

~.Iodelo

V

(Nome da repartição arrecadadora)

Ca.d.:.stro de a esto.belecimento:':l registrados na •••

(x) •••••• ,

no e:ercie:o é.e 192 •••

:o

llll

:;:

I

REGISTRO

o

:.l
Q

Pl.Rll.\

LOCAL

o:.;

CATEGORIA
DO
ESTABELECUl!i:NTO

Cl

"'o

'2:

-~-

Multa

Importancia
do
emolumento

Categoria

----

ESPECIE DO
IMPOSTO

I

OBSER"'AÇÕES

Importancia

v:.

I

c
,_

J

l
I

:,..

~

§

I
I

t'!'::

~

~

I

c

:j
_.

o

NOTAS
r.• Na columna ccspecie do imposto• discriminar-se-do as espccies tributad:ts relacionadas no registro, designando-se
cada uma dcHas pelo respectivo numero de ordem constante do art. deste regulamento, distin,ouindo-se com algarismo romano
o producto para o qual for pago registro por g-rosso e com algarismo ara bico para o qual foi pago registro de retalbista. Exemplo :
.Para um estabelecimento que tenha sido regJstrndo tóra do {>razo regulamentar, pagando o regiStro de su:s e mais a muJta de 15 of,
sobre essa importancia, para commercia~ por grosso. em bebrdas e teados e a yarejo em .fumo, pbospboros, C8;lçado, conservas, vinagre, artefactos de tecidos, cartas de JOgar, chapeos, café torrado ou motdo, mantc:ga e moveis, serâ feito o segu1nte lançamento: importancia do emolumento: 511$; categoria da multa: 15 o/a; importancia da multa: '761650; especie do imposto: 11, XU,
12, ~ 5, 8, 9t 13, Ió. 17, :ao, :n e 21:1.
.
~
~
Nã columna das observações far-se-á menção das transfcrenci:1s de firma, de loc:1I, ou :outra qualquer alteração do registro • e se a firma está notificada.
(r) Designaçáo do numero da secção ou ctrcumscripção.

,o

r..;
C..I

t2ô

ACTOS

no

PODEh EXECUTIVO

1\.lodelo VI

GUIA DE ACQUISIÇÃO DE ESTAMPILHAS PAI{A

PRODUCTOS ESTRANGEIROS
(NOME DA REPARTIÇÃO)

..•.•... via

Imposto do consumo de ••••• (especie do imposto) •••
F ...............•.......... , estabelecido á .•..•.....•........•.••.. n ••••••• ~ com
negocio de ..•.••...•...•....• , registrado sob n...... , precisa das seguintes
estampilhas para as mercadorias despachadas pela nota n ....• , de•••
de•••••••••••• de

192 ••• :

.. . \ .. .. .. l... ... ... · · · · . .
•••••

~rectangulares

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

.

ou cintas) da taxa de .•• .$... na Importa nela de

····'···
....•...

,

. . , ... ·•· ..
:::::I( . : - = = = :::::::: :
......
....
,
. ····•···
....•... .
.
.
.
..........
. ,. . , ....... ·•·..,... ...
• • •• •

•

,

1t

.

n

•

•

•

• • • ·••• •

»

•

····•···

•

)
)
)

"'

"

• ••• 1$ •••
;~

l)

•••••

....•.....
....•.
····-···
····-···
........
.....
........ ..
........
.........
...•...
....•...
.....•..
...•...

•

•••• $ •••

Importa em ••• (Por extenso) ....... .
•••••••••••••••• .... de ........... de

De accôrdo.

192 •••

F ••••••.•••
O conferente, ou o agente fisca

F ......... .
Recebi a importancla supra, em •.•• de ••••••••••••••••• de 192...
O tbesoureiro,

F .......... .

Lançado a fls ... do livro caixa n••.•
O escrlpturarlo, ou o escrivlo•

F .......... .
NOTAs- As estampilhas devem ser discriminadas pelas taxas e rormato 3
ou cinJa e pelas especles, quando se tratar das especlaes.
E' facultada a impressão de guias com o nome do proprietarlo, titulo e local
do estabelecimento.

reclan6J4lat'
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ACTOS DO PODEh EXECUTIVO

MODELO VIA

N ........... .

Alfandega de •.•..•...•••••• ~·· .••••...•.......•.. , ....•.•.. ...............•

Imposto de consumo para procluctos cstrangetros
Imposto de consumo de ........................................................... .
O Sr .......................................................................... .
e:>tabelccido rl. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• n .......... com negocio de
•••.•••••.••.•••••••••••••.•••••.•••••••••••••••.• registrado so1J

11 ••• •••••••••••••

paga o imposto de CO'lsumo relativo ás mercadorias despachadas pela not:t
n •••••••••••••••••••••••••••• de .••.•••••••••••••.• de ••••••••••••••••••• de 103 •••
conforme a seguinte
ESPECIFICAÇÃO

•...................................................
............ .. ............... ...... ................. .
............................... . ...................
..........
... . ........... ..... ........... ... ...... .......... .
•......... .. .... ..... ..... .. ........ ... ... ..... ..... .......... .. ........ ..........
...... .. .... .. .. ....... ............ ... .............. .......... ..........
......... ........ ... ...... ... ....... .... ...... ...... ..........
..

... ... ................... .......... ......... ...... .. .......... ..........
T~tal

Importa em .•.•.•••.•.............•......•.•...•...........••....••••..••••••••••••

.•.. ... .... .......... .. ..... .............. .......... .............. .... ......... .......
(Data) ••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Assignatura •.. •..••.....••....•.•..•.•.••.•........••....••
De accõrdo.
O Conferente ou o Agente Fisc..1.l,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J..

Recebi a importancia supra, em .•.••• de .•••..•.••••• de

I9l ••

O Thesoureiro,
F ••••••..•••••••••••••..•

Lançado a fls ..... do livro caixa n ...... .
O escripturario,

F. • ••• ·••••••••• ••••••• ·•
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GUIA DE ACQUISIÇÃO DE ESTAMPILHAS
(NOJtE DA REPARTJÇXO)

•••••• via

N. •• •. •

Imposto ele consumo d.e ••••••• (es!'ccie do imposto)
~....................

. • , . , .. , , ..•..••... , estabelecido á. e: • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • . n •..••• , regi~trado sob n ....... ,
precisa para ••••• (productos de sua fabricação ou mercadorias que lhe
foram apprelzendidas em ta! d:tfa) ou outro qualquer fim justificado), das

seguintes estampilhas :
••••• (rectangulares, cintas ou tnHio~guia)
da taxa de .•••••.•.•••••.•...•..•.•
• • • • Idem, iden1 .•••••••••.••.•••.•• ..••..

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

..••

•
•
•
•
•
•

s..•
••• .ss....
•••• na• importanch•,
....
• de• .••..
..
·•····
................
....... ···················.
......... . .......·•····
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. ........................... . ••• .s.•.• •
»

••••••••••••••••••••••••••

• •• ••••••

lnlporta em (por cx!e!lsu) •••••• •••• a. ,

•

lt

.... s.....
.····'···
...•....
.... s....
.....•....
........
.....•....
.. ·•····
... s..•.
---.•. .s•• .•.
•••• 8••••

•••••• o. e • • • • • • • • • • • • • •

••••••••••••• de •••••••••••••••••••• de

192 •••

Recebi a importancia supra, em., ••• de ••••••••••••••• de 192, ·•
O thcsourciro ou o collector,
.F',.c••••••••

Lançado a fls ••••• do li no caixa n •••••
O c?,cripturario ou o c.c:crivão,
F .. "•. o • • • •
NoTAs- E' facultada a impressão de gui:~.s c·::::m o nome elo proprlct.ub, titulo
e local do estabelecimento.
Nos pedidos de troca de estampUilas, p:ua llqu!dos a engarrafar, deve ser
attendido o dispositivo do art. 46.
As estampilhas devem ser discriminadas pclr..s tílx~s c !Qrmatos c pcl::1.s cspc•
~ies, quando se tratar daa cspeciaes.

l\.lodelo VIII
Em .•.• de ........... 19::1 •.

Guia n •••••

(Ia

via)

----~

VOLUMES

i3

Em •••• de ........... 1:p ..... (za VIa)

Guian •••

F •••• , proprietario da fabrica de alcool, aguardente de canna ou
cach:t.ça ou vinho natural, ou de queijo de typo Minas na (situação ou fatenda), sita em ••.•••• remette a F .... , estabclcciuo em ......... a rua
.......... n ... , as seguintes mercadorias:
<

ii:
o

VOLUMU

ta

----

(~uantidadc

e volumes

---

Nu meração

Litros Quantlda de Peso

--- - - - ---

~Qti

1:::1

g,;
~

::a

-- ---

Em •••••• de ......... lcp .... (3a via)

F .•.••••. , proprietario da fabrica de alcool, aguardente de canna ou
cachaça, ou vinho natural, ou de queijo de ty po Mmas n t (situação
ou fazenda) Sita cru ....... , remette a F ........ , estabeleciJo em ...... ..
á rua ......... n .... , as seguintes mercadorias:

:i
g,;

Especie

-

Num eMarcas <3uantidade
c volumes ração

Litros Quantida de Peso

--- --- ---

---

~Cltj

gj

f:í

:a

-- ---

NumeEspecie Marcas • Quantidadt·
de volumes ração

---· ---·

-

--

NoTAS- A terceira via será remettida ao comprador e a segunda á repartição a que estiver subordinada a fabrica.
Os livros-guias serão organizados de fórma que as cópias da guia que ficar na fabrica e da que fór remettida á repartição sejam feitas simultaneamente por meio de papel carbono.
E facultado o augmento de casas e dizeres neste modelo, afim de se lhe poder dar tambem o caracter de nota commercial.
A coJumna "litros" será utilizada quando se tratar de alcool, aguardente ou vinlw e as columnas "Quantidade" e "Peso" quando se cogitar de queijo.
Pn~.
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Litros Quantida de Peso

--- --- ---

l

Lds de 192fi- Vol. III -

~

VOLUMES

0<8

III<Cl

Espccic Marcas

Guia n ...... .

F .... , proprietario da fabrica de alcool, aguardente de canna ou
cachaça ou Yinho natural, ou de queijo de typo Minas na (síl1ução
ou fazenda), SJta em ........... , remette a F .... , estabelecido em ....... .
á rua ........... n .. , as seguintes mercadorias:
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Modelo IX
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N
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Em ••••••• de ••••••••••••••••• de I«J: •••
Guia do saJ grosso vendido a F •••••••••• , estabelecido á
:a............. n •••, por F ••••••••••••••••••••• proprictano

N •••••••

Em•••••• de •••••••••• de 102 •••
Guia do sal grosso vendido a F •••••••• , estabelocfdo
i
n ••••••••. , por
proprtetarlo
da salina....... (011 do estabelecimento exportador). sito
t rua ..... n ••••

•••• n ••••

...."
o~
.

Marca Quantidade Numeraçio
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-
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F...........
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' aallna. ••••••••• (011 do estabelecimento exportador), sito á rua
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•
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,.,111
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VOUDIU

111 ...

c•

Alarc:a Quantidade Numeração

--- ---
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n
ó
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<C
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....
:I<

- -

UJ.
t'j

c

õ

~
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;:7

t<l
~

t<1

O proprietario,

O proprietarto,

········ ...........

....... ····················

NOTAI- Quando o sal fôr vendido com o imposto a pagar, será observado este mtamo modelo, sendo declarada aquella
drcumstanda no corpo da guaa.
Quando as estampilhas não couberem todas no lagar destgnado para a respectin sellagem, poderio ser empregadas
em qua1quer parte do corpo da guia.
O~t bwos-guaas serlo orgallludos ·C:e fôrma que a cópfa d2. guza que ficar na fabrica seja lelta simultaneamente por
meio de rapel carbono.
A re1erenc1a aos voJumes tu.....á quando o producto sabir assfm acondlct,,na-lo.
E' facultado o au&'meDt(; de caaaa c cuzeres neste moaelo, allm de se lbe poder \lar tambem o caracter de nota commerdal.
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Modelo :X:.
~......

N......
Em ••••••••••••• de ............... de 192 •.•
Guia de louças ou 'ridi'OI ou ferragens Tendidos a F ••••••• ,
estat-eleetdo â rua ...... :··· ..... n ••••••• , por F .............
propnetario da fabrica ata ·• rua .................... n ........
VOLIJJIBS
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Em •••••••••• de •••••••••••••••••• de
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Gula de loueas ou ftkos ou ferragens vendidos a F ••••••••
estabelectdo â rua.;.............. n ••••••• , por F ............. ,
proprietado da fabrica aita â rua •••••••••••••••••••• n ••••••••

.MERCADORIAS

o

z=

~

':./)

:s

::3

"'u

..."'

"'

~

--- ---- ....ã: --...-;

"O

"'

~

~

"'
=

O'

MERCADORIAS

o

'...o-"'
"'
C)

8
::s

::s

o

"''J
J..

oOcn

... ll.lcU

8~~
&õ
cU>

i

ocn
C1)
a..

z
----- ---- --"O

"' tte5s~o

"O

.~

U::S"Cj C1
C)

o·- ...

o.-> ...
<n
::s~
r.l o

>
o

'>-'i
Q

r.r.
t:1

o

~

'tl

r:/)

t:1

o

f-4

r.l

t"1

;::1

t"1

""é

t"1
C'l
~

O proprletario,

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

O proprietarlo,

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

NOTA- Quando as estampilhas nlo couberem todas no logar designado para a respectiva sellagem, poderio aer 'CIIlpragadas em qualquer pooto do cor~ da gu1a.
As louças ou os vidros sabidos sem o pagamento do imposto, para serem beneficiados ou acabados, dos casos previstos no
ut. a.._ e quando ll\•erem de voltar a propna fabnca, serão acompanhados desta guia c:om as declaratões nec:essarias.
Os livros-guias serio organtzaaos de fórma que a c:ópla da guia que ficar na fabrica seja feita simultaneamente por meio de
papel carbono.
A referenda aos Tolumes far-se-â quando os productos sabirem assim ac:ondic:ionados.
E' facultado o augmento de casas e dizeres neste modelo, afim de se lhe poder óar lambem o caracter de nota commerdal.
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Modelo XI
N •• ••••

N......
Em••• •••• •• de •••••••••••••••••••••••• de 192· •.
Gwa de teddca ou papei e seus artefactos vendidos a F .••••••••••••• ,
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~
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MERCADORIAS
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~
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n•••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• •• ••••• ............. • •••••

MERCADORIAS

VOLUIIBS
CIJ

Em ••••••••• de•••••••••••••••••••••••• de 192 ••••

Guia de tecidos ou papel e seus artefactos vendidos a F •••••••••••• ,
estabeJecido á rua........................ n••••••••••••••••••• ,
por F ••••••••••••••••••••••••••••••••• , proprietario ds !abria
(ou do deposito da), sita à rua ••••••••••••••••••.•••••• ••u•••••

c:atabelec:UJo a rua ••••••••••.•••••••••••••••• o ••••••••••••••••••
por F •••••.•••.••••••••••••••••••••••• , prcprietario da fabrica
(ou do deposito da}, 81ta á rua ............................... .
n................................................................. .

.3~-

~I
ã:

<..)...-,(!)
<:>.~ 0..

~t~

~-o..
o_ _
__
"""='

:;!!

<'1

"O
<'1

....

::2

~

"':::1
o

u

~

~

o

o o,,

•e<:S

<.r

~
(!)

a:::1

:.:;

::3

;:I

o

~1

r.J

o.l..

'f)

5~8

o
!:
(!)

Zo~

~

§[~
"O

o
(!)
a..
(I)

.S:!~U"Q CU

Çj:g f;

~-o.

00.

__"O
__

o

o

t:l

<

'7.:1

C:I:J

t']

o

til

I

>-

r::
o

8

t:l
:;:l
~
~

8
~

O proprietario,

O proprietario,

NoT.a.a - Quando u estampalbaa uo couberem todas no lopr designado para a respecUva sellagem, poderlc ser empregadas em qualquer
parte de. corpo da gwa.
Os proâuctos sallidos sem o pa.pmento do impostO. para o deposito ou p&ra beneficiamento, nos eaaos pre~tos no art. 111, 1 f1J lettra a,
e quand<.. tcnbam do voltar j propna labr1~ serlo acompanllados desta guia, com as neceuanu declaraçt'es.
Os Uvrcs-gutas serlo org&nlu.dos de fórma que a CóJ?ta da guia que ficar na fabrtu seja fetta s•mUltaneaa:ente por meto de papel carbono.
Naa gwaa das rendas. ttas, taras e eDtrcmdoil bord.l<lol aerao mencionadas as respectivas larguras em casa cspeéial.
A columna do peso de mercadortas é p11ra os prodw::tos que ~&111 o tmpoato por essa torma.
E' facultado o augmento de casas e dizeres neste modelo, aJlJil c: o se lhe poder dar tambem o caracter do nota coDUDerdal.
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de 192...

Guia de armas de fogo e suas munições ou apparelhos
sanitarios vendidos a F .••.•••• , estabelecido á rua •••••••• n ••• ,
por F ......... , proprietario da fabrica sita á rua ••••••••• n .. •

MERCADORIAS

<!)~'t:j

c.,;

N••••••

Guia de armas de fogo e suas munições ou apparelhos,
sanitarios vendidos a F ••••.••• , estabelecido á rua •••••••• n •••
por F ......... , proprietario da fabrica sita á rua ••••••••• n •••
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5O proprietario,

O proprietario,

NOTAS- Quando as estampilhas não couberem todas no Jogar designado para a respectiva sellagem, poderão ser colladas em
qualquer parte do corpo da guia.
Os livros guias serão organizados de fórma que a copia da guia que ficar na fabrica seja feita simultaneamente por meio de papei
carbono.
A columna de peso de mercadorias é para os productos cujo imposto se relaciona tambem com o peso.
E' facultado o augmento de casas e dizeres neste modelo, afim de se lhe poder dar tambem o caracter de nota commercial.
Dos apparelhos sanitarios se dtscriminará o preço de cada objecto.
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Guia de azuleJos, la
estabelecido á rua •••••.
prietarlo da fabrica sit

'0-

p

E

MERCADORIAS

MERCADORIAS

V9LUMES

>'
.-.

Marca

-

Quantidade

Numeração
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--- --- --

a Metros
qua·
drados

Especie

---

CJ)

<
:e
...:I
ii:

Marca

Quantldade

Numeração

--- --- -

Peso

---

Metros
quadrados

q
Especie

-

~f{i

:::>.
'3J

o
o
'"j
::;J
-!

~

;::3

t:j
;..j

::::1

~

~

::;
·~

O proprletarfo,
• e

tI I I I tI I I I I I I I

e

f f f t tI

o proprietario,
ti I I ti lt I li t l l f l l t t f t .

NOTAS - Quando as estamPilhas não couberem todas no Jogar designado para a cespectiva sellagem, poderio s~r coUadas em
qualquer Parte do corpo da guia.
Os livros guiu serão organizados de fórma Que a copia da guia que ficar na fabrica seja feita simultaneamente por melo de
papel caro.>no.
É facultado o augmento de casas e cl.izeres neste modelo, afim de se lhe Poder da rtambem o caralter de nota commercial.
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Modelo XXV

~

N.. •••.••• Em ••••••• •de..........................de.192:••••••••

N........ Em •••••••• de ••••••••••••••••••••••••• de 192••••••••

Guia de gazolina e naphta vendidos a F •••••••••••••••••••
estabelecido. á rua•••••••••••••••••••••••••••••• n•••••••• , por
F ..••••••••.•••.••••••.••••••••• , proprietario da fabrica sita á

Guia de gozolina e naphta vendidos a F •••••••••••••••••••
estabelecido á rua •••••••••••••••••••••••••••••• n •••••••• , por·
F ..•••••••••••.••••••••••••••••• , proprietario da fabrica sita á

rua ..•••..••••••.•••••••••••••.•••••••••••••••••••••• n ••• •••••

rua .•.••.•....•••.••••.••••••••••••••••••••••••.••••• n • •••••••
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O proprietario

O proprietario

NOTAS - Quando: as· estampilhas não couberem todas no logar designado para a respectiva sellagem, poderio ser colladas
em qualquer parte do corpo da gula.
Os livros guias serão organizados de forma que a copia da guia que ficar na fabrica seja feita simultaneamente por meio de
papel carbono.
E' facultado o augmento de casas e dizeres neste modelo, afim de se lhe poder dar tambem o caracter de nota commercial.

Modelo XV
Guia n .••••••

Em •••• de .•••••• de

1~ ••••

GUia n ••••••

VOUJIIES

VOLUMES

Marca

Quantidade

Em •••• de •••••••••••• de. 192 ••••

F •••• , estabelecido comfabrica de ••••••••• , á rua ••••••••• ,
n •••••. , remette para a fabrica •••••••••• , de sua propriedade
(ou dependencia de sua fabrica), á rua •••••••••••••• n •••••••• ,
afim de serem beneficiados, ou acabados,. os seguintes produetos:
·

F •••• , estabelecido com fabrica de ••••••••• , á rua •••••••••.
n .•••• , remette para a fabrica ••••.••• ,de sua propriedade
(ou dePenáencia de sua fabrica), á rua •••••••••••••• n ••••••••• ,
afim de serem beneficiados, ou acabados, os scgutntes produetos:

I

Numeração

ESPECIE
DA MERCADORIA

Marca

Quantidade

I Numeração

ESPBCIE
DA MBRCADOIUA
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O pi"oprietario,

O proprietarto,

NoTAS- Nesta guia se declarará o estado da mercadona por occastão da sua remessa e qual o beneficiamento ou acabamento a receber.
Os livro~guias serão organizados de fórma que a cópia da guta que ficc r n:.1. fabrica seja feita simultaneamente por meio
de papel carbono.
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PODER F:XECTJTIYlf

~Jodclo

XVI
(la. VIA)

DESPACHO DO SAL

F •••••••••• ._ estabelecido A rua •••••••••••••• n ••••••• , despacha o sal grosso
abaf:ro declaraao, vindo de ••••••••••••••••••••••• , na embarcação ••••••••••••••. ,
procedente de ••.••••••••••••••• , entrada em •••• de ••••••••••••••• de 192·• •••
111

.,w

'8ª"

MARCAS

DIIICRIMINAÇXO

~

-

P. R. 0 .••••••••••••• Mil saccoa de sal grosso, pesando
cada um sessenta kilos : total
sessenta mU ktlos a •••••••••.••
Quinhentos
saccos de sal grosso
2 A. C. M.•••••••••••••
ecsando cada um sessenta
Uos: total trinta mil ldlos a.
3 A granel ••••••••••••. Doze mil kilos de sal grosso a •••

ollo
og

~~

IMPORTANCIA

DO
I~lPOSTO

I

$020

$0:30
$020

1:2001000

240
2:0-tOI000

Data e asstgnatura
(sobre sello de 21000)

Af':'J'OS
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PODEI\ F.XJl:CTJTIVf1

1\.Iodelo XVII

Ao collector das ·rendas {<;dcrac:~ de. c a

I ••• I •• 9 •••

~ •••••••

I

•••

P •••. , proprietario (administrador, ou gerente) da salina •••••
(ou do aeposito de sal), sita em •. ~ •••• , pretendendo remetter para
(porto do de!tino) ••••• kilogramma3 de sal bruto (ou la11tos volumes)
com a marca •••• , pesando cada um .... (kilogrammas) á ordem (oll á
constgnação ou J1endido) de F ....... , estabelecido á rua ••• n•••• ,
vem submetter a presente nota ao visto desta repartição, afim de

poder embarcar a Eflta mercadoria no navio ••••••
O imposto correspondente, na importancia de ••••• , foi pago pela
guia (oupelasguias) n •••••• , de ...... de •••••• de 192 ••• , que ora
exhibe (ou o imposto, na rmportancia de •••••• , será pago no porto
do destino, como se verifica da declaraçito feita tza re.pectiJ1a guia ,
pelo que o supplicante se promptifica a cusignar o termo de respfP.l ..
sabtlfdade legal).

(Data)

Assfgnatura

......................•
Foi exhfbida a guia ou toram exhibidas as guias com Imposto
pago, pelo que póde embarcar (ou foi ezhibida a guia com o imposto
a pagar, pelo que, :.lepois de assignado lermo de rtJsponsabUidade,
p6Je embarcar).
O collector,

••.•............•.••••
Nota- No caso de pagamento prévio do imposto, deverá se
apresentada a guia do imposto pago pelo salineiro ou a do imposto pago
pelo exportador.

fjg

ÃCros DÔ PODER

Modelo

~XECUTtVO

xvm
Via ••••••

G11ia para

N. ·••••

embar~11e

de mercadoria exportada pata o eatranselro,
!aenta 4o lmpoato 4a oonn.mo

Sr. Inspector da Alfandega, ou Collector de .................. .

F ••••••••••••••• , proprictario de (11omc do estabelecimento ]abril
ou commercial), sito ••••••••••••••••••••••••••• , da ddade de ou do
ntunidpio d •••••••••••••••• , registrado sob n ••••• , pretendendo ex•
portitt para ••••••••••••••••• , pelo vapor •••••••••••• , (quanttdade e
especie da mercadoria) de aeu fabrico, ou recebida de F ............. ,
fabricante de. • • • • • • • • • • no mumcipio ou cidade de ••••••••••• , conforme guia n ••••• , de ••••• de •.••••• de 19•• , a F ••••••••••••••• ,
vem na tórma da lettra •••. , § .•• do art •.•••• , do decreto n •••••••• ,
de ••• de ••••••••• de 19 •••• , submcttcr :1 presente gnia ao vL; to .:!essa
repartição.

VOLUMES

Ll1kOS

Quantidade

Espeéle

Marcas

H8~hC1li.

DA MERCAOORlA

Numeração

I
Data••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••
~ignatur.a ••••••••• ~···~···•••••••••••••••••••••••••••••••••
Visto,
(Nome da rcJp.JrJiçJu e data)

o •••••..•
(Isenta de scllo)

~..... " ·····~

ACTOS DO PODER

13~

EX~CUTIVO

Modelo XÍX
Via ••••••

N. •. •• •

Guia de sahida de marcaã.oda destinada ao ostrangeb·c, laenta do
imposto de consumo, remettlda a commerclante por grosso
Sr. Inspcctor da Alfandega ou Collector de ••••••••••••••••••
P ................. , fabricante de .............. , estabelecido em
• • • • • • • • • • • • • • • • • • neste municipio, ou cidade, á rua •••••••••••••
n •••••••••• , registrado sob n ••••••••••••••.•••••••. , pretendendo
remetter a F ••••••••••••••••• , csta!Jeit.!cido á rua •••.•.••••• , n •••
da cidade de •••••••••••••••••• ( ••••••• litros, kilos, maços, etc.),
afim de serem pelo mesmo Sr ...................... (firma ou nome
individual) exportado para o estrangeiro, vem, na fórm~ dJ. lettrai
§to, do art. 111 do decreto n ••••••••••••• de .••• de •••••••••••••
de 1926, submetter a presente guia ao visto dessa repar!ição.

VOLUMES
ESPECJE

t.TLRúS

Quantidade

Espec.ie

Marcas

DI\_MERCADORIA

Numeração

I>ata •••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••.• , ••••.•••

Assignatura •. .................... o • • • • • • • • • • • • • • • • •, . . . . . . . . . . . .
Visto
(Nome da reparhção c data.)

o ...... .
f ......•
(Isenta de seno.)

ÁCTOR

nn PODER. R'{RC!JTIVQ

Modelo XX
Tabclladas marcas e do3 preços dos produ:."tos da fabrica de •••• ,
de propriedade de •••••• , sita á (rua orz outro logradouro), na ••••••

(cidade ou outro local),

do Est:1do de. , ••.•

(nome do Estado).
PREÇOS

MARCAS

(l>ata e assignatura)
NOTA-

VIde arts. 68 e seus paragraphos, e 69.

Modelo XXX

livro caiu doa albaa de crspecime:na» daa estampilhas elo lmpoato ela co:nsmno
Al'fl'rO

BII'I'RADA

193..

AI::.

I

Dia

SABIDA

C)

Procedencía

Numero e data
do officio ou
f guia de re·
messaou data
da restJtwção
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Nome do empre.,Data do termo
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ACTOS DO PODER EXECUTIVO

Modelo XXII
TERMO DE GARANTIA E FIANÇA ENTRE A FAZENDA
NACIONAL E F •••• , COMO ABAIXO SE DECLARA:
A •••••••. dia..... do mez·de •••••• de mil novecentos e ••••• ,
compareceu nesta (nome da repartiç~o}, o senhor F ••••••••• , proprietario da fabrica de ••••. , sita á rua. . •• n. o • , desta cidade .• o • • , e na
presença do senhor (chefe da repartição), declarou que, de conformidade
com o art. m, § 1°, lcttra n, do regulamento annexo ao decreto
• • • o • • • • • • • • • o • • • • o • o • • • • • • • • • • o vinha assignar o
presente termo
de garantia e fiança pela importancia de (réis por extenso), correspondente ao imposto de consumo sobre (discriminação dos artigos pelas
quantidades, especies e taxas do imposto}, que nesta data, conforme a guia
que apresentou, visada pelo agente fiscal F •.••.•• , despacha pela {nome
da empreza de transporte) para A ••.•.•• , residente em ...•.• , obrt·
gando-se a provar, dentro do prazo de cento e oitenta dias, sua sabida
do territorio nacional e entrada no estrangeiro e responsabilizando-se,
na falta desta prova, pela mencionada importancia accrescida da multa
regulamentar, dando o declarante em garantia e penhor da mesma
responsabilidade toda a mercadoria existente em seu estabelecimento,
as armações, moveis, utensilios c mais effeitos commerciaes, que constituem o activo do seu negocio, ficando assim a Fazenda Nacional com
toda propriedade dos mencionados bens, sem qualquer turbação da
posse immediata, se dentro do prazo de trinta dias, contado da data da
intimação, não fôr paga em dinheiro a importancia mencionada neste
termo, accrescida da multa.
Declarou tambem o mesmo senhor F .•.•••••• obrigar-se, sob as
penas da lei, a entregar â Fazenda Nacional, representada no senhor
(chefe da repartição), ou em quem de direito, os mesmos bens, desde
que sejam reclamados, se não fôr satisfeito o compromisso neste termo
contrahido.
E para os devidos e legaes effeitos, eu (o escrivão) lavrei o presente
termo, que vae assignado pelo senhor (chefe da repartiç6.o) e pelo declarante.
·

(Data e assignatura sobre sello do valor proporcional.)

ÁC~OS

DO PODER EXECUTIVO
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1\t::odelo XXIII

TERMO DE GARANTIA E FIANÇA ENTRE A FAZENDA
NACIONAL E F ••. , COMO ABAIXO SE DECLARA:
A•••••• dia do mez de •••• de mil novecentos e •••• , compareceu
nesta (nome da repqrtiçllo) o senhor F ••• , proprietario da salina •••• ,
sita em .••• (ou est~elecido com negocio. de sal por atacado á rua •••••
n ..• desta cidade), e na presença do senhor (chefe da repartiçllo) declarou
que, de accOrdo co~ o despacho d() mesmo senhor (chefe da repartiçãoi,
e na conformidade <lo art. 111, § 7o, lettra g, do regulamento baixado
com o decreto n ••• ~, de •••• de ••••• de mil novecentos e vinte e seis,
vinha a.s3ignar o presente termo de garantia e fiança pela importancia
da (réis por extenso), correspondente ao imposto de consumo sobre
(numero de kilogrammas) de sal grosso, que nesta data, conforme
guia appesent •da, despacha no navio ••.•• , para o porto de ••••• ,
a A.••. , estabelecido á rua. . • . • • n ••••• , obrigando-se a provar
dentro do prazo de noventa dias o pagamento do referido imposto no
ponto do destino, e responsabilizando-se, na falta desta prova, pela
mencionada importancia, accrescida da multa regulamentar, dando
o declarante em garantia e penhor da mesma responsabilidade o sal
existente e as safras futuras do seu estabelecimento (ott as armaç~es,
moveis), utensilios e mais effeitos coq~merdacs que constituem o activo
do seu negocio, ficando assim a Fazenda Nacional com toda propriedade dos mencionados bens, sem qualquer turbação da posse immediata, se dentro do prazo de trinta dias, contado da data da lntimaçlo,
não fôr paga em dinheiro a importanda mencionada neste termo,
accrescida da multa.
Declarou tambem o mesmo ~senhor F •••..• obrigar-se, sob as
penas da lei, a entregar á Fazenda Ndcion•l, representada no senhor
(chefe da repartição), ou em quem de direito, os mesmos bens, de~de
que s ·jarn reclamados, se uão fôr satisfeito o compromisso neste termo
contrahido.
E, para os devidos e l(lgaes effeitos, eu (o escrivão) lavrei o pre·
sente termo que vae assignado pelo senhor (chefe da. repartição) e pelo
declarante.

(Data e assignatura. sobre se/lo do Vllor correspondente.)

Modelo :XXXV

.;.-

l!7:o ~o movimento d.a. proà.ucção, do consumo e das estampilhas dafa'briea de •••• , à.e l)roprieclaà.e de P•••• sita á rua •••• n •••
ANNO DZ I ••• ,
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NOTA~

t".· Ao encerrar a escripturação no ultimo dia de cada mez devcrâ se-r feito, na columna das observaçée~, o calculo da produccão de cada ..
cspcc1e. deduzido o consumo. Jendo o 1tock em saldo existente na fabrica, -iUer do prod~cto sellado como do na o sellado, lançado nas respectivas
coJumnas ao salde do mez seguinte, devendo ser o mesmo observado quanto ts est.1mpilbas.
z:t.. Os fa hncantes poderão adquarir ltvros sómente com as columnas e u1zeres necessarios ao movimento da fabrica.
3"· E dispensada a columna das mercadoria~ sella~as nos se~uintes casos: al quando se tratai de producto ~uieit.o ao1~posto por me10 de guia:
~)nas ~abr~cas em que o sello acompanha a mercadona, para ser applJcado pelo commerciante; c) quando e oongatona a sellagem logo após
a fabncacao.
(1) i'-iestas casas dcverlo Rer declaradas as especies do pr.lducto>, oom todos os áizeres constantes do art • .fO e seus paragrapbos, cem como
deveri1o cllas ooedecer rigorosamente á ordem enumerada nesse mesmo artigo e seus paragrapllos.
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livro do movime!lto ã.a venda de fumo para. fabrico de cigarros ou cigarrUhss, pela ~bricB d.e fumo clesBado,
migado ou picado, de F ••••••••••• , sita á rua. ••••••••••• n ••••
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Modelo XXVA
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Livro do movimento da entrada e sahida do fumo em corda e em folha na fabrica de fumo desfiado,
picado ou migado de propriedade de r ........... estabelecido á rua ••••••••• n••••
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NOTAS- Ao encerrar a escripta no ultimo dia do mez deverá ser feito na columna das observações o calculo do fumo
recebido, deduzido o vendido e o entregue á manipulação, sendo o stock existente na fabrica lançado aas respectivas columnas

1\t:odelo XXVI

tivro do movimento de proclucção, do consumo c dns estnmpilhns do. fabrico. d:e fumo e seus prepo.rncloa d:e proprleclad:e d:e F..................... , aitn' run ••••••••.•.••••••••.••• n••••••

Kilogramma de fumo desfiado,
picado, mlgado ou em pó
Rs. 2$400
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NOTAS
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feito na columna das observações\ o calculo da_ entrada do fumo, p~r. especie, deduzidas as. sabidas, sendo o stock em saldo existente no estabele~imento lançado ~as respccqvas columnas do ~aldo do mez 8 ,~guiutl!,
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NOTAs- Ao encerrar a cscripta no ultimo aí a do mcz, dc\·era ser feito, na columna das observações, o calculo da producç!o, deduzidO c
consul:lo geral, sendo o sJocn existente na fabrica lançado nas respectivas columnas do saldo no mez seguinte.
O mesmo se o!)servará relativamente ás estampilhas e ao alcool sabido com isenção do imposto, cuja q uautidade em litros, sabida durante
o mez, será mencion3.da na. columna das observações ao encerrar a cscripta.
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NOTAS- Ao encerrar a cscripta no ultimo aia do mcz, devera ser feito, na columna das observações, o calculo da producçio, deduzido c
consumo geral, sendo o s!ock existente na fabrica lançado nas respectivas columnas do saldo no mez seguinte.
O mesmo se o!)servará relativamente ás estampilhas e ao alcool sa~ido com isenção do imposto,. cuja quantidade em litros, sabida durante
o mez, será mencionada na columna das observações ao encerrar a escnpta.
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Livro do movimento de entrada e sahida de alcool e aguardente e do das estampilhas, no estabelecimento atacadista, deadobrador do producto, de propriedade
de r ...............• sita ' rua ••••..••...•••• 11 •••

DATA

o
1;;

<11
-<11

.

albll
·-..s

=CIJ

..,o!
... CIJ

~'C

192•••

.a
o

cu

õ

N

CIJ

:E

CIJ

~

CIJ

i:i
.B
~

a
CIJ

o:;
<11

t1S
~

..

8o

ll.

tú

._~~.

~

õo

õ

:;:

t1S

:;:

...
~

8

< ---

i:i
CIJ

õ

~

~

...

'â
<11

-<

&a~

o

---

t1S

E-o

"ECIJ

...

'â
t1S

~

-<

õo

>

ll.

.B
~

õo

CIJ
'â

:a :;:u
~
<
- - -~

.B
~

CIJ
'â

...

cu

~

.B
I=:

õo

CIJ
'â

:;:

<11

u

...

~

0-c:s

E-o·.t::

----.B
-ô
o

~

<

l/lU

=
'â

'â ....

-<ll

0..

..

11)

t1S

cn

!ll

'â

o

00

..Scn
......,

o
.c ..

3a..s~~

~

~'â

CIJ

CIJ

CIJ
'â

-- -- -- -- -- -- --

>-a

.g~~.§~

B
u

g~

..s..J
~I

· - .... cQ 1-4

'âCIJ

11)

I

<ISO
lllJ:I
rn·-

gc.oE-og
o~<~~ •

rn~

-ai

~.c

.. ~-a=

-ao ....o
CIJCIJ
-a a

CIJJ:I

~:3

,cn

c!J..SCIJQI

ds

.c

~o

CIJO
Otn
.. CIJ
ll.'â

C,)

.B

..

ds

J:llll

~

CIJCIJ

ao

C,)

u

Q

albll

CIJO

o c.

a"'
o

CIJ•
'â

'C ..

·-..s

o C.

ü

o

~
o
C. o

g:;

=.,
lbllrn

MOVIMENTO DAS ESTAMPILHAS

SAHIDA

ENTRADA

~

CIJ

CIJ
'â

õ

;l

:;:

:a
lbl
<

o

o
u

"ECIJ
'â
:;
~

<
-- -- -- ~ -- -- ---<

ao
u

!ll

t1S

<ll

t1S

t1S

'â

<11
0..

CIJ

.. .
a
o

C,)

t1S
bll

c.

a

OBSERVAÇÕ!!::i

o
"ia

'â

cn

~

'â

:sCIJ
u

CIJ

o:;

---BALANÇO

Alcool:
saldo anterior .
entrada •

litr01
:t

-

somma
sabida

litros

-litros
:t

stock.
Aguardente:
saldo anterior •
entrada

litros
:t

-litros
-

som ma
sabida

:t

-litros

stock.
Estampilhas:
saldo anterior •
recebidas.
compradas .

$
$
$

---

somma
empregadas .

$

$
-~-----

saldo.

$

DISCRIMINAÇÃO DAS ESTAMPILHAS

da taxa de .•
»

.. ..

»

» ..

,.

..

11

11

11

••

f otal
---~-

$
$

••

$

I
I
I

-·---

$

-

NOTAS- Quando o estabelecimento estiver licenciado para commerciar com alcool desnaturado, e, Portanto, isento do imposto, fará incluir neste modelo mais uma columna com 0 titulo •Aicoul re·
cebido isento do imposto•, logo após á de •Total das entradas•, outra com o titulo •Alcool vendido isento do imposto» c outra para o •Stock do alcool isento do imposto•, intercalando essas uuas colu·
mnas entre as de •Stocks• e as de c Movimento das estampilhas::..
Os lançamentos desta escripta serão feitos diariamente, inclusive os dos stocks de mercadorias e os de estampilhas.
Comprehende-se por •Entrada" nos balanços da columna de •observações• o total geral das entradas de alcool e aguardente, total esse que abrange as entradas com o imposto a pagar, com o in,potoj
pago e as provenientes de desdobramentos feitos no proprio estabelecimento.
Havendo secção de fabricação de productos em Que o alcool ou aguardente entrem como materia prima, o alcool ou aguardente que forem remettidos para essa secção sel-o-ão acompanhados de uma
nota extrahida do Uvro •tallo-not~P do estabelecimento e das respectivas estampilhas.
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NoTA- Ao encerrar a cscripturação no ultimo dia de cz.da mcz àeverá ~r feito, na columna das ob:sc.rvações, o calculo
da entrada da aguardente desnaturada bem como da não desnaturada, deduzidas respectivamente as quantidades empregadas
na restillação e vendida não restilaàa, sendo o stock existente Juncado nas respectivas columnas do me.z seguinte, observando-se
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Nous- Ao encerrar a escripturação no ultimo dia do mez, deverà ser feito, na columna da~ observações, o calculo da eolheita
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Ao encerrar a escripta, no ultimo dia do mez, deverá ser feito, na column~ das obse.rv!lçOes, o calculo do producto entrado. deduzJJo o consumo, sendo o stock existente lançado na columna do saldo no mez segumte, dtscr1mmados os MociU com o imposto pago e com
o 1mpostoa pagar.
O mesmo será observado, relativamente, ás estampilhas.
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NOTA - Ao encerrar a escripta, no ultimo dia do mez. deverá ser feito, na columna das observações, o calculo do prccucto
entrado, deduzido o consumo, sendo o stock existente 1an:;ad.:> na columna do saldo d.:> mcz seguinte.

,_.
~

Livro d.:

:::.c"1~:t:.::.~

-----·-·----

Modelo XXXVI
:.e prod.uc;io e OOUU10 de apparellloa saniiarioa e elas ost.ampUnu, no estabelecimento
d.e r................ sito ' ru.••••..•.••.•.• n•••

~

~

I

ANNO DE

(1)

.'v\ez

Dia

GUIA SBLLADA
DB PAGAMENTO
DO IMPOSTO

PRODUcçlO E CONSUMO

192•••

o
I<Q
<.)0

o

::s
-~
o

0:

(1)

o

e

c=
ti)

8

(1)

o

o

~

=
=
c
...o

e

leU

;:s
't:S

...o

C>?

8

o

leU

uo

(,)

'O

(1)

o

e
.,

;:s

c
o

(J

o

""u(,)

=
o

"'

ô:

o

o
1<11

o

;:s

(,)

;:s

e

!I)

c
o

(J

uo

::s
o

"'...

e
ti)

c
o

u

----o

I<Q

~

.g
o...
c..

o

e

ic

o

u

e;;:i
C>?

ãbll

z.s
't:S

;::11111

--- - -- -- -- - -- - -- - -- - -- - 0..

c..

c..

ti)

.o

U"

(2)

(1)

(1)

MOVL'\tBNTO DAS
ESTAMPILHAS

<
>

CQ

i!llll!
_s"t:S_goc:s
......... as

8.~~~

.s.S

u

:1

~

5

~

~

~
a
...Cio
e
e
8 _s_

~

.g
~

o

>'
~
o-3

o.

rD

t:'

o.

-

't1

~

:::l

~·

;c

~
~

n

s<

.Q,

- · -

---

- -

NOTAS- Ao encerrar a escripturação no ultimo dia de cada mez deverá ser feito. na columna das observações, o calcuJo da
;Jroúuc:ção de cada especie, deduzido o consumo, sendo o stock existente na la.Jrica !t;.nçado nas respectivas columnas do mez seguinte,
devendo ser o mesmo observado quanto ás estampilhas.
Os fabricantes poderão adquirir livros somente com as columnas e dlzues neces33rios ao movimento da fabrica.
(1)- Nestas casas deverão ser declaradas as especies dos productos constantes do art. 4°, § 40, letra a, taes como: banheiras,
!avatorios, bacias, pias, etc.
(2)- Aescripturação dessas

columnas tem Por fim a constatação exacta do pagamento do imposto.
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NoTA- Ao encerrar a escripturaçlo no ultimo dia de cada mez deverá ser feito, na columna das observações, o calculo da

producçlo do café torrado, deduzido o consumo, sendo o stock existente na fabrica lançado na respectiva columna do mez seguinte
rl..evenc:io ser o mesmo observado quanto ao cafe moido e ás estampühas.
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Nona- Ao encerrar a cscripta no ultimo dia do mez, deverá ser feito, na columna das observações, o calculo dos productos
entrados, deduzido o consumo, sendo o stock existente lançado na cc.lumna do saldo no mez seguinte.
O mesmo será observado, relativamente, quanto ás estampilhas.
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Ao encerrar a escripta do ultimo dia do mez deverá ser feito o calculo da producção, deduzido o consu:no geral,
sendo o atock existente na fabrica lançado nas respectiva column~1S C. a escripta do mez seguinte.
o mesmo se observará relativamente ás estampilhas.
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NOTAS- Ao encerrar a escripturação no ultimo dia de cada mez deverá ser feito, na columna das observações, o calculo da
producção de cada especie, deduzido o consumo, sendo os respectivos stacks (sellados e não sellados} lançados nas correspondente:~
columnas do mez seguinte, devendo o mesmo ser observado quanto ás estampilhas, quer as rcctangulares, quer as de talão-guia.
Os fabricantes poderão adquirir livros somente com as columnas e dizeres necessarios ao movimento da fabrica.
(I) Nestas casas deverão ser declaradas as especies de producto, constantes do art. 4o, § 15, letras f e g e alinea VIII.
(2) Nestas casas deverão ser declaradas as especies de producto, constantes do art. 4o, § 15, letras a a c e alinea IX.
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L!no de registro do movimento de estampilhas do estabelecimento bene:S.ciador de moveis de F••••••••••• o • o • •
sito á 1"118. • • • • • • • • • • • • • • • • • n •••••

to.>

.MOVIMENTO DE 2S"!'Al4PILH.',S

OBSERVAÇÕES

Compradas

Empregadas

I

Saldo

;....

r.

~

I

o

I

U1

!

t::l

o

"t1

o

:;,
t;::l
:;rl
t;::l
~
t;::l

o

s
~

o

I

I

NoTA- O numero de ordem a que ee refere este modelo é o mesmo numero de ordem do modelo XLIII, correspondente
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Guia ae recolhimento aa rencla ao Imposto de conaumo sobre
electrlclclade
(NOME DA COMPANHIA OU EMPREZA)
(LOCAL DO ESCRIPTORIO CENTRAL)

Imposto sobre o consumo de energia electrica arrecadado de
accOrdo com o regulamento approvado pelo decreto n •••••••••• ,
de., ••• de •••••••••••• de 1926.
Arrecadação do mez de •.••••••••• de ••••• , a saber:

•.. s.••

consumo de luz............. kilovatts-hora a $010 ••••
consumo de força ••••••••••• kllovatts-hora a $005 ••••

• •• $ •••

Total arrecadado ••••••••••••••••••••••••
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Quadro demonstrativo da quanti4ada de sal embarcado para exportação,
ela embarcação) ••••••
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NOJ,lliS OU NUMKROS DAS PílQUENAS
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Modelo L
NOTIFICAO~lO

Aos •••••••••••• dias do mez de •••••••••.• de 19 ••• , tendo verificado que F ••••••••••••••••.••••••••••• • estabelecido com (fabrica
ou negocio, fixo ou ambulante) de ••••••••••••••••••••••••••• , á rua
• • . . . • • . • . . • • . . . . • • • . . . . . . . . . . . . • . o . ... , desta cidade, ..........•
• • • • • • • • • (*) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••.•....•.........•.............................................

................................................................................................................................
•.......•..................................•.....••........•..•.

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

Jnfringincto assim o disposto no art .••.. do regulamento ~nnexo a~
decreto n.•••• ,de •••••• de •••••••••••••• de 19····• lavrei esta notificação que vae assignada por mim c pelo notificado ( 1), depois de lbe
er d.tdo conb ecimento do facto, e as..c;im será presente a.n senhor
o clle(e d.1 repartição local), para os devidos fins.
O agente fiscal do imposto de consumo ••.•••••••.•.•..•..••••••
DESPACHO
Tendo em vista a notificaç..1o feita pelo agente fiscal do imposto de
consumo F ••••••••••••••••• , in1ponlio a 1•,•••••••••••••••••••••• ,
estabelecido á rua.. • • • . . . • . . • . • • . • • . . . • . • . n ...• desta cidade, com
(fabrica ou commercio, fixo ott ambulante) de (díscriminação dos artigos por especie do im,posto) a multa de ... $ ..•• , por infracção Jo
art •.••• , a qual deverá ser recolhida aos cofres desta repartição juntamenV.~ com a 1mportancia de .••• $ ... , relativa aos emolumentos devidos
pelo registro do seu egtabeledmento (ou pela dit{erença do re~istro
do seu estabelecimento). Fica avisado que não será acceita qualquer
reclamação que exceda o prazo de .•••.•..••.•.•.•••••. dias, sem o
prévio deposito das mencionadas importancias- Intime-!'e .
.•••.••......••••.•.•• de ••.••.....•.•...... dOJ9••f!o

o .................. .
(•) Neste espaço o agente fiscal dirá:
a) se o contribuinte deixou de registrar o seu estabelecimento e quaes as
cspecle~ do imposto com q~c negocia cu que fabrica, declarando, quando se tratar
de fabnca, quantos operano:; ou yual a força motora c :;ua capacidade cmprc•Tados
na industria tributada;
"
b) se ho~ve insufficiencia de paqamentn dos rcspcct!vos emolumentos, 'JU:tl
a importa neta paga c qual a dcv11.Ja, descrevendo o mottvo por que esta sujrtt:J a
maior registro do que o que foi pago;
c) se houve alteração de c:ttcgoria de commcrcio ou de fabrlc:o, ou se houve
addição ao commercio ou ao fa orico de cspccic tributada ainda não registrada,
qual a importancia paga anteriormente c qual a devida;
d) se, tendo stdo, por c!cspacbo do chcte ela rcpartir,ão, declarado Rem cf!'eito
o registro, não foi pag~ ;:. IF!va pat;;n~': de registre, dl'rots d_c intimad, :\ bzcl-o;
e) se o reg·istro 101 outJdo Jndcv!J:uncntc c qual o mot1vo por que f'J! 1•·sim
considerado;
f) se se trata de registro de faLrica não existente.
{I) ~uando c notificado não estiv··r presente, dir-scd; - r ..• _ •..• c por p .....
•• ... . .. .• .... .. , empregado (,<crente do cstab:lt-cimcntr,), rcr não se acbat prcs~nte
o notificado " -.
NoTAS- r.• A intimaçil.p d'1 dcsracho do chcfl:l da reparttçA~ o~cdecer:4 a<"'
processo da dos autos. z.• Este t110ll1:b c srmp!csmcnte exemphfu:atlvo, podendo
~l"!r mais dcscrwclvido seguudo a .a cir:unnt.an: tas \-"r ilicadaq.

no
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NOTIFICAÇÃO
ADs ••••••••••• dias d0 mez de •••••••••••••••• de 19···• tendo
verificado que F .••.••.•••••••••••••.••••••• , estabelecido com •••••
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • ã rua ••••••••••••.•.•••••••••••• n.•••• , desta
cidade, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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................................................................................................................................
................................................................
Infringindo assim o disposto no art ••....•• do regulamento annexo ao
decreto n •••••••• , de. • • • • • • • • • • • • • • • • de 19 •••••• , lavrei esta notl·
ficação, que vae assignada por mim e pelo notificado, depois de lhe ter
dado conhecimento do facto, e assim serâ presente ao senhor •••••••••
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •, para os devidos fins. O agente fiscal do
in1posto de consumo •••••••••••••••••••.•••.••••.•.•••••••••.•••••
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LII

AUTO DE DESACATO
Aos. • • dias do mez de. . . . • • do anno de mil novecentos e •••• ,
âs ••• horas ••..•••• , achando~me no exercido de minhas funcções de
agente fiscal do imposto de consumo, na casa de F ... , sita á. rua .•••
n ••••.•••• , desta cidade de •.••••• , fui ahi desacatado pelo dito
F •.•• , ou por F ••. , (ou pelo seu empregado F•• •, 011 por F ••, a seu
mandado), pelo que, de accOrdo com o. art. 152 do regulamento que
baixou com o decreto numero .•• de .... de .... de 192 • .. , lavrei o
presente auto de desacato, que vae assignado por mim, pelo autuado o
pelas testemunhas F., F~ c F ••• , e ser.i presente ao senhor director da
Recebedoria (ou chefe da repartição fiscal do local) para os devidos fins.
O agente fiscal do imposto de consumo, F •• , • ,
O autuado .••
As testemunhas:
NOTAS

t•, o desacato ou aggressão deve ser descripto minuciosamente, relatando-se
todos os Cactos e circumstanclas que tiverem occorrido;
2•, deverá ser lavrado auto nos termos deste modelo contra a pessoa que, por
qualquer Córma, houver embaraçado ou Impedido a fiscalfzaçllo;
3a, se, em consequcncia do desacato, se der detenção, será esta circumstancia
tambem mencionada no auto, em que, neste caso, se dirà em cima:- Auto do
de saca to e detenção;
4•, a detenção ser4 ordenada, na Capital Federal, de ordem do ministro da
Fazenda ; nos Estados e no Territorio do Acre, de ordem do cheCo da tcpar•
tJçlo fiscal do loçal.
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ACTO~

DO l'ODEH. EXECUTIVO

~.lodelo

LIII

AUTO DE INFRACÇÃO E APPREHENSÃO
Aos ..... dias do mez de .•••... do anuo de 192 ••• , ás ...•••
horas (hora lezal), Yerificando que F ••.•. , estabelecido com negocio (ou
fabrica) de...... á rua.......... n ••••..••..•• , desta cidade
de .••...•.•.• , tinha exposto á venda (ou l'endido) as seguintes mercadorias, sem cstare111 devidamente estampillwdas (ou em qua/,jucr outra
contravenção) tendo (oll tú'ío) apresentado a nota de compra, inlrin·
gindo assim o disposto no art. .•..... do regulamento que baixou com
o decreto n ••... , de ••• de .•. de 192 •• , , notiliquct o facto an referido
F ••• e mtimci-o para que, no prazo de trinta dias, apresenta~ se a sua
defesa, para o que deixei em seu poder a respectiva intimação por mim
assignada, e fiz apprehensão das ditas mercadorias e da nota, condu·
zindo-as commigo para a Rccebcdoria (ou rep.Jrtição fiscal do local, ou
deixmzcto-as depositadas em poder de F • •... ou do proprio autuado,

como consta do resf>ectil'O termo de deposito, ou no posto Policial or'
militar de ..•. ) ; do que lavrei o presente auto de infracçao c appre·

hcnsão, que vac assignado por mim, pelo autuad•) e pelas tastcmunhas
F •.•• e F ..•. , c será presente ao Sr. director da Reccbedoria (ou chefe
da repartição fiscal do local) juntamente com a nota c as mercadorias
apprehendidas (ou, se tiver lz.:n•ido deposito, juntamente com o meneio·

nado termo de deposito, a nota e um ((specimet1» da:J mercadorias appre·
hendidas), para os devidos fins. O agente fiscal do imposto de consumo,
F ••••• •

(Seguem-se as assignaturas do autuado e das testemunhas.)
NOTAS

ta, a infracçlio deverá ser especificada, declarando-se a quantidade, marca,
gualidade e procedencia das mercadorias em contravenção, isto é, se havia falta,
l11sufficiencia ou irregularidade de estampilhamento, se as estampilhas eram ser·
vidas, fragmentadas ou falsas, se as mercadorias não tinham rotulo ou se as
estrangeiras o tinham em portuguez c vice-versa, se havia falta de livro, irrcgula·
ridadc, ou falta de escripta, ou qunlqucr contravenção punível por este regula~
mento;
:;~a, o auto de infracçlio, que envolver acção criminal, será nssigiHldo pelo
ngcnte fiscal, pelo autuado e por tres testemunhas;
ga, o auto de desacato deverá ser distincto do de infracção;
<f4 , o auto que envolver acção criminal não deverá conter palavras em breve
e algarismos, c será encaminhado á autoridade competente, depois de extrahida
cópta authcntica, que licará na repartição, para os fins necessarios;
sa, se o autuado rccu~ar-se a assignar o auto, será e!'Jta circumstancia addl·
tada da seguinte fórma : - Em additamento a este auto, declaro que, aprcsen·
tando o mesmo ao autuado para assignar, recusou-se elle a fazel-o, allegando (nrl
dtzetzdo) que .... o que foi testemunhaao por F .... c F .... que commigo assignam
esta declaração. O agente fiscal do imposto de consumo, F •••••

.1\s te:;temunhas: ........ .
6&, este modelo de auto é simplesmente exemplificativo, podendo ser mah
desenvolvido, conforme as circumatancias do facto ou factos occorrldos.

ACTOS DO PODER EXECUTIVO
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Modelo LIV

AUTO DE INFRACÇÃO E APPREIIENSÃO
Aos .•••••••••. dias do mez de .••••.••••. do anno de 192 ••••
ás. . . • • • • • horas •.•..•.•.. , verificando que ••••••••.• , estabelecido
com •....•..... de •••..•..•.• á •••.•.•.... n •••..•••••••••••••••

dest .. ....•...•....•..........•... ~ ..•. • .. ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · •

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

Infringindo assim o disposto no art ....•.••.. do regulamento que
baixou com o decreto n ••••• , de ••• de •••• de 192 •• • , notifiquei o
facto ao referido •.••• e intimei-o para que, no prazo de trinta dias,
apresentasse a sua defesa, para o que deixei em seu poder a respectiva
intimação por mim assignada, e fiz apprehensão da •.• dita.. • . merca·
doria ••• , conduzindo-a ••. commigo para a .•••..•.. ; do que lavrei o
presente auto de infracção e apprehensão, que vae assignado por mim,
pelo autuado ••••••.•.••••.•• e será presente ao Sr..••• , juntamente
com a. • . • • • • • • • • . apprehendida ••••...••• , para os devidos fins. O
agente fiscal do imposto de consumo, . F ••. ; .•

17J

.\!_;TL1 tl DO l'UDEH EXECUT!YU

1\.lo<lelo LV

AUTO DE INFRACÇAO E APPREHENSAO
Aos •••. dias do mez de •••••.• ào anno de 192 ••• , ás •••• horas
••••••••. , verificando que ••••••••• , estabelecido com ••••.••••••• ,.

....... .
.......................................................................................................................
...............................
...............................
de, . . . . . . . . . . ã.•.. s • • • • • • • ,

n. . . . . . . . . • . . dest . ........... .

• • • •

;

'

infringindo assim o disposto no art •••••.•••••••••••••••.•••...••.•
do regulamento que baixou com o decreto n •.•• ,de •.• de ..•• de 192 ••• ,
notifiquei o facto ao referido.. • • . . e intimei-o para que, no prazo de
trinta dias, apresentasse a sua defesa, para o que deixei em seu poder
a respectiva intimação por mim assignada, e fiz apprehensão da ••.••
dita ••• mercadoria ••• , deixando-a ••• depositada ••••• em poder de ••••
• • . • • • . , como consta do respectivo termo de deposito; do que lavrei
o presente auto de lnfracção e apprchensão, que vae assignado por mim.:
pelo autuado •••••.•••••••.•..•...• e será presente ao Sr ••..•••••••
• • • • • • • . • • • . • . . . . • • . • • . • . • juntamente com o mencionado termo de
deposito•.•••.•••••.•••••..•.••••..•.•••.••••..••• , como specitnen
da ••••.. mercadoria •••••.••. apprehendida •••. , para os devidos fins,
O agente fiscal do imposto de consumo, F .•••••

ÂC'i'Utl lJU P·IDEP.. EXECllTl\"0
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Modelo LVI

AUTO DE INFRACÇÃO
Aos •• ,. dias do mez de ••••••• do anno de mil novecentos
e••• , ás..... horas .•••••.••••• , verificando que ••••••••••••••••• ,
estabelecido ••• com •• , •••••••••.. , de ••••••••••.• á•••••••••••••
• • • • • . • • • • • • • • • •numero ••••••••·••••• , dest •••••••••••••••••••••••
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Q ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o ••••••• o ••••••••••••••••••••••••••
a••••••••••••••••••••••••••••••••••••s•••••••••••~•o••••••••••••

nfringindo assim o disposto no •. art........................ do
regulamento que baixou com o decreto n... , de ... de ... de 192••• , no.
tifiquei o facto ao .•.••• referido ••••. e intimei-o para que a.presentasse
a sua dofeza, no prazo de trinta dias, para o que deixei em seu poder a
respectiva intimação por mim assignada, pelo que lavrei o presente auto
de infracção, que vai assignado por mim, pelo autuado ••••..•••.•••
• • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e será presente ao Sr.. .......•..
•••••••••••••.•.••••••••••.••••••.•••.••••• para os devidos fins.
O agente fiscal do imposto de consumo, F .•••••

Lf'is tlc lü:?G- Yol. III
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At:'l'ttt; JHJ l'UDEH. EXECU'l'IVO

lU.odelo L VII
TERMO DE D~POSITO
Aos •.• diàS do mez de •.• do anno de 192 ••• , na casa sita â rua •••
n •.•••••.. , desta cidade de .•• , declarou o Sr. F ••. , perante mim e a
testemunhas F ..• e F •.• , abaixo assignadas, que acceitava o cargo de
depositario das seguintes mercadorias ( ou objectos )•••• , que foram apprehcndidas ao mesmo F ... , (nu a F ••• , estabelecido á rua •••• n.•••••
por infracção do art. . . . • do regulamento que baixou com o decreto
n ..•. , de .•. de ••.. de 192 ••• , e que se responsabilizava pela boa guarda
das mencionadas mercadorias, obrigando-se, sob as penas da lei, a
entregai-as em bom estado de conservação no prazo de vinte e quatro
horas, depois de convenientemente notificado para fazel-o, e a inde·
mnizar qualquer damno ou falta que soffram as ditas mercadorias. O
agente fiscal do imposto de consumo, F •..••••

O depositario ••••••

As testemunhas ••••••

179
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~.loclelo

L VIII

INTIMAÇÃO

Fica pelo presente intimado F ••••••••••••••••••• (1 }, estabele..
cido com •••.••••••••••••••••••••••• _ á rua. • • • • • • • • n.. , •• , a se
efunder dentro do prazo de trinta dias, sob p et~a de revelia, do auto
que nesta data lavrei em seu estabelecimento por infracção do
art ••••••••••• do regulamento annexo ao decreto .a ••••••• ,de •••••

de •••••••••.••.•••••.. de

192 ••••

de •••••••••••• de

192 •••

O ag-ente fiscal,

(1) Quilndo o proprietario do estabelecimento não estiver presente, dfr-se-ál
- • Fica pelo presente intimado F ••••.••.••.•••.••.•.• , na pessoa do seu
empregttdo (gerettle do estabelecimento) F ••••••••••••••••••••••.•••••••••• »o
NoTA- Sempre que fór possível, a intimação será feita com copia a carbono, para ser esta junta ao processo, sendo conveniente a authenticação da
dita copia, por meio da assignatura do autuado ou seu representante.
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1\.lodelo LXX

Directcrfa da Receita Publica do 'Ihescuro Nacional
Quadro ~~monstrativu da renda do imnasto de consumo arrecadada n~ Ultimo decennio
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Modelo LXII

Directoria da Receita Publica do Thesouro Nacional Cx)
Quadro demonstrativo da renda do imposto de consumo arrecadada no ultimo biennio, e relação entra a arreoada9áo
de cada Eatado e o total da 'O'nlão, no exercielo de 19i....
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Nas estatísticas dos Estados o titulo será o da respectin delegacia fiscal.
Nas estatísticas dos Estados esta columna terá a designação • Repartições arrecadadoras».
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· 'NoTA - Este quadro deve ccncordar com os dados dos modelos LXV e LXVI.
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Directoria da Receita Publica do llfhesouro Nacional
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.epartiçao.
(:&) Nesta colnmna serão enumeradas todas as especies constantes do art. xo deste regulamento.
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Directoria da Receitll Publica do 'T'hezouro Nacional (1)
'Mappa. estatistico dos emolumsntos de registro, pelas especies do imposto, arrecadados no
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(2) Nesta cotumna serão enumerados todas as especies constantes uo art. 1u do regulamento.
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Directoria cia B.eceita Publica cio 'T'hesauro Nacional (1)
Mappa estatistico dos emolumentos de registro arrecadados no exercicio de 192 •••
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Nas estatiSticas dos Estados o titulo será o da respectiva Delegacia Fiscal.
.
(2) Nas estatisticas dos Estados a columna terá a designação : «Repartições arrecadadoras».
NOTA- Neste mappa apenas se declara o numero total de estabelecimentos e a importancia total arrecadada.
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Quadro da renda discriminada. do imposto de consumo em 192 •••
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(1) Nas estatísticas dos Estados o titulo será o da respectiva Delegacia Fiscal.
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(2) Nas estatísticas dos Estados o titulo da columna será cRepartições arrecadador&P.
{3) O qlladro, que poderá ser organizado em mais de uma folha, discriminará todas ás especies enumeradas no art. to do regulamento.
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Quadro demonstrativo das fabricas registradas no exercicio de 192 •.•
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Nas estatisticas dos Estados o titulo será o da respectiva Delegacia Fiscal e nas das repartições arrecadadoras o dares-repartição.
(~) Nas estatísticas dos Estados o titulo da columna será : •Reparticões arrecadadoras• e nas das repartições arrecadadoras:
ccspecie do imposto•. substituindo-se, nestas ultimas estatiscas, as columnas immediatas, apenas por cinco outras, com os seo-wntes titulos : •Pequenas•, •Medias•, •Grandes•, De registrO• gratuito• e cTotal•.
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Directcria da Receita Publica do ll"hesouro Nacional

(l)

Quadro estatistico do imposto de consumo sobre ..........<2) ••••••••• no exercicio de 192.. .
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(1) Nas estatisticas dos Estados o titulo será o da respectiva Delegacia Fiscal e nas das rcparticões arrecadadoras, bem como
·
nas dos agentes fiscaes, o da respectiva repartição arrecadadora.
(2) Designação da especie tributada, enumerada no art. to do regulamento.
. .
.
(3 e i) Nessas columnas será discriminada pela quantidade e denominação cada variedade de productos suJeitos ao Imposto,
enumerados nas alíneas de cada um dos paragraphos do art. 4o do regulamento. EXEAIPLo: - z.ooo.ooo de charutos I37=SOO$,
1.200.000 maços de cigarros 61:000$, 3.000 kilos de raPé 2:4UO$, 50.GOU kilos de fumo desfiado, picado ou migado t~o:ooo~
ou então: 4. 700 camisas 1:910$, 2.800 ceroulas 1:280$, 4.100 collariahos 1 :J2G$, etc. etc.
.
(5) Nessa columna ~erão designadas as quantidades de productos fabricados nas repartH,:õcs publicas fc_dcracs, estaduaes e m~nictpaes, com o respectivo 1mposto pago e bem assim a quantidade de productos exportados para o estrangeiro pelas propnas fabnc:u
t: as informações necessarias a qualquer esclarecimento.
(6) Quando se tratar de producto que paga o imposto tambem por verba, serão discriminadas as rcspccti\·as importancias.
.NOTA- Deste mappa será organizado um rara cada especie enumeradl no art. 1°.
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Modelo LXIX
Na estatistica do sal, o modelo LXVIII será substituido pelos seguintes resumos :

SAL
Renda do imposto :
Imposto do sal de producç:.1.o nacional. ••...•.•••••••••••••
ldem idem estrangeiro ••••••••.•••••••••••••••••••••••••••
Idem idem apprchendido c outro" casos ....••••••••••••••••
Somma.•••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••
Emolumentos é e reg·istro ••.••••••••••••••••••••••••••••••

-

$
$
$
$
$

Total ..•..•.•.... ....................... , ...•.••

$

Discriminação da rem!::. de taxas :
Imposto pago pelos salineiros.............................
Idem pelos exportadores. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
dem pelas fabricas de refinar .. , . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Idem por occasião das dcscarg2s..........................
Idem pelo sal refinado, estrangeiro.........................
Idem para sell~r mercadorias apprehendidas e outros casos....

$
$
$
$
$
$

Somma..........................................

$

SALINAS (registradas em numero de ••••••• )
Movimento de estampilhas:

Compradas.. . . . . • • • . • . • . . . . . . . . . • . . . . • • • . •• • . • . . •. • • ••• • •

$
$

Saldo do anno anterior. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Sornata.........................................
Empreg-adas nas guias. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Inutilizadas ou extraviadas...............................
Saldo para o anno seguinte.. • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • •
Som ma ..• •••••••••••••••••••••••••••••••••• , . • • •

$

======
$
$
$

=

$

Foram vendidos .•••.•. Idlos de sal com o imposto a pagar,
sendo ••• ,. kilos para exportadores do porto de embarque e •••• Idlos
exportados directamente pelos salineiros.

Acros DO

PODE~

19Í
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ESTABELECIMENTOS EXPORTADORES (registrados em
numero de •••• }
Movimento de est$1mpilhas:

Cotnpradas...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

$

Saldo do anno anterior...................................

-

Somma ..••••.. a • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • " · . . .
Empregad.~ls

nas guias.. . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . •
Inutilizadas ou extraviadas...............................
SalcJo par1 o anno seguinte. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
~3omma. , . . . • • . . • .

. . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . •. .

$

$

$

$

$
$

Foram vendidos...... kilos de sal com o imposto pago pelos
exportadores, ••••. kilos cujo imposto jã tinha sido pago pelos sali·
neir03 e •.•.. kilos com o imposto a pagar.

FABRICAS DE REFINAR (em numero de •••••. )
Movimento de estampilhas:

Compradas ••••.••• ~·····································
Saldo do anno anterior..................................

Somma................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Empregadas nos productos...............................
Inutilizadas ou extraviadas................................
Saldo para o anno seg-uinte..... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Sornrna..........................................

$
$

-

$

$
$
$

-$

As estampilhas empregadas correspondem a .•••• $ .••• differença
de taxas de productoa que já tinham pago o imposto do sal grosso
e .••.. .•$... . • • de taxa integral.
DESCARGA Do SAL (despachos em numero de ••• )
Imposto pago no porto do destino, simples ••••.•••••••••••
»
,
»
,,
,
,,
, em dobro .•••••••••••••
,,
do sal refinado , estrangeiro ••••..••••••.••.•.••••
Total do imposto pago no porto de destino ••••••••.•••••
Imposto que jã tinha sido pago no ponto de origem .•••••••

Sornrna........................................

$
$
$

__
$
$

-

$

,

Modelo LXX
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Directoria da lleceita Fu.blica do l!hesouro Nacional <I>
Relação nos autos de infr&G4ãu lavrados em 192 •••
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resc,~<:tiYa

ACTOS 1:>0

PObEn

DECRETO N. 17.163 -

DECRETO N. 17.466 -

DE

193

EXECUTIVO
NÃO FOI PUBLICADO

6

DE

OUTUBRO

DE

i92G

Apprcva novas alterações dos estatutos da Companhiq

Vieiras Mattos
O Presidente ela Republica dos Estados Unidos do Bra'sil,
attendendo ao que, devirlamente representada, requereu a Companhia Vieiras Mattos, autorizada, pelo decreto n. 12.021, de
5 de abril de 1916, a funccionar, com os estatutos que apresentou, cujas modifi,cações obtiveram approvaç.ão pelos decretos ns. 12.484, de 31 de maio de 1917, 13.720, de 13 de
agoE,to de 1919 e 16.077, de 23_do junho de 1923, decreta:
Artigo unico. Ficam approvadas as novas alterações in..
troduzida·s nos estatutos da Companhia Viciras Mattos de conformidade com a resolução da assembléa geral extraordinaria dos respectivos accionistas, realizada a 30 de marco de
1926, obrigada, pqrém, a mesma' companhia a cumprir as formalidades ulteriores exigidas pela legislação em vigor.
Rio de Janeiro, 6 de outubro de 1926, 105° da Independcncia c 38° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Miguel Calmon dtt Pin e Almeida.

DECRETO N. 17. 467 -

DE

6

DE

oUTUBRO

DE

1926

Concede á Sociedade Anonyma u Atelie1·s de Constructions Electriques de Charleroi" favores para a fundação de uma
fabrica de arte[actos de bormcha extrahida no 11aiz e de
uma usina de bene[iciaaze11to de bortacha nacional
O Presidente da Hl'publica dos Estados Unidos do Brasil,
ãe accôrdo com ü art. 17, lrUrns a e- b, da lei n. 4.212, do 5
de janeiro de i 021, revigorado pelo artigo 178 da lei n. 4. 793,
do 7 de janeiro de 1021, dcer~'f::t:
AJ'f.. 1.° Fican-. cnnecdidof: :í Sociedade Anonyma "Af.cUcr:i
de Conslrudions Electriquos dn Charlrroi ", autorizada a funcciona.r na Republiea pelo decreto n. 16.249, de 5 de dczomhrn
de 1U23, os fayores constantes dns citadas disposiçõeq legaes,
para a funclacão ele un:a fabrica do nrtefaetos de borracha, oxtrahicla exclusivamente no paiz. e para a· fundação de uma
esina de beneficiamento de borracha nacional.
Art. 2. o Fica o ministro de Estado dos Negocios da .AgriÇultura, Indnstria: o Commrreio autorizado a assignar o ro-:
Leie de 1926- Vol. III
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speclivo contendo, observando o decreto n. 16.763, de 3i de
dezemlwo de 1U21: t estipulando outras condições que s~jam
convunil'r:l;·:-~ p:u·a lliClhol' rngular a concessão.
Rio de Janciru, 6 de outubro de 1926. 105 .. da Indepenidencia e 38° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Miguel Calmon du Pin e Almeida.

1>EUHET0 N. 17. 468 -

DE Ü ni~ OUTUBRO nE

1U2ü

Concede a Theodoro Putz & Comp., Limitada, favores para a
sua fabrica de artefactos de borracha e:etrahida no paiz
e de beneficiamento de borracha nacional
O Presidente da Ilepublica dos Estados Unidos do Brasil,
de accôrdo com o arfA. 47, lettras a e b, da lei n. 4.242, de 5
de janeiro de 1B21, revigorado pelo art. 178 da lei n. 4. 793,
de 7 de janeiro de 1924, decreta:
Art. 1 . o Ficam concedidos a Theodoro Putz & Comp., Li..
mitada, os favores constantes das citadas disposições legaes,
para sua fabrica de artefactos de borracha extrahida exclusivamente no paiz e de beneficiamento de borracha nacional.
Art. 2. o Fica o ministro de Estado dos Negocios da Agricultura, Industria e Commercio autorizado a assiginar o respectivo contracto,. observando o decreto n. 16.763, de 31 de
dezembro de 1924, e estipulando outras condições que sejam,
convenientes para melhor regular a concessão.
Rio de Janeiro, 6 de outubro de ·1 02G, 105° da Indepen ...
dencia e 38P da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDEB.

Miguel Calmon du Pin e Almeida.:

bECR~TO

N . f 7. 469 -

DE

6

DE OUTUBRO DE

1926

IA,uto·riza o ministro da Agricultura, lndustria e ComJ,mercio li
conceder a I. S. Rrmufiio & Companhia os favores constantes do decreto n. 17.091, de 2-1 de outubro de 1925

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil
:t·esolve l\utorizar o ministro da Agricultura, Industria e Comrr.ercoio a conceder a J. S. Brandão & Companhia, firma com ...
mercial, estabelecida em Mundéos, districto da Penha, muni ...

!95
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cipio de CaeLhé, Estad0 de .Minas Geraes, os favores constantes do decreto n. 17.091, de 21 de outubro de 1925.
Rio de Janeiro, 6 de outubro de 1926, 105° da IndepenSS• da Republica.

~encia e

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Miguel Calmon da Pin e Almeida.

DECRETO N. 1'1. 470 -

DE

6

DE OUTUBRO DE

1926

~utm·izo

a modi{icação do contracto de 11 de outubro de 1923,
pelo qual foi 1•egulada a concessão de fav.ores á Companhia Hyrlro'""Electri'ca de Adubos Chirnicos e Alkalis, pa1'a
a exploração da industr·ia do azoto, extrahi'do do ar atrnosph.erico, e sua applicação á fabricação de adubos chirnicos.

O Presidente da Republicn dos E·stados Unidos do Brasil,
resolve autorizar o ministro da Agricultura, Industria c Commereio a m.odificar o contracto celebrado em 11 de outubro
de 1P23 com a "Companhia Hydro-Electrica de Adubos Chimicos e Alkalis", passando as clausulas 10", 1 2•, e 1:5• a ser do
têor ~,egu in te:
Clausula 1-0·" - A companhia obriga-se:
a) a installar uma usina na cidade de São Paulo, Estado
deste nome, ~ outra no Districto Federal, para a e~tracção de
azotrJ atmospherico, de modo que possa ser utilizado para
Jins da de.fesa nacional e• na produccão de adubos chimicos;
b ~ snj citar-se á fiscalizacão do Governo, fornecendo as
informações, esclarecimentos e documentos indispensaveis
para o exercício desta fiscalização, observada a restricção da
alinca d desta clausula, e um relatorio annual sobre o andamento das obras em construcção, producção das usinas e estado financeiro da empresa;
c) recolher annualmente ao Thesouro Nacional, para as
despezas de fiscalização, a quantia de 12 :Oú0$000 (doze contos de réis) em duas ou quatro prestações, pagaveis dentro do
primeiro mez de cada semestre ou trimestre;
d) submettêr á approvacão do Governo todos os planos
projedos, especificaoões e orçamentos das installaç6es das
usinas e os das suas modificações subsequentes, ficando estabelecido que esses planos, projectos, etc. serão considerados
approvados si a res·peit.o delles o Governo nada decidir, acceitamJo-os ou os impugnando, dentro do prazo de GO (sessenta)
dias do recebimento dcllcs pelo engenheiro incumbido da fiscalização; e entendido que da obrigação estatuída na presente
atinea fícafn exceptuados os pormenores, ou detalhes, dos
proje~tos na parte relativa ao processo technico privativo que
a companhia tenha de utilizar na fabricação de que trata o
presente contracto, salvo o disposto na clausula 12•;
1
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c) é facultado á companhia apresentar parcialmente os
planos, cspecificac;;:ões, etc. das inatallações, com tanto que
cada um drs~es planos represente uma secç.ão completa' de
cada u~ina a construir, ficando porém, entendido quo a apresentat;ão de todos os planos de cada usina deve ser feita no
prazo de 12 mezes, contados da data em que o Tribunal de
Contas ordenar o registro do contracto autorizado pelo presente decreto;
f) a empregar em cada usina pelo menos 50 o/o (cincoonta
por C'.ento) de operatios brasileiros; a manter em cada usina
dez menores aprendizes e a collocar em trabalhos das usinas
ató tres engenheiros diplomados pela Escola de l\1inas de Ouro
Preto, ou que tenham curso de Chimica Industrial reconhecido
pelo Governo, c que forem indicados pelo ministro da Agriculturn, Industria e Commercio, sendo a collocação de cada
um durante o prazo mínimo de dous annos e a gratificação
mensal mínima de 500$000 (quinhentos mil réis).
Clausula 12• - O Governo Federal poderá em qualquer
tempo requisitar, por necessidade de salvação publica ou em
easo de guerra, as usinas e suas dependencias1 de conformidade com a legislação que cs~iver em vigor, onrigando-se a
companhia a entregar ao Governo, nesta occasião, todas as
planta~, fornecer-lhe todos os esclarecimentos solicitados
e
por á disposic·ão do Governo o pessoal technico e operaria
neee:3sario á marcha perfeita de qualquer das usinas, cessando
por t•st~ forma a rcstricção estabelecida na alínea d da clausulr. 10".
Clausula 15" - A companhia obriga-se a terminar a
cons truccão c o apparelhamento da sua usina no Estado dl}
São !Jaulo d(;ntro do prazo de 24 (vinte e quatro) mczes contados da dátu do registro a que se refere a alínea e da clausula 10", c a mat~ler em perfeito c constante funccionamento
a usina e servi1;os, sob pena de caducidade, a qual se dará desde que fiquem paralysados os trabalhos de construcção ou os·
serviços da usina durante 90 (noventa) dias conseeutivos, salvo
caso de for<;D maior comprovada, a Juizo do Governo, devendo
a companhia, no caso do caducidad•\ restituir ao Governo a
importaneia das iseiWÜ'es concedidas c perder a calll;ão depositada no Thesouro Nacional.
Paragrapho unico. As mesmas disposiçlões da presente
clausula applicam-se á usina a ser inslallada no Districlo Federal, sendo, porém, de 42 (quarentà e dous) mezes o prazo
que ficH marcado vara a construcção e o apparelhamento desta
usina.
·
1

.HJO do Janeiro, 6 de uulubro de Hl26, 105° da
pencJa e 38° UI\ Hcpublica.

Indepen~

ARTHUR D•.\ SILVA BEHNARDiS.

Miaucl Cal,mon dtt Pin

e.

Almeida.
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DECRETO N. 17. -171

~ DE

7

OUTUBRO IJB

1926

Abl'e ao Ministerio da Justiça c Negocios Inte1·iores o C1'edito
especial de 3. 762:863$254, para a liquidariio, no co·rrente
exercicio, das despezas com as obras de adaptação do Palacio Monroe, destinado ao {unccionamento do Senado FerJ,eral

O Presidente da Republica dos Estados Unido~ do Brasil,
usando da autorização constante do art. 1" do decreto legislativo n. 4. 381 A, de 6 de dezembro de 1921, revigorado pelo.
art. 2" do decreto n. 4.943, de 6 de agosto de 1925, e tendo
ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 93 do regulamento do Codigo de Contabilidade, resolve abrir ao Ministerio
da Justiça e Negocios Interiores o credito e3pecial de
3. 762:8 63$254, para a liquidação, no corrente exerciciot das
despezas com as obras de adaptação do Palacio Monroe, aestinado ao· funccionamento do Senado Federal.,
Rio de Janeiro, 7 de outubro de 192~, 105" da Independencia e 38" da Republica.
1

ARTHUR D.A SILVA BERNARDES.;

Alfq_nsQ

DECRETO N. 17 .1.'72 -

DE

14

~.enna l_uniQ~.·-

DE OUTUBRO DE

1!)26

Suspende O estado de sitio en1 todo ; territorio do J1Jstado de
Se1'flipe, durante o dia 17 do C01'1'ente 1nez, para eleir;i5e:t
de dcpulrrrlos lÍ AsscmJJUa Leaislativa

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil
resolve suspender o estado de sitio em todo o territorio do
Estado de Sergipe, durante o dia 17 do corrente mcz, data
em que se realizam alli as oleirões para deputados á AssPmbléa Legislativa.
Rio de Janeiro, 14 de outubro de 1926, 105" da Jadependencia c 38° da Republfca.
ÂRTHUR DA SILVA BERNARDES.

Affonso Penna Juniqr_ ~
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DECRETO N. 17. ~73-

DE

19

DE OUTUBRO DE

i926

Abre ao .Ministerio da Gtte?Ta o crefjito especial de 393:0-f0$600
para pagamento da porcentagem, de qu,e trata o dec-r~to legislativo n. 3.9.90, de 2 rle janeiro de 1920, a dive1·sos.
{ttnccionarios

O Presidente da Republicl dos Estados Unidos do Brasil,
u-sando da autorização constante do paragrapho uni co do art. i •
do decreto legislativo n. 4. 910 A, de 10 de janeiro de 1925, e
tendo ouvido o Tribunàl de Contas na f6rma das disposicées em
vigor, resolve abrit· ao 1\Iinisterio da Guerra o credito e~pecial
de 3'91.1 :0"0$600, para pagament.o da porcenta.g·em de quo ti·ata
o de n. :l. !190, de ~ de janeiro de 1U20, aos funccionarios dos
Collegíos Militares de Barbacena. ora extincto, Porto A!egre e
Forta1eza e aos funccionarios e operarias da Fabrica dP PoJ..
vora sem Fumaça que recebem vencimentos menores de 9:000$
annualmente, relativa aos nnnos de 1920 e 1921.
'Rio de .Janeiro, 19 de outubro de 1926, 105° da I!1depenüéncia. e 38° da Republiea.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Fernando Setembrino de Carvalho.

DECRETO N. 17 . .171-

DE

19

DE OUTUBRO DE

192fi

A hre ao IJHnisterio dfl G:terra o credito especial de
1.217 :672.f70() p·ara 1Ja(Jamcnto á Rstrada de Fen·o São
l,aulo-/Uo Oram/r, pm· serviços 1n·estados em 1920. 192.'1
f? 192·f

O Presidente da Rcpublic'l dos Estados Unidos do Brasil,
usando da antorizacão constante do decreto legislativo numero 4. 999, de 23 de junho ultimo, e tendo ouvido o T!'ibunal
de Contas na fórma das dispJsic;ões em vigor, resolve abrir,
pelo 1\finisterio da Guerra, o credito especial de i .247:672$700
para pagamento á Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grar.de, em
virturlc de serviços pela mcsm3 prestados ao Governo nos annos de 1920, Hl23 e 192 L
fiio do .Janeiro, 19 de outubro de 1926, 105° da Inctepen..
dencia c 3R" da ficpuhl:ca.
ARTIHJP. 0.\ SILVA BERNARDES.

FcrnandfJ Sctemb1·ino de Carvalho.
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DECRETO N. 17.475 --

Dl:

19

DE OUTUBRO DE

1926

Abre ao Ministerio da Guerra o credito especial de ~:O.H$700··
para pagamento a Luiz Macedo & Comp., de fornecimentos.
feitos em 1921 d ta Circumscripção de Recrutamento
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização constante do decreto legislativo numero 4. 899, de 30 de dezembro de 19.24, e tendo ouvido o Tribunal de Contas, na fórma das disposições em vigor, resolve
abrir pelo Ministerio da Guerra, o credito esper.ial de
2:041$700, para occorre!' ao pagame_nto do que é devido a Luiz
.Macedo & Comp., de fornemmento de artigos de expediente,
feito em 1921 á ta Circumscripcão de Recrutamento.
Rio de Janeiro, 19 de outubro de 1926, 105° da Independencia e 38° da Republ ica.
Sn..VA BERNARDES.

ARTHUR DA

Pernando Setembrino de Carvalho.

DECRETO N. 17.476 -

DE

19

DE OU'I'U.DHO DE

1926

Abre ao Ministerio da Viação e Obras Publicas o credito esp~
cial de vinte e seis contos, tresentos e trinta e seis mil
cento e cincoenta e seis 1·éis (26:336$156), para pa{lan.Jenlo a ex-funccionarios da lnspectoria de Portos, Rios
e Canaes, da Jnspectória Federal de Navegação, exonerados em virtude de reducções determinadas por lei, c ao
ex-director da Repartição de Auuas e Obras Publicas, enacnJwim Luiz Van 1!.-'rven, olé ti vespera de sua aposep,tarloria
O Pr·csidente da RepulJlica dos ·Estados Unidos do Brasil,
usando da alltorizaç,ão cor,•stante do decreto legislativo numero 5. O12, de 4 de agosto do corrente acno, c tendo ouvido
o :\1inistcrio da Fazenda o o Tribunal de Contas, nos let·mos
do art. 93 do Regulamer1tr., Ucral de Contabilidade Pnhli.3a,
resolve abrir, ao Minis te do da Viac~ão ·8 Obras Publicas, o credito (~Special de vinte e seis contos, tresenf.os o trinta c sci:3
mil cento e cincoenta o ·seis réis (26 :33·6$150), para pagamento a ox-funccior.'arios da Inspectoria de Portos, Rios e
Cannrs, da lm;pectorin Federal de Navegação, exonerados Pm
virtllciP. ele rc·rlttcçõcs determinadas por IC'i, c an ex-dirrctnr• da
Repartição de Aguas e Obras Publicas, nngcnheiro L11 iz Yan
ErvPn, ale' á vespera de sua aposer.'tadoria.
Rio ele .Taneiro, 19 de ottfttbro clP 1 D?ô, 105° da TndP[H'nrlrnrin e :18" da Hepublica.
ARTHUR DA SILVA BEH.NAnDES.

Francisco Sá.
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DEGHF.TO

~.

11. ·1'i'i -

DE 20 DE OUTUfiRO DE 19.?ti

Ab1·e ao M inisterio da Viação e Obras Publicas o c1·edilo l"s1JCcial ae cento e setenta e oito contos, novecentos e quarenta e oito mil oitocentos e cincoenta e trcs réis
(178:948$8'53), para pagamento da indemnizaçlio devida
á Companhia de Navegação Fluvial a Vapm· Itc~jahy a
Blumenau., em virtude de J'equisir;tio de seu ma.te1'ial no
mmo de 1910
O Presidente da Republica dos ·Estados Unidos do Bras i I,
usando da autorização contida no der,reto legislativo numero 5. 002 A, de 1ü de julho do corrente anr:Jo, e tendo ouvido o Ministcrio da Fazenda e o Tribunal de Contas, na conformidade do art. 9.3 elo Regulamento Geral de Contabilidadd
Publica, resolve abrir, ao l\lir.•isterio da Viação e Obras Publicas, o credito especial de cento e setenta e oito contos, novecentos e quarenta e oito mil oitocentos e cincoenta e tres
réis ( 178: 948$•853), para pagamenlo da indemnizacão devida
á Compar.•hia de Navegação Fluvial a Vapor Itajahy a Hlumenau, em virtude de rrf{nisição de seu material no anno f:o
1919.

Rio de Janeiro, 20 de outubro de 192G, 105° da Inr.lepen-

denciu e 38n ela Republica.

AnTHUR D.\ SILVA BERN.<\.RDW=-1.

Francb';co Sá.

DECRETO N. 17.178- DE 20

DE

OliTUDRO

DE

19:?ô

Ab1·e ao Ministe1·io da Fazenda o credito e·special de 7:661$,
pm·a occot-rer ao 1Jaomncn~o devido a D. Julia Dias da Silva
Rosa, em, vir·tudc de s,mfença judiciat·ia

O Presidente da Republic3 dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização coútida na lei n. 4. 952, de 26 de agosto
de 1925, e tendo ouvido o 'rribunal de Contas na fórma do regulamento approvado pelo decreto n. f5. 770, de t de novrmhro de 1922, resolve abrir ao l\Iinisterio da Fazenda o credito
especial de sete contos seiscentos e sessenta e um mil rf!is
(7 :661$000), para pagamento de differenca de pensão d:-' meio
soldo e montepio a D. Julia Dias da Silva Rosa, vi uva rlo general de brigada reformado Manoel da Silva Rbsa Junior, em
virtude de sentença judiciaria.
Rio de Janeiro, 20 de outubro de 1926, 105° da Independencia e 38° da Hcpublica.
AR'I'HUR DA Sn~ VA BERNARDES.

Annibal Freire da Fonseca.
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DECHF.'L'O N. 17.1.10 -

DE

20 nF. ornunno

1D2G

DE

App1·u1;a a ?d,Va labclla dos vencimentos rmnunes dos cmp' cgados da Caixa E'conomira Petlcl'al ela !Jahia
O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da faculdade que lhe confere o art. 60 do regulanvmto
baixado com o decreto n. 11.820, de 13 de dezembro de ·I 91 S,
resolve approvar a seguinte tabel!a dos ver.'cimentos annua(•.s
dos empregados ela Caixa Economiea Federal da Bahia, flroposta pelo respectivo conselho administrativo
o

Vencinxmtos annuaes
Numrro -

Classes -

f gerente

,

Ordenado .-- Gratificação anr.tual

o ••••••••

1. contador
. . ...... .
5 primeiros escriptura-

5

5
'

5
1

rios

........ .
cscripturarios
........ .
terceiros escripturarios . .
collaboradores ..... .
thcsoureiro (com mais
1:200$ para que. . bras)
...... .
~cgundos

o •••••••

3 fH~IS • • • . . . . . . . . . . .
1 pet·ito-avaliadoe ... .
1 urchivista
...... .
1 porteiro
....... .
3 contínuos
...... .

Despeza

7:000$000
5:333$333

3:500$000
2:GGG$667

J O : OOO'fOOO

4:000$000

2:000$000

30:0()0$000

3:200$000

1:G00$000

24:000~000

2:800$000
2:0()0$000

1:400$000
1:000$000

21:000$000

5:000$000
3:000$000

2:500$000
1:500$000
1:733S33i
1:333$333
1:600!jl000

8:7008000
13:500$000
5:200$000

833-~3'H

7:50080.(}0

3 :1.66~6·66
2:666$666

3:200$000
1 :666$Gôli

8:000~000

15:000~00;)

-i :()OO:flOCiO
4:800~000

152:200~000

Ilio de Janriro, 20 de oufr11'rn dP J!F!(i. 1n::;o rl:l. Tnrli'Jk11rlcne ia r~ :),Sn da I\(~puhl ica.
An.TIIt'R DA SII.\',\ llER:'\.\RDE::;.

Annibal Freil'e da Fonseca.

DECRETO N. 17 480 o

DE

20

DE OUTUBRO DE

f 926

:A.pprova a nova tabella dos vencimentos annuaes dos empre ....
gados da Caixa Economica do Rio de Janeiro

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
c:'....; art. 60. do decreto n. H o820, de f5 de dezembro

na fórma
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de 1915, e tendo em vista as razões apresentadas pelo Con:...
selho Administrativo da Caixa Economica do Rio de Janeiro,
resolve approvar a seguinte tabella de vencimentos annuaes
dos empregados da mesma Caixa:
·
Numero ---'- Classe i gerente .
1 contador
1 ajudante de conta dor
s c c reta rio do
Conselho
4 chefes de secção
10 officiaes . . . .
1O primeiros esc ripturarios.
12 segundos esc ripturarios.
20 terceiros escripturarios.
50 quartos esc r ipturarios para
a Matriz
Hí qnartos escripturarios para
as Agencias ...
thesoureiro (na
g r a t i fi cação
estão incluídos
1:200$ para
quebras).
n.iudante de thcsoureiro
ü pagadores.
2 recebedores .
O nu x i 1 i a r e s de
thesoureiro .
3 peritos avaliadores .
fiscal das agenc ias e substitu to de thesoureiro das
agencias
thesoureiro
da
Agencia n. 1
gratifica~na
ção estão incluidos 1 :200$
para quebras).
t.hesoureiro
da
Agencia n. 2
(na gratificação estão incluidos 1:200,
pnra qnrhrns).

Ordenado· - Gratificação - Total
14:400$000 7:200$000
21.600$006
12:000$000 6:000$000
18:000$000
11 :200$000

5:600$000

16:800$000

10:400$000
10:400$000
8:000$000

5:200$000
5:200$000
4:000$000

15:600$000
62:400$000
120:000$000

6:400$000

3:200$000

115:200$000

4:800$000

2:400$000

86:400$000

3:600$000

1:800$000

108:000$000

2:400$000

1:200$000

180:000$000

2:400$000

1:200$000

54:000$000

12:000$000

7:200$000

19:200$000

10:400$000
8:400$000
6:400$000

5:200$000
4:000$000
3:200$000

15:600$000
72:000$000
19:200$000

4:800$000

2:400$000

43:200$000

8:000$000

4:000$0ÚO

36:000$000

6:400$000

3:200$000

9:600$000

8:000$000

!):200$000

13:200$000

O:.'f00$000

4:400SOOO

tO:BOOtOOO

--

20:1
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Numero- Classe .--- Ordenado 2 thesoureiros das
Agencias ns. 3
5:600$000
e 4 .••.••
f ajudante de thesoureiro
da
Agencia n. f •
5:600$000
2 peritos das
Agencias ns. 3
4:000$000
e 4 ...•..
2 agentes das agenc ias ns. 3 e 4 .
6:400$000
f porteiro ....
6:400$000
1 ajudante de por4:800$000
teiro .
8 continuas.
2:960$000

Gratificação

Total

2:800$000

16:800$000

2:800$000

8:400$000

2:000$000

12:000$000

3:200$000
3:200$000

f9:200$000
9:600$000

2:400$000
1:480$000

7:200$000
35:520$000
1.f45:520$000

i66 funccionarios .

Gratificação a tres funccionarios para servirem
de conferentes de firmas e documentos,
designados pelo Conselho Administrativo,
sob proposta do gerente ................ .

3:600$000
L t49 :120$000

Os officiaes funccionarão como auxiliares e substitutos dos
chefes de secção, e bem assim, logo que occorrerem vagas,
como chefes de Agencias .
Os funocionarios que forem designados em commissão para
exercer cargos nas Agencias, já tendo, porém, outro emprego
na Matriz, só perceberão, pela funcção em que forem commis~donados, a differença entre os vencimentos do sen cargo effêctivo e os do que lhes tiver sido dado em commissão.
Rio de Janeiro, 20 de outubro de 1926, 105° da Independencia e 38° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Annibal Freire da Fonseca.

DECRETO N. 17. -i8i

-

DE

20

DE OUTUBRO DE 19~6

Abre, pelo Ministerio da Fazerula, o credito especial de
395:850$489, para saldar as divida.B cnntrahidas pela Jnsvectoria Fede1·al das Es"tradas em i 923

O Presidente da Republic;l dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida na lei n. 4. 978, de 16 de
dezembro de 1925, 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, pe~o Ministerio da Fazenda, um credito especial de 395 :850~1!l89, para saldar dividas
enn trnhidns pela lnspect.oria Federal das EstrarJas em 1923,
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sendo 16G :7ti9:rG4i, gastos rm transporte; 22,1 ::Hü$094, mi
(~onslrttt~ção do I'amal ferrco contractado com a Companhia
Carbonifera de Urussanga; e /~ :763$918, em serviços urgentes
e ('om a cobertura do vagões ua linha ferrea Barra Bonita-IUo
do I 'ci.xe.

Rio de Janeiro, 20 do outubro de 1U26, 105"
dendn c 38° da Republica.

Anruun

.11J1n·ova

DE

h~depen

D.\ SILVA BERNAIWES.

A anibal Freire da

DECHETO N. 17.482-

ua

20

Fonseca

DE OUTUBRO DE

o regulamento pm·a o Serviço

1926

Autonwvel

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da aUribuição que lhe confere o art. 48, n. 1, da
Constituição, resolve approvar o regulamento para o Serviço
Automovcl, que com este baixa, assignado pelo marechal Fermwdo Sct.embrino de Carvalho, ministro de Estado da Guerra.

Rio de Janeiro, 20 de outubro de 1926, 105° da Independencia c 38° da Repuhlica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Fernando Sctembrino de Carvalho.

l )Ji:CHETO N. 17. ltR3 -

nE

25

DE OUTUDHO DE

1926

Suspende o estado de sitio du1·ante o dia 31 do cm"rente rnez
no municipio de S. José dos Bal'1'eiros, no Estado_ de São
Paulo, para eleições
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Hosolve suspender o estado de sitio durante o dia 31 do
concnte mez, em todo o territorio do municipio de São José
dos Barreiros, no Estado de São Paulo, afim de se realizar.
nlli a eleição para preenchimento de uma vaga de vereador
n umieipal.

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 1926, 105° da Independcncia e 38° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Affonso Penna Junim·.
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])EGHE'fO N. 17. -184 -

])g

25

DE OU'rUDRO DE

1926

Suspende o estado de sitio durante o dia 15 de novembro, lnn
todo o territorio do_ Estado do Cearâ, para eleições municipaes

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do nrasil:
Resolve suspender o estado de sitio durante o dia 15 de
novembro proximo vindouro, em todo o territorio do Estado
do Ceará, afim de que se realizem alli as eleiç,ões para Prefeitos municipaes •.
Rio de Janeiro, 25 de outubro de 1926, 105° da Independencia e 38° da Republica.
AnTHUn DA SILVA BEnNAnnEs.

A/{o11so Penna Junior.

DECRiETO N. 17. 485 -

DECHETO N. 17.186 -

DI~

Nt\.0 FOI PUBLlfJADO

26

DE OUTUDHO DE

J fl2G

Ab1·e ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores o credito
especial de I :050$000, para occm·rer ao pagamento da
differençd de vencimentos do auditor da Policia Militar.
no período de 1 de junho de 1922 a 3'1 de dezembro
de 1925

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
tendo oQUvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 93
do regulamento do Codigo de Contabilidade, c usando da autorizaciio constante do art. 1° do decreto n. 4.996, de 10 do
junho ultimo, resolve abrir ao l\Iinisterio da Justiça c Negocias Interiores o credito especial de 1:050$000, para occorrrl' ao pagamento da diffor,ença de vencimentos do auditor da Policia Militar, no pPriodo do 1 de jnnho de i ~1.?:2
a 31 de dezembro de 1925, na razão de 300$000 annua0s.
Rio de Janeiro, 26 de outubro do 1926, 105° da Indcpondencia c 38° da Republica.
AHTHun o,\ SILVA. BEilNAnDES.

Affonso Penna Junio1'.
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DECHETO N. 17. 487 -

DE

27

DE OUTUBRO· DE

1926

Am1rova o projecto e o orçamento para a construcção e appa ...
rellwmento de um deposito de locornotivas da llêde Ferrca.
mTcndada a Companhia. Ferroviaria Este Brasileiro
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a "Companhia Ferroviaria Éste
Brasileiro" e de accôrdo com as informações prestadas pela
lnspeetoria Federal das Estradas em officio n. 454/S, de 6 de
jullw ultimo, decreta:
Artigo 1. lTicam npprovados, de conformid<tde com os do~
CUJlllmLos que cotn este baixam, rubricados pelo director geral
de .Exp<'diente da Secretaria de Estado dos Negocins da Viação
e Obras Publicas, o projecto apresentado pela requerente para
a consl.rucção e apparelhamento de um deposito de locomotivas na estacão de Calç.ada, na Bahia, e os orçamentos organizado.-; pela lnspectoria Eederal das Estradas, na importancia de
834 :·;o2$·í5G (oitocentos e trinta e quatro contos setecentos e
dou s mil quatrocentos e cincoenta e seis réis), papel,
27 :GJ G~:ns (vinte e sete contos quinhentos e dezeseis mil tresenlos e setenta e oito réis), ouro, e $204.9502,5 (duzentos e
qual.ro mil novecentos e cincocnta e dous e meio dollares amerienno:::), assim discriminados:
a) construcção do deposito e depcndencia, 711 :461~796
(scfeccnfos e onze contos quatrocentos e sessenta e um mil
sef•·•·eutos e noventa e seis réis), papel;
lJ)
acqu isicão de machinas motrizes e opera trizes,
$173.7Hl,rí (cento e setenta e tres mil setecentos e dezenove
e Jllf'io dollares americanos) e 17 :G25$ (dezescte contos seisccnl o ...; o vinto e cinro mil réis), papel;
c) acquisiçiio de matcriaes diversos, $3'1.233 (trinta e
Ultl lllil duzentos c trinta c trc~ dollnres :.:mericanos);
d) consf.t'ucçflo das fundaçücs, montagens dos machinismn-; n rnobiliarios, GO ::lrí1$100 (sessenta contos tresentos o
ciw·twrd a c quatro mil c quatrocentos réis), papel;
e) despczas complementaees, 27:516$378 (vinte e set.e
contos quinhentos e dezeseis mil tresentos e setenta o oito
t~l~), ouro, e 45:261$260 (quarenta e cinco contos duzentos o
scg:;t~nf n ü um mil duzentos e sessenta réis), papel.
Ar f. 2. Para a execucão de lodos os trabalhos e installacão definitiva das machinas fica fixado o prazo de um anno
a conf ar dn ria f n em que á requerente fôr notificado o pre ...
Eenffl decreto.
0

0

llio do Janeiro, 27 de outuhro de 1026, 105" da Indepen ...
dcnc in e 38° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDI!:B,

Francisco Sá.
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DEOHETO N. 17.488 - DE 27 DE OUTUBRO DE 1926
App1'ova os orçamentos, nas irnportancias totaes de 90.001
dollar&, 1.320.000 francos belgas, 19:464$140, ouro, e
54 :561$640, papel, pa1·a a importação do material rodante destinado ao trecho em const'l·ucção além de Sincorá, com 54 Jcilornetros de extensão a parti1' de "1'riumpho", no prolongamento da Estrada de Ferro Central
da Bahia, da rêde federal arJ'endada á Companhia Ferro.viaria Este Brasileiro"
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, attendendo, em párte, ao que requereu a Companhia
Ferroviaria E'ste Brasileiro; arrendataria da rêde federal
dos Estados da Bahia, Sergipe e do Norte de Minas Geraes,
e tendo em vista as informações prestadas pela Inspeotoria
Federal das Estradas, decreta:
Art. 1.° Ficam approvados. de accôrdo com o disposto no
§ 4° da clausula 46 do contracto autorizado pelo decreto m.(mero 14.068, de 19 de fevereiro lie 1920, e na conformidade
dos documentos que com este baixam, rubricados pelo director geral de expediente da Secretaria de Estado dos Negocios da Viação e Obras Publicas, os orçamentos organizados
pela Inspectoria Federal das Estradas, em substituioão aos
apresentados pela Companhia Ferroviaria E'ste Brasileiro:
para a importação do material rodante destinado ao trecho
em collstrll!cção além de Sincorá, com 54 kilometros de extensão a partir rte "Triumpho", no prolongamento da Estrada
de Ferro Central da Bahia, os quaes importam nos totaes de
$00.001 (noventa mil e um dollars americanos), e frs. belgas
1.320.000,00 (um milhão tresentos e vinte mil francos belgas).
Paragrapho unieo. As despozas com a acquisição e importação dessas superstructuras metallicas serão computadas á vista das facturas, competentemente visadas, das fabricas fornecedoras, corno estabelece o § 4° da citada clausula 46 do contracto em vigor. não podendo, comtudo, exceder, em caso algum, o orcamcnto ora approvado, e serão convertidas em moeda nacional, na conformidade do disposto no
mesmo paragrapho, devendo o respectivo pagamento ser
feito integralmente, em moeda corrente nacional, de a·ccôrdo
com o dis'Posto no § 1o da clausula 50 e § 2°,. alinea b, da
clausula 52 do mesmo contracto.
Art. 2." Para os effeitos de pagamento serão accrescidas
ás despezas de que trata o art 1° as despezas complementares proprias de direitos aduaneiros, taxas do porto da Bahia,
capatazias, etc., estimadas em 19 :464$!40 (dezenove contos
quatrocentos e sessenta e quatro mil cento e quarenta réis),
ouro, c 54:561$640 (cincoenta e quatro contos quinhentos e
sessenta e um mil seiscentos e quarenta réis), papel, conforme os orçamentos que com este baixam, rubricados pelo
referido directqr geral de expediente.
Rio de .Janeiro, 27 de outubro de 1926, 105° da Inde·
prndencia e 38° da Republi'ca.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Francisco Sd.
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I q.;CHETO N. 17.18!) -

DE

'27

DE OlJTUUllü DE

l ü2G

})('r'Tru·o, (/IW o disposto no deCl'eio n.
1!JO{j. que concedeu a Tlw Sâo

6.192, de 23 de outuu1'o de
Paulo Transvvay, L1:g ht
a11d Power Companu, Li?nited, os favores constantes do
decreto n. 5.6f6, de 22 de agosto de 1905, se applica aos rio.ff
l'm·ahybuna e Parahyfinaa, affluentes do 1'in Parahyba, e
(In rio do Pei:vc, afflucntc do rio Jlarahybwza

O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Brasil,
aLI cndendo ao que l'eqnm·cu Thc São Paulo Tramway, Light
and Pnwf•r Compan~- •.T.imit.od, conccssionaria, nos termos do
dl'l't'f'l o n. G.1 U2, de ~:l de outubro de 1üOG, dos favores constanLt•s do decreto n. G.ü'lü, de 22 de agosto de 1005, para o
aproveitamento de força hydrauliea, c tendo em vista as informações prestadas pela Inspcctorin Ecderal das Estradas,
d('el'eta:
Artigo unico. Os favores eoncediclos a The São Paulo
Tt·amway, Light anel Power Company, Limited pelo decreto
n. 6.192, de 23 de outubro de 1906, para aproveitamento de
forçn hydraulica no Estado de São Paulo, ficam extensivos aos
rios Pnrah~·buna c Parahytinga, affluentes do rio Parahyba,
~~ Do rio do Peixe, nfflucntc do rio Pnrahybuna, nos seguintes
ltTrhos:
a) nu Pal'ahylmnn, da cota G9.2, na cabeceira da Cachoeira
G1·amle (ou cerca de 11 kilometros em linha recta, acima da
eonfluencia do rio do Peixe) até, approximadamente, 20 kilo ....
melros da cota 726 do dito rio;
1J) no rio do Peixe, da cota 702, approximadamente sete
ldlometros acima de Natividade, até cerca do tres kilometros
a e i ma ela cota 728 do mesmo rio;
c) no rio ParahyLinga, da cota 714, flous kilometros
aktixo de Ponte Basso, até a cota 730, ou cerca de um kilorrt~•lro abaixo de S. Luiz do Parahytinga;
r.l) no rio Mococa, ao pé da Serra.
l'nragrapho unico. Os favores a que se refere o artigo
supra só se tornarão effcctivos depois de approvados os planos das obras a serem executadas e delimitados os rios e zonas
crr.ia força hydrnnlica terá de ser utilizada.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 192G, 105" da Inde ....
rwndencia e 38° da Hepubliea.
AI\TlWH DA SILVA BERNARDES.

Ptancisco Sd.

J>Br.Tl ETO r\. 17. I !10 - -- 1m '..!7 nr:: otJ'i'PDHO DE i 926
l'rMoga até ü de julhô de 1H:28, d JH'n.:o pm·a inicio' ela con ...
st1'ucção das ob1·as de mcllum.-,menfos do 1Jn1'to de COl'lWibd,

ele que é concessionario o Estado ele Matto Grosso.
~~!

O Presidente da Rcpubl ica do;:; Estados Unidos do Br:ísil,
do Matlq

'''nrlr•nflo ao qllf~ solirifou o Governo dn Estado
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Grosso e f ondo em vista o disposto na clausula XXXI, do éontracto de 17 de junho de 1920, autorizado pelo decreto numero
14.106, de 22 de marco do mesmo anno, c, registrado pelo
Tribunal de Contas em sessão de g de julho seguinte, decreta:
Artigo unico. liica prorogado por cinco (5) annos, a
contar de 9 de julho de 1923, o vrazo para inicio da construccão da~ ohras de melhoramento do porto de Corumbá, fixado
na clausula VI do contracto celebrado com o Estado de Matto
Grosso, na fórma do decreto n. 14.106, de 22 de marco de
1920, mantidos, porérri · os demais p-razos, que continuarão a
SCJ' contarlos da data do registro daquclle contracto pelo Tribunal de Contas.
Rio de .Janeiro, 27 de outubro de 1926, 105° da Independencia e 3S 0 da Republica.
ARTHUil DA SIL\'A BERNARDES.

F1·anci se o Sá.

DECRETO N. 17.491 -

DE

27 DE OUTUBRO DE 1 Ç)26

Concede â llfetro Goldwyn-Jlayer (do B1'asil): autorização pw·a
{unccionar na Re1mblica
O PL·csiden!e da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
ai U•nc!Pnclo ao que requereu a sociedade anonyrua MctroGoldwyn-MayiT (do Brasil), com sédc em Jerscy City, New
.Tcrsey. Es!adns Unidos da America, e dcvidamcllte l'C\IH'Pscntada, uPcrela:

Artigo unico. E' concedida á sociedade anonyma Metro-.
Goldwyn-1\fayer (do Brasil), autorização para funccionar na
Republica, com os estatutos que apresentou ~~ mediante as
clausulas que este acompanham, assignadas pelo Ministro do
Estado dos Neg·ocios da Agricultura, Industria e Commercio,
ficando a mesma sociedade obrigada a cumprir as formalidades exigidas P1':lla legislação em vigor.
Rio de Janeiro, 27 d-e outubro de 1926, 105o da Indcpendencia e 38, da Republica.
ARTHUR D.\

SILVA BERNAHDES.

Miaucl Calmon du Pin c 1\lmrida.

Clausulas que acompanham o decreto n. 17.491, desta data
I

A socieclad.·~ anonyma 1\IeLro-Goldwyn 1\Iayer (do Brasil)
é obrigada a ter um representante geral no Brasil. com plenos e illimHados poderes para tratar e definitivamente reLeis de 1926- Vol. III
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sulv1'1' as questões quP se snscitan~m, quer com o Goverho,
,.~111·'. partieularP~, podendo sct· demandado e receber ci:u_;fliJ IIIH'I:tl pela ~fll'lt~dadP.

1f''"r

li

Todos os aclos que praticar no Brasil ficarão sujeitos
unicamente ás r.'~sperLivas leis e regulamentos e á jurisdicção
de Hl'llS ·tribunaes judieiarios ou administrativos, sem que, em
tPmpo algum, possa a referida sociedade reclamar qualquer
cxcepção, fundada em seus estatutos, cujas disposições não
pod,"rão servir de base para qualquer reclamação concernento
:i 1'\l'l~"':fío das obra~ o11 serviços a qnc elles se referem.
UI
A soei e da de fica obrigada. dentro do pr·azo de sessenta

~~ontados da da!a das prt~sl'nles clausulas, a exhibir, em
original ~~ traducção, feita por interprete commercial brasiJniro, os documentos reclamados pela Directoria Geral de Indu:-;~ ria c Commercio, da Secretaria de E·stado.

dias.

IV

Fira depenrtrntc de

autoriza~;:ão

do Governo qualquer al-

I ('ração qu.~ a soe iedadc fcnha de fazer nos respectivos esta-

lutos.
Ser-lhe-ha cassada a autorização para funccionar na
Hcpu!Jlica si infringir esta clausula.

v
}'icu mtLendiuo qtw a autorização é dada sem prefuizo do
p!'innipio de achar-~·r· a S·ocicdade sujeita ás disposições de
diJ'(~ifo que r,<;gcm as sociedades .anonymas.

VI
,\ infracção de qualquer das clausulas para a qual não es-

f.pj;l romminaclà pena especial será punida com a multa de

um conto dn rt'is (i :000$000) a cinco contos de réi~
(5 :000$000) c. no caso de n':lincirlcncia. com a cassação da autm·izaç-ão. concedida pelo deereto em virtude do qual baixam
as prt'8enf es clausulas.
Hio de .Janeiro. ':li llP outnhro de Hl26. -Miguel Calmon
âu h'n e Almeida.
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DECRETO N. 17. ·192

-DE

27

DE OUTUBRO DE

192G

Concede a Francisco Chamié o premio de 200:000$, pela (unddção, na cidade de Belém, Estado do Pará, de uma usina
de benej'iciamcnto de borl'acha

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, usando da autorização constante do art. 47, lettra b, da
lei n. 4.242, de 5 de janeiro de 1921, revigorado pelo artigo 178, da lei n. 4. 7H3, de 7 de Janeiro de 1924, e n. III do
art. 1" do decreto u. 16. 763, de :H de dezembro de 1924, decreta:
.\rL. 1." ,Fica concedido a Francis'!o Chamié o premio
de 200 :000$, mediante as seguintes condições:
a) possuir e manter em regular funccionamento uma
usina de beneficiamento de borracha, com capacidade minima para preparar 150.000 kilos de borracha bcnc{iciada· por
anno;
b) sujeilar-se ú fiscalização do Goycrnu, que poderá ser
exercida pela sua Inspectoria Agrícola• no Estado do Pará,
fornecendo todas as informações e csclarecin}entos solicitados; enviar, por iutermedio do fiscal. um quadro estatístico,
especificando: I, a quantidade. a qualidade, o valor e a procedencia da borracha recebida para lavagem e_ refinação; 11,
a quantidade, a qualidade e valor da borracha beneficiada,
discriminando separadamente a vendida pa•ra o paiz c para o
exterior; UI. o numero de operar ios nacionaes c o numero
de operat·ios p:-;trangeiros cffectivamcnte em serviço, durante o anno, com csveci ri cações das respectivas categorias, tanto
para os nacionaes como para os estrangeiros;
c) não cobrar pela lavag·crn e refinação da borracha de
.qualquer especic, recebida em estado bruto e entregue de fórma a poder ser exportada a mais de tresentos e cincoenta réis
por kilo; podendo, porém, adaptar, abaixo desse limite, uma
tarifa de preç-os calculados de a'Ccôrdo com a especie de borracha n· lwueficiar com a porcentagem de impureza que
conti\·cr, a· qual. uma vez adoptada, não poderá ser mais elevada, sem prévia approvação do Governo;
fj..) facultar aos particulares, que leyarem á usina· borracha para ser bcnoficiacla, assistir ás operações de ppsag·cm da borm'Cha bruta. lavagem, refinação e pesagem da
borracha, depois de refinada e secca;
e) não misturar, na lavagem e refinação, as diversas
especies de borracha. umas com outras, devendo cada uma
das espcci~s ser bencficiarla separadament0, sob pena de
incorrer em multa .de l 00$ a 1 :000$000;
f) rotular toda a borra·cha que for beneficiada com a
marca da fabrica•, declaração da cspeeie e qualidade;
g) recolher ao Thesouro Nacional uma: caução de c in~
cocnta contos de réis;
h) sujeitar á app.rovaçãn do Governo qualquer Jllorlifi-.
cnçã~ nos planos c projecto de installaçãc da usina.
Art. 2. Por qualquer outra infra'Cção deste eontracto
'incorrerá a. concessionario em multa de um conto de réi~
(1 :000$) a cinco contos ele réis (5 :000$) a juizo do Governo, e do dobro nas reincidcncia.s; obrigando-se o concessio0
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1: ~~·;o a recolher aos cofres publicas, no prazG uc quarenta e
ui i o horas, que sr~ seguirem no recebimento da intimação feita

ytara l'ada multa, a impm·Lane ia desta, soh pena de ser cobrada da caução do que tt·ata a lcUrtt' g do art. to.
§ Lo Desfalcada esta caução por cobrança de multa, de
:weúrdo com este artigo c a lçttrw r do a!'t. 1 o, deverá ser
clla reintegrada dentro do prazo de cinco dias seguintes ao
recebimento da intima-ção para ser completada a caução, sob
pena. de ser o contracto rescinqido nos termos_ seguintes:
§ 2. Não sendo completada a caução, nos termos do paragrapho anterior, será declarada pelo Governo a caducidade do contracto, independente de interpellação ou acção judiciaria c o conccssionario perderá em favor da Fazenda Naeional a importnncüt• total da dit.a caução.
Art. 3. o ,b. despeza com o pagamento do premio a que
~e refere o art. 1o do presente termo correrá por conta do
credito que for opportunamente aberto para esse fim.
0

Rio de Janeiro, 27 de outubro de 192G, 105° da Independencia c 38° dw Republica.
ARTHUR DA SILVA BER:NARDES

Miguel Calmon du Pin e Almeida.

DECRE1'0 ~-

o. 4U3

-

DE

2i

DE OlJ'fUUPJ.) DE

1926

Suspende o estado de sitio durante o dia 31 do co1'Tentc mez,
nos rnUinicipios de Conr.eição de Monte .Alegre e Avanhandava, para a eleição de juizes de pa:: e vereado1·es
muuicipacs
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
RP-solve suspender o estatio de sitio duranf{;! o dia trinta e

tun d9 _corrente mez, em todo o territorio dos muniCipios de
Conce1çao de Monte Alegre ,9 Avanhandava, aftrn de se realiz~r~m, alli, as eleições para juizes de paz e vereadores mu-·
mc1paes.

Rio de Janeiro, 27 de outubro de 19.26, !05° da Indepen ..
doncia e 38° da Republica.
AnTHUR DA SILVA RERN:ARDES.

Af{on.w Penna Junior.
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T>EC:TlETO N. 17. MH -

DECRETO N. 17. 495 -

DE

NÃO FOI PUBLICADO

27

DE OUTUBRO DE

i 926

(!bre, ao JHnistm·io da J_ustiça e Negocios Interiores, o cr-edito ,:.ttraordina1'io de 150 :000$, pa·ra combater os Yurtos
epid,·m icos de varíola, verificados, presentemente, no
Distrieto Fede1·nl

O Puc;idente da flepublica dos Estados Unidos do Brasil.
usando d:t u utorização contida no § :1 o, do art. 80, do decreto
n. 4. 536, <J,. 28 de janeiro de 1922, e depois de ouvido o Tribunal de Ct)'Üas, nos termos do art. 94 do Regulamento Geral
de Contat ilidade Publica, resolve abrir, ao l\linisterio da .Justiça e Neg lei os Interio·res, o credito extraordinario de 150:000$,
para attewl1'r ás despezas resultantes do combate aos surtos
epidemico -1 do vario la, verificados, presentemente, no Districto
Federal.
Rio dt' Janeiro, 27 de outubro de 1926, :105Q da l'1dfpení~encia e 38° da Republica.
ARTliUR DA SILYA BERNARDE8 .

.:1ffnnso Penna .Tu.nio1'.

DEOHETO N. 17.496- DE 30

DE OUTUBRO DE

1926

Approva o í t~(;ulamento para a concessão de férias aos empregados e ope1·arios de estabelecimentns commerciaes, úzdustriat t-: ,~ bancarias e outros

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da U'ltorização que lhe confere o art. zo do decreto. lPgislativo n. I . \l82, de 2 4 ele dezembro de 1925, decreta:
Art. 1 o E' approvadn o regulamento que a este acompanha, assignat lo pelo Ministro de Estado dos Negocios da Agricultura, Indwd na e Commercio, para a concessão de férias
aos emprega• lo:~ e operarias de estabelecimentos cornmerriars.
industriaes c bancarias e outros.
Art. 2. Hevogam-se as disposições em contrario.
Rio de J:moiro, 30 de outuhro de Hl26. 105° da Inde}wndencia e 38° lia Hepublica.
0

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Miyuel Calmon du Pin e Alrneid(t.
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Requlamento a que se refere o decreto n. 1.7.496, desta data
CAPITULO I
DOS EMPREGADOS E OPERARIOS

Art. 1.° Fica assegurado aos empregados e operarios da
estabelecimentos eommerciaes, industriaes e bancarias e de
instituições de raridade e bencficencia, bem como aos empregados de qualquer secção de cmprezas jornalísticas, no Districto Federal o nos Estados. o direito ao goso de quinze dias
de férias annualmente, sem perda dos respectivos ordenados,
dia rias, vencimentos e gratificações.
•
Art. 2. São considerados empregados e operarios dos es ...
t.abelecimentos e emprezas_ a que se refere o artigo antecedente
todos os que, sem excetiÇão de classe, trabalham nos mesmos
ou por conta d1~stes, percebendo remuneração por mez, quinzena, semana, dia, hora ou, ainda, por commissão, empreitada
ou tarefa, uma yez que exerçam sua actividade por conta de
11111 sô "~tahelccimento ou emJH'ma e este.iam subordinados a
Jwrario ou fisc3lizac.ão.
§ 1. Terão direito ás férias os que trabalharem nas casas
de eommercio. estabelecimentos bancarias, cafós, boteis, casag
de pensão. restaurantes e congeneres, açougues, padarias, confeif.arias, leilerias, officinas de costuras e modas, alfaiatarias
ü outras officinas. salões de barbeiros c cabelleireiros, emprezas editoras. redacçücs de orgãos de publicidade, emprezas graplliras, escriptorios de qnalqucr natureza, estabelecimentos
pios e de ear·idade, casas de saude, associações civis, agremiações artísticas e Iitterarias, emprezas theatraes ou cinematogrnphicas r qnaesquer· Cllltrns estabelecimentos franqueados
ao publico, bem romo os que trabalharem nos estabelecimento~ indllsf.riaes ou nos servit:os de tl'ansportc de qualquer natn 1·rza e de comrrmnicaçõcs.
~ 2. 0 Não são considerado·s empregados ou operarios os
qi1c trabalhem por commissão. para diversos, por sua conta,
bem como os que trabalhem por empreitada ou tarefa, fóra
dos estabelecimentos, e, ainda, os que, nelles trabalhando, reeeham remuneração directamente da pessoa a quem prestam
0

0

O SCt'YÍÇO.

§ 3. Exceptuam-se da exigencia do trabalho em um
unico estabelecimento o~ qne exerçam a sua actividade em
PTllJll't'Z:lS jornalistiras.
0

CAPITULO li
no

DIRElTO. TWH \Ç};n E ÉPOCA DAS FÉRIAS

Art. 3." O rlirrifn

Il1''7.f'~;, sem inlt'ITl1 pcfln.
Ol! !'IIIJll'CZfl.

f6rias

r

adquirido

depoi~

de doze

d(' f nll1:llhn no mrsmo esf abelccimcnto

Parngra.'pho unico. As fr~rias serão sempre gosadas no
dos flozr• rnezrs sPg-uintes ünur!llc ('IlJ qne o empregado
•lll'J':lr·io :Í" qtro':•J:a~; fiyer dirf'ito.

rr,rJ'(~r·

,,1·

:í_s
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Art.. 4." Ser:lo as férias de quinze dias uteis, e não se descont.adio dellas as faltas durante o anno dadas por doença
ou por outro m11tivo de força JPaior, devidamente jusLifica'do,
a juizo dos re~ponsaveis pela administração do estabelecimento ou emprPza.
§ 1." Não ser:lo tambem descontados das férias os dias em
que não tiver havido trabalho por convcniencia do estannlecimento ou em preza.
§ 2. 0 Pa'ra os ·empregados c operarios graphicos e de
emprezas jornali~Ucas. aos quaes aproveitarão as disposições
precedentes, a f olorancia prlas faltas póde extender-se ató
trinta dias.
§ 3." Nos eEolabelecimentos e cmprezas a flUO sr refere o
para·grapho antnl'ÍOr, onde haja a classe dos supplentrs ou
similares, não st>r·ãn contado!õl como de falta os cfins em que,
comparecendo e 11 es ao trabalho, deixem de ser utilizados os
seus serviços.
Art. 5." As U~rias poderão f;Cr roncf'dirlns do urna só YCZ
nu parcelladamenLc.
Art. 6." A época c a fórma de concessão dns féria's serão
as que melhor cPnsulf.em os interesses do estabelecimento ou
emprezà.
Art. 7." N~o será permittido ao empregado ou opera rio
frabalh!lr quando no goso de férias.

GAPITTJLO JTT
DA f!.l,iMUNimAQÃO

DTJHANTE AS

FÉTUAS

Art. 8." A importancia a ser paga relativa· no período das
férias correspondnrá a quinze dias de trahalhn, para os diaristas. cmpreil cir11s c t.arcfciros, c a meio mf'z, para os mensalistas.
§ 1." Nrssa' ~mportancia será computado tão sómcnfn o
ordenado, diaria, vencimento ou gratificação. accrescendu-selhP, quando houv.~r, as percentagens sobrr. vpndas, pagas pelo
estabelecimento ou empreza. ou sobre a ohra feita nn peç•as
applicadas, toma·nrlo-so por basn a média pnrcebida nelns beneficiados nos sois ultimas nwzes dos fJUf' deram dirrilo ás
férias.
~ 2. Nos raso-:; dn fnrrfas nu f'mprf'ifnrlns, sf'rá fnmarln por
hasr a mrçdia diruia pPrcehida prlo opf'l'UJ'in ou I'InPI'PP,rJd:l 110
p0rindo mencionado no paragrapho anterior.
Art. 9." O pa'gamrmfq dns quinze dias rk fr;ri:v~ r1n do
cnrla parcella dessn período Sf't'<Í frita antes rln rl!a f'll1 l[l!f' o
Pmpregado ou opr•rarin cnfrnr no gnso das fr;rins.
:\rt. 10. Aos ernpregndos n opC' 1'arios com rli~·r•it.n a fc'··ia::;,
11ns fPrmo:; do nr·f. 3'', e qw~ fnrrm disrwnsadns. srriio nag-os
os quinze dias rJ,~ f1'rinR flUP a'inda não hahun gw:ndo. ili'Pde
qtH' I Pnham trahalhnrln nn cm'sn do lkrinJo sPgiJnrln mr•J.. ; :·uerdenr!n-::;e pt'la llH'~ma f6t·ma no~; r~asos rln rr1n'rn~to r!1• lor'fH'iirl dP fPt'\·ir.o"' pe]n p1·azn dr• um anno.
0
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CAPITULO IV
DO HEGIS.TH.O .E DAS CADEHNETAS

Art. 11. Em cada' 'ost(lb'e16~imento ou em preza a que se
referem o ar L 1o e o § 'i o de{ ar'f. 2° deste regulamento haverá
um registro dos respectivos empregados e operarias.
§ 1.0 Esse registro ''s~rá' féito em fichas ou em livro especial, em que, de c'atl~ "etil'p:regado e operar i o, se affixará
uma photographia e se mencionarão o nome, a data da admis~ão, a: idade, filiação, estado civil, logar do nascimento, residencia, natureza do ca1'go ou scrvioo, o ordenado, diaria, vencimentos ou gratificação e percentagens, bem como as datas
Pm que forem gosadas · a·s ·.férias, o quaes-quer occurroncias
a t Linentes a disposições deste.; Pegula'mento.
§ 2. Todo empregado ou operaria possuirá uma caderneta
com a respectiva photographia e as especificações do paragrapho anterior.
§ 3. A caderneta será pelo interessado. apresentada ao es1abelecimento ou cmprPza por occasião de ser admittido e
quando fôr demittido ou dispensado, afim de se fazerem na
mesma os lançamentos do registro.
§ -i. O direito ao gozo das férias depende da legalização
da respectiva caderneta.
§ 5. A caderneta servirá continuamente, ainda que o empregado ou operaria se transfira de um para outro estabelecimento ou empreza, e SQW!\Ilte depois de completamente cheia
JJOderá ser substituída.
§ 6." A exigencia da photographia será satisfeita apenas
onde a obtenÇão·· do&f.a··~fk.- possível.
Art. 12. A caderneta a que alludcm os §§ 2° ao 5° do
artigo precedente ser:i restituída ao proprietario dentro do
, pr.a~o,ífe.,()p,qja.s .. ,oo.~wd.Q.s),rla sua admissão, e, novamente exhi"
bida \l)O.f·: .oçc;:ts.~~.Q.: ,çl~ s~. retirar, será reentregue no acto do
rmgnmei\tO,.RO.% ~fl.U~ . .$Cf~~ços, com as devidas annotações.
. Art. 13. Para os empregados no commercio fica dispensacia.FJ.,.C~dw;ne~~:· ·~·1l'P··I~W.9juizo do registro de que se occupam
o>.artJ,'I~.iAh·~.~u.,)~.·~~;·1 . ... . ,
.
. .
J.:~:~: J\q; ~~W,gr~l?~R9 ~era fornec~da, sempre qu~ o solicite,
~?ina,~wtp~Jl.·liqa,qQ qu.~,,a seu respeito constar do hvro de re~
0

0

0

0

.g1strp ..

11 ,

A. cp~p~$À~o· ..9-.~.s f~rias será. P!J.rticipada por escrip.t.o
ao empregado, com mto dms, no mm1mo, de antecedenCia .
.·

,~·.?i·~

.Dcss::t. pf.lrOçipação o, intcrPssado dará recibo.

CAPITULO V
DA FISCALIZAÇ.~O

Arf.. 14 .•'Compete -ao ConsPlho Nacional do Trabalho a fiscal izaçlio da: oxecnção do presente regulamento.
~ ·t,o, No 1Disfrioto ·Federal c cidades de Nitheroy e Petropnli'g, ·nem r'omo em outros ponf.os proximos do mesmo Disf rido, será a fise:dizaqão excrrirla por funccionarios do Con-
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selho Nacional do Trabalho, designados pelo presidente dessa
corporação.
§ 2. Nos Estados, a fiscalização ficará a cargo de funccionarim; federaes ou de outras pessoas idonoas.
§ 3. Aos encarregados da fiscalização compete:
a) examinar os livros, fichas e cadernetas, que lhes devem
ser franqueados;
b) lavrar os autos e remettel-os ao Conselho Nacional do
'rrabalho, afim de que, pelo mesmo, sejam impostas as respectivas multas;
c) corresponder-se com o Conselho, cumprindo as determinações do mesmo.
§ ·1. Haverá recurso:
a) para o Ministro da Agricultura, Industria e Commer...
cio, da imposição de multas pelo Conselho, feito préviamente
o deposito da respectiva importancia;
b) para o Conselho Nacional do Trabalho, de quaesquer
acf os dos encarregados da fiscalização.
A.rl. 15. A designação dos encarregados da fiscalização, a
que se refere o § 2° do artigo anterior, será feita pelo Ministro da Agricultura, Industria e Commercio, sob indicação do
Conselho Nacional do Trabalho, e poderá recahir em funccionarios de outros ministerios.
ArL 16. Todos os estabelecimentos ou emprezas, a que se
refere o presente Regulamento, remetterão ao Conselho Nacional do Trabalho uma relação completa dos J'espectivos cmprrgados e opera rios, eom as especificações i nuicadas 110
§ 1u do art. 11.
Paragrapho uni co. Até 31 de março de cada anno, serão
egualmente remetticlas as relações dos empregados e operarios que foram admittidos ou deixaram os estabelecimentos
ou emprezas durante o anno anterior.
Art. 17. Aos interessados cabe o direito de communicar
á autoridade comw~tente a falta de cumprimento de quall(:ruer
dos dispositivos do presente Regulamento.
§ 1. A communicação será feita por cscripto c assignada pelo interessado.
§ 2. 0 A autoridade, logo após o recebimento da communicação, providenciará para que, com a maxima brevidade, sr.
proceda ús syndicancias necessarias, lavrando-se um aut.o,
que será assignado pelo denunciado ou contrav~ntor e duas
testemunhas. ou sómente por estas e a pesstm qnc o lavrou,
caso o primeiro a isso se recnsP, o que devo constar, em additamento, do mesmo auto~ o qual, depois de ouvida a parte
infractora, será enviado ao Conselho Nacional do Trabalho,
com· a respectiva defesa escripta, devidamente assignada .
0

0

0

0

CAPITULO VI
DAS MULTAS

Art.. 18. Qualquer infracção do presentf' Regulamento
será punida com multa de 50$ a 2:000$000.
§ 1. As multas serão recolhidas aos cofres de qualquer
estação arrecadadora fed·erall mediante guia da autoridade
0

·~

.r;~:

)!j
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competente ou do proprio infractor, ou, ainda, do seu represrntante, dentro de 30 dias. contados da data da intimação.
~ 2." Não' sendo a multa pagà no prazo determinado o
Conselho Nacional do Trubalho fará extrahir cópia do processo. enviando o original ao Thcsouro Nacional, afim de ser
a divida cobrada judicialmente.
CAPITULO VII
DISPOSIÇÕES GERAES

Art. :19. Ao Conselho Nacional do Trabalho cabe expedir
as necessarias instrucções para a boa fiscalização· e execução
do. présente Regulamento c, bem assim. determinar os mo ....
delcis e typos das fichas, cadernetas e livros a que se ref~
rem os arts. H e :12.
ArL 20. :Nas controversias suscitadas pela applicação
deste Regulamento haverá recurso para o Cou'lelho Nacional
do Trabalho .
CAPITULO ViU
DISPOSIÇÕES TRANSITORlAS

Art. 2i . Ficam marcados os seguintes prazoE, contado~
da publicação do presente Regulamento:
De 00 dias, para que os aotuaes empregados e operarias,
snlvo os cotnprehcntlidos no art. 13, deem cumprimento ás
disposições do~ §§ 2" e 3° do urt. H;
·
De 120 dias, para QUe os estabelecimentos e einpresas
~n t i~fáçam a prescripção do art. i6.

Rio de Janeiro, 30 dP outubro
du l'in r· A fmrida.

DEOitETO N. 17 . .1 07 -

DE

1J.P

30

1'92G. -- Miguel Calmon

DE

ou !'Unt\0 ~E 192ü

t\u.toriza o Governo do Estado do EspiritJ Santo n da.,. temporarittmente ns rendns do 1>or·to de Victr.:r·ia em 9arantia de
operação dé cr·edito, para ns obras do "~•J.-:nuJ porto
O Presidente da Rrpublica do3 Estado~ Unidrs riJ Bt-al.'il,
fendo em vista a leLtra é1, da clnmmla XXXVII rf.J contmcto celebrado pelo GovC'rno Fedeml com o do Estado do Espírito

8anto, em virtude do df'r.rPfo n. 1G.739, ~f,- ;;t de dezembro
dP 1:)124. decreta:
Artigo unico. Fica o Gon~rno do Esta b do E"prl'ito ~nnt.o
autorizàdo a dar, pe1o prazo mi1:timo de fhnra (30) :maus, as
rendas do porto rle Victm·ia, n qui' se refer··~ :1 e 1:1U:Hjla XIII
tltl nlltldirlo cbilÍractn, (!fll ttilrrlilfia rlr 11tn cr.q•l'•'':ll.imo PX[orno
ba lmporlahcia maxiiím de

t

í.OO. 000-0-0, de·JI i !lado exclusi-
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vamente á execução da~ nhra~ do mesmo porto, na fórma daquellp, contracto.
§ L o As obras a quo se refere este artigo ~·erão a:; Jiscritnirtadas no projecto e orçaiJlentti dos melh~H·«,mentos (to
porto, approvado pelo Governo Federal.
§ 2. o A importancia do emprestimo será dept)sitada. em
Banco escolhido pelo Goverrto Federal, de ondo3 serão retiradas as parcellas por ,este autorizadas de accôrdo com o andamento dos trabalhos .
.Rio de Janeiro, 30 de outubro de 1926, 105° da Indepflndenciâ e ag• da Republica.
ARTHUR DA SILVA BEP.NA'RDEd.

Francisco Sá .
Annibal Freire da Fonseca.

DECRETO N. 17.198 -

DE

30

DE OUTUBRO DE

1926

Torna extensivo ao Estado de Matto Grosso o estado de sitio,
de que trata o dec1·eto n. i 7.17 4, de 31 de dezembro de
1925, e suspende o ']Ue vi(Jora no Estado do Ceará
O PI'osidrmLe da Ilepuhliea dos Estados Unidos do Brasil:
Resolve tornar extensivo aü Estado ne Matto Grosso, até
31 de dezembro do corrente anno, o estado de sitio, de que
trata o docrc!.o n. 17.174, do 31 de dezembro de 1925, e suspr'nrlrr n que vigora no Esta'do do Ceará.

Rio de Janeiro, 30 d~ oufuhro rlo 192ô, 105° ria Indepenfinnr.ia f' :JRo da Rcpuh1ica.
i\RTHUR DA SILVA BER.NARDES.

Affonso Penna .Tunior.

DECRETO N. 17.499 -

DE

30

DE OUTUBR,_O DE

1926

A tt toriza o Ministerio da Fazenda a emittir 64.. 562 apolices da
Divida Publica 110.ra pagamento de compromis&os contrahidos pelo Ministerio da Viação e Obras Publicas, no e:cercicio de 1925
O Presidente da Rt.··~blica dos Estad{)s Unidos do Brasil,
com fundamento no ar . 50. rla lei n. 4. 984 de 3f dezembro
de Hl25. qnp revigoro 1 o rlispositivo constante do art. zo,
n. V. da lei n. 1.6?5, dP 31 rle rlezemhro de !922,
Decreta:
. c\rL '1. 6 Fica o 1\linisterio da Fazenda autoriza~o a emitI i1· li 'J. ;)li?, apollt•rs da Divida Pnhlioa interna 'ta União, 110-

22J
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minntivas, de 1 :000$ cada uma, juros de 5 % ao anno, pard
necófTPr ao pagamento de dividas, na importancia de reis
lt5. 000 :000$, eontrahidas pelo Ministerio da Viação c Obras
Jlubl icas no exercício de 1925 e relativas á execução de obras
P- melhoramentos nas diversas estradas de ferro da União.
Art. 2. Hevogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 30 de outubro de 1926, i 05° da Indepen(lcncia e 38° da Republica.
0

ARTHUR DA. SILVA BERNARDES.

Annibal Freire da Fonseca,

DECRETO N. 17. 500 -

DE

1

DE NO\'El\IBfiO DE

1926

Sw;pende o estado de sitio durante o dia 14 do corrente rnez,
no município de ,1raçatuba, no Estado de São Paulo, JJara
deiçfies 1nunicipaes
O Presidente da Republica dos Eslacbs Unidos do Brasil:
Resolve suspender o estado de sitio durante o dia ·14 do
corrente mcz, em toclo o territorio do município de Araça1uba, no Estado de São Paulo, afim de que se realisem. ali, a9
r·!~ir;ões para vereadores á Camara Municipal.

Hio de .Janeiro, 1 de novPmhrn de 1926, 105° da Independr·nrin r 38° da Hepublicn.
AnTHUH. D"\ SILVA BERNARDES.

Affonso Penna Junior.

DE'CRETO N. 17. GO 1 ,....-

DE

3

DE NO\'EMBRO DE

1926

Cassa a autorizar.fio concedida ao Banco Gcrmanico da Ame1·ica
do Sul (De"utsch Sud-Amerilranische Bank, Aktiengellschaft'), sociedade anonyma com séde e1n Berlim, para
{uncdonal' nn Brru:il
O Presidente da. Republica dos EsLados Unidos do Brasil,
at tendendo ao que ficou apurado no processo administrativo
a que procedeu a Inspectoria Geral dos Bancos, relativamente
a actos lesivos ao Banco do Brasil, reincidentemente pratieados
com a JJrestação de mforrnações falsas, por intermedio da
snccursal nesta Capital do Banco Germanico da America do
Sul (Deutsch Sudamerikanische Bank, Asktiengellsehafft),
sociedade anonyma com séde em Berlim, resolve, com fundantt"nf.o no disposto no art. 9°, lettra i, combinado com o arl.ig-o GO, do regulamento que baixou com o decreto n. 14.728,

.~
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<le 1ü un março Lle 1U21, e na elausula üa <lo decreto n. 8.741,
do 2:> de maio de HH 1, em que fOI concedida autorização 'Uv

alludido .blanco Germanico da Amcrica do Sul para funcciúitar
no Brasil, cassar esta autorização.
Rio de Janeiro, 3 de novembro de 1D:?ü, l 05" da Indcpondcncia e 38• da Republica.
A.RTI-IUR DA SILVA BERNAHDES.

Jlnnibal Freire da Fonseca.

DECRETO N. f 7. 502 -

DE

3

DE NOVEMBRO DE

1926

Abre ao Minis te rio da Pazenda o credito especial de 23:048$992,
r'(lra paaamento a Manoel Dias de Toledo, em virtude de
sentença judiciaria
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida na resolução legislativa n. 5.021,
de 20 de setembro ultimo, e tendo ouvido o Tribunal de Contas,
na fórma do regulamento approvado pelo decreto n. 15.770,
de 1 de novembro de 1g.22, resolve abrir ao Ministerio da Fazenda. o credito especial de 23 :048$992, para occorrer ao pa ..
gamrnto deprecado em favor de Manoel Dias de "I:oledo, ex ...
escrivão da Collectoria Federal em Olinda, Estado de Pcruambuco, mandado reintegrar por sentença judiciaria.

Rio de Janeiro, 3 de novembro de 192ü, 105° da Indepen-dencia c 38° da Republica.
AR~HUR DA SILVA BERNARDES.

Annibal Freire da Fonseca.

DECRETO N. 1'i. 503 -

DE

3

DE NOVEMBRO D~

1!J26

A1J}Jrova e manda executar o regulamento para o Co1·po da
Sttb-of[tciaes da A1'mada

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil.
usando da autorização contida no art. 13 da lei n. 4.015, dt1
9 de janeiro de 1920, revigorada pelo art. H da lei n. 4.895.
de 3 de dezembro de 1924, resolve:
Approvar e mandar executar o regulamento para o Corpo
de Sub-officiaes da Armada, que a este acompanh~. assignado
pelo contra-almirante Arnaldo Siqueira Pinto da Luz, ministro de Estado dos Negocias da Marinha; revogados o decreto
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n. 7. 7B, de 9 de setembro de f909 e demais disposicões
('onl rnrio.

em

Rio de Janeiro, 3 de novembro de 1926, 105° da Indepene 38° da Republica.

dl~ueia

ARTHUR DA SILVA BERNARDE.S.

Arnaldo Siqueira Pinto da Luz.

Regulamento para o Corpo de Sub-Officiaes da Armada

1
'

CAPITULO 1
ORGANIZAÇÃO E FINS

Art. 1.0 O Corpo de Sub-officiaes da Armada é destinado
a auxiliar directamente aos oí'ficiaes, occupando-se da execucão material e direcção elementar dos trabalhos affectos
ltos varios ramos do serviço da Marinha de Guerra.
Art. 2. o Os sub-officjaes (SO) constituem uma cathego,·ia, na hierarehia miljtur, entr~ ós officiaes de p~:~.tente e 03
inferiores (sargentos de Corpo de M~rinheiros Nacionaes).
§ t .0 São praç~ de pret com regalias especiaes, que lhe
f'ito conferidas por este regulamento e demais disposições em
;vi~or.

§

z.o

Têm a graduação militar de sargento-ajudante

,(S:\) •

Art. 3." Os snb-officiaeJ devem apresentar fortes qualidadPs de manrlo. virtwJe:; militares c conhP-cimentos Pl'ofis-

sionaçs, quç Hws dcem a indispensavel forca moral perante os
inferiores e marinheiros ncs eX•Jrcicios, na direcção e na exetnr,fío dos trabalhos e em todos os actos de serviço, como au:XllJUres dirl~clos dos officiaes.
Art. 4.0 Os sub-officiaes serão, com responsttbilidade proJ)ria. os encarregados das incumbencü.ts pertencentes aos nav i os, corpos e estabelecimep.tos da Marinha, tendo sempre em
:vista as suas respectivas especialid::tdes.
Art. 5. O Corpo de Sub-off5ciacs é constituido por varias t)Uad1·o~· de cspeeialidades.
Paragrarho uni co. Em cada quadro o sub-official é especialista do servil{o correspondente, tendo sob sua direccão
os sargentos, nuxiliares especialistas (AE) e os rr.arinheiros,
prat.ieantes-cspreialistas (PE) ou sem especialidade (SE)~
Art. 0. Os diffcrcntes quadros de especialidades do Corpo
dr Sub-oficiaes são grnparlos. segundo a's tres grandes subdivisões do serY]çn da Marinha de Guerra. em:
a) serviços .de conv6s (S. CV);
b) serviço geral de mavhinas (S.G.MA);
c) serviço geral de aviação (S.G.AV);
0

0

(
!
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Art. 7. Os serviços de convé:; comprehendem os seguintes quadros:
1° - Para o serviço geral e ma:nobra do navio:
a) qlladro de mestres (MS);
b) quadro de contra-mestres (CM);
2° - Para os serviços especiaes:
a) quadro de artilheiros (A) ;
b) idem de torpedistas-mineiros (TM);
c) idem de signaleiros-timoneiros (ST) ·
d) idem de telegraphitas (TL);
e) idem de escreventes (ES);
j') idem de dieis (FL) ;
g) idem de enfermeiros (EF);
h) idem de artifices de convés (AR-CV).
Art. 8. O serviço geral de machina.s comprehende os seguintes quadros:
fo Para o ramo de conducção:
a) quadro de Conductores Machinistas (CO-MA);
b) idem de Motoristas (GO-MO);
c) idem de Electrjcistas .(CO-EL);
d) idem de Ualdeiras (CO-CA).
2o - Para o ramo de artifices:
Qu~dro de Artifjces de Machinas (AR-~.A) •
Art. 9. o O Serviço Geral de Aviação comprehende os seguintes quadros :
a) quadro de Pilotos-A.Yiadores (PL-AV);
b) idem de Artifices de Aviação tAR-AV) .
Art. f O. Os effectivos e a distribuição dos SO nos diffe.
rentes quadros serão annualmente fixados pelo Governo, attendendo ás necessidades do serviço em cada especialidade e
conforme as disposições das leis de fixação da Forca Naval
e da Despeza Geral da Republica.
Art. 11. Os suh-officiaes escolhidos pelo processo de
selecção estabeJ<',cido neste regQlamento, para o exercício da
funcção de mestrança geral, denominam-se - Mestres.
§ 1 . o Conservam a mesma graduação militar de sargentoajudante.
§ 2. o Passam a ter precedencia hierarchica sobre todos
os demais sub.,...officiaes, em virtude de sua funccão.
§ 3, o O ingresso dos sub-officiae~ no quadro de mestres
é fe) to mediante portaria do ministro, pela q:ual é "nomeado
para exercer a tuncção de mestre do Corpo de Sub-Officiaes
0

0

da Armada...
§ 4. o O accesso á funcção de mestre é aberto ao pessoal

subalterno das varias especialidades da Marinha, excepto:
a) ao do S. G. MA.;
b) ao do S. G. AV. do ramo de artifices;
c) ao do S. CV. dos quadros de artífices, saude, fazenda,
escripta e telegraphia.
§ 5 . o Os sub-officiaes dos quadros de CM, A, Tl\J, ST e
PL-AV, que satisfizerem as condições deste regulamento, po ..
derão inscrever-se ao concurso que será aberto periodica ...
mente para preenchimento das vagas que occorrerem.
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Art. 12. Os demais suh-orficiaes provêm:
a) os CM, do~ primeiros sargentos AE-CM e AE-SB, safi~fcitas as eondiçõt•s do Hrgulamcnto do Corpo do Marinheiros
.Na c ionacs;
b) os PL-AV, dos primeiros e segundos sargentos de
qualquer especialidade da Marinha (e, excepcionalmente, dos
SO), approvados no curso correspondente da Escola de
Aviação;
c) os dos quadros não comprehendidos nas alineas a e b,
dos primeiros sargentos AE ctas respectivas especialidades,
prenchidas as cond iç!Õ'cs regulamentares para elles em vigor.
§ 1. o As vagas dos quadros de sub-officiaes serão preenchidas á proporção que occorrerem, caso haja sargentos devidamente habilitados, ou logo que os houver.
§ 2. o Cumpre :í Directoria do Pessoal fazer ao ministro
a communieação da abertura das vagas, informar si ha sargentos devidamente habili I ados c quaes são aquelles a quem
toca a promoção, de accôrdo com os regulamentos em vigor.
§ 3. o O sargento incluído no Corpo de Sub-Officiaes é
"nomeado" por portaria "pa1'a exerce1' as funcções da sub-of(icial da A1'mada, incluído no quad1'o" em que se dér a vaga,
"promovido á g1'aduação de sargento-ajudante, e exe1'cendo as
suas {uncções com 1'esponsabilidade p1'opria".
Art. 13. Os artífices terão os seguintes officios:
a) os de convés: carpinfciro-calafatc, pintor e pedreiro;
b) os de machinas: torneiro, ferreiro, caldeireiro do
cobre, fundiclor, soldador e modelador;
c) os de aviação: motorista, montador, carpinteiro, caldeireiro e photographo.
Paragrapho unico. O Governo poderá crear em qualquer
dos quadros de artifices outros officios, sem que nenhum
delles constitua quadro á parte.
CAPITULO II
bA ADl\IISSÃO AO QUADRO DE MESTRES

Art. 14. Para admissão no quadro de mestres, a que se
refere o art. 11, deverão ser satisfeitas as seguintes condições:
a) ter tres annos de embarque, sendo que para os subofficiàes artilheiros, torpedistas mineiros c signaleiros-timoneiros será exigido pelo menos um anno no exercício das
funcções de contra-mestre, a. bordo;
b) não ter nota alguma que desabone a sua conducta,
quer civil, quer militar;
c) ter o curso da Escola de Contra-Mestres;
d) preslar concurso, que constará do seguinte:
1) perfeito conhecimento de todas as ma terias exigidas
para o accesso a contra-mestre;
2) conhecimento das cartas maritimas usadas na Marinha
de Guerra;
3) conhecer rumos, marcações e suas correcções;
4.) saber tra(:ar nas cartas, rumos e marcações;
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5) conhecimento dos diversos meios de communicacões
marítimas.
Art. 15. O concurso será feito annualmente, e valido sómente por 12 mezes, a contar da data E.'m que se realizar a
ui ti ma prova.
Art. 16. Constará de uma prova escripta e outra oral.
Art. 17. A commissão examinadora será nomeada pelo
director geral do Pessoal e compôr-se-ha de tres membros,
sendo dous do Corpo de Officiaes da Armada, um dos quacs
presidente, e um outro, official do Corpo de Patrões-Móres.
Paragrapho unico. Cada examinador dará uma nota de
O a 10 em cada uma das provas, e só será habilitado o concurrcnte que conseguir média final igual a 6 inteiros, ou
maior.
Art. 18. O ministro escolherá livremente entre os candidatos habilitados, cuja relação, acompanhada de todas as informações, lhe será enviada pelo director geral do Pessoal,
dentro de 10 dias da terminação das provas.
CAPITULO III
DEVERES DOS SUB-OFFICIAES EM GERAL

Art. 19. Os deveres dos sub-officiaes pertencentes aos
diversos quadros, no exercício das funcções que lhes competem, são os prescriptos neste regulamento, além de quaesquer outros de natureza militar ou technica que, em virtude
de leis, regulamentos e ordens em vigor lhes sejam attribuidos.
.
Art. 20. Aos sub-officiaes da Armada em geral cumpre
a fiel execução de todas as instrucções e disposições quo lhes
disserem respeito nas organizações e tabellas adaptadas nos
diversos regulamentos e regimentos internos dos navios,
corpos e estabelecimentos, executando e fazendo executar por
todos os seus subordinados as ordens que receberem, como
auxiliares directos dos officiaes e fiscaes immediatos do cumprimento dessas ordens.
CAPITULO IV
SERVIÇO GERAL E MANOBRA DO NAVIO

Art. 21. Compete aos mestres:
a) as funccões de mestrança, com responsabilidade propl'ia, na fórma das leis e regulamentos em vigor, a bordo dos
navios de commando de capitão de mar c guerra e capitão
de fragata, bem como nos corpos e estabelecimentos, e, excepcionalmente, nos navios de commando inferior;
b) as funcçõcs de mest.rança nos pequenos navios, rebocadores, avisos, etc., que não sejam commandados por officiaes, e onde exercerão a autoridade maxima que a estes
normalmente compete;
·
c) exercer interinamente as funcções de patrões-móres
nos Arsenaes e Capitanias, 8empre que houver necessidade de
·
serviço e por nomeação do ministro.
~Alie
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d) manter a ordem e diciplinn nos ranchos, alojamentos
e dcpendencias occupadas pelo Estado-Menor, fiscalizando a
boa execucão dos regulamentos, regimentos internos e instru ...
cçõeg superiores a elles referentes;
e) auxiliar, por todos os meios a seu alcance, a instruccão dos Ol\l, AE-OM c marinheiros do servico geral e de manobra, bem como a dos demais sub-officiaes affectos a esse
servico a bordo;
f) fiscalizar frequentemente· a execução das fainas.
mesmo que as não dirijam pessoalmente, bem como o desem ...
penho do serviço de convés pelos demais sub-officiaes, com ...
municando ao official de quarto as falhas que notarem.
Art. 22. Os mestres, nas fainas e serviços que dirigirem,
!'crão auxiliados~ conforme as disposições do serviço interno,
tanto pelos Cl\1 como pelos demais sub-officiacs dos quadros
do A, TM, ST o PL-AV.

Art. 23 . Os mestres poderão exercer o encargo de divisão, nos naYios quo mestrarem, conforme dispuzer o regulamento para o serviço a bordo.
Art. 2,í. Compete aos contra-mestres:
a) as funcções de mestrança dos navios do commando
inferior ao de capitão de fragata, com responsabilidade pro ...
pri~, na fôrma das leis e regulamentos em vigor;
b) o serviço geral de quarto no convés;
c) a execução de fainas e manobras do serviço geral que
lhes forem ordenadas;
d) auxiliar aos offieiacs nos servit;~os de navegação, manobras c goycrno do navio, na fórma dos regulamentos do
serYiço interno;
c) auxiliar aos mestres, nos navios por estes mestrados.
Art. 25. Aos contra-mestres, quando em funcção de mes ...
trança, corre~pondem as mesmas obrigações e direitos de pre ....
ccdcncia que são a ttribuidos aos mestres.
Art. 26. Quando não exercerem funcção de mestrança, os
conll·a-mestrcs concorrerão em antiguidade com os demais
sub-officiaes.
Art. 27. O servi c-o de qnarlo, o de fainas e manobra em
geral, serú tambcm desempenhado pelos sub-officiaes dos
quadros de A, TM, ST e PL-AV, nus navios e estabelecimentos,
com responsabilidade propria.

CAPITULO V.
SERVIÇOS ESPECIAES DÉl CONVtS

Art. 28. JJos Artilheiros - Os sub-officiaes artilheiros,
nlém dos serviços que lhes cabem pelo art. 27, exercerão, com
responsahilidade proprin, as funcções determinadas no pre...
sente ~rUgo corresporHlf~udo-lhes as obrigar;õcs ~eguinles:
a) Ao .t\.J·tilheiJ·o-Che{e:

1) ter perfeif o conhecimento de todo o material e ser ...
viço do Departamento de Artilharia do seu navio;
2) ser o auxiliar directo do encarregado geral da artilhal'ia em tudo o que se referir á conservação, preparação e re~
paro do ma lerinl de artilharia;
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3) dirigir a execução dos reparos e outros trabalhos a
serem realizados na officina do departamento;
4) auxiliar a fiscalização e execução dos reparos e outros
trabalhos a cargo das officinas do Armamento ou Arsenal;
5) zelar pela conservação dos sobresalenlcs, verificando
J3i estão em condições de serem de prompto utilizados;
6) organizar, do accôrdo com as ordens o instrucçõcs do.
encarregado geral da artilharia, as relações de podidos, do
confecção e reparos do material de artilharia a serem executados por bordo ou pelas officinas do Armamento;
7) verificar e communicar ao encarregado geral da artilharia si todas as ordens c disposições relativas aos cuidados c acondicionamento do material de artilharia e das mu~
nicões estão sendo cumpridas;
8) auxiliar o encarregado geral da artilharia na confeccão
de mappas e informações que devem ser apresentados pelo
dcpart.amento;
9) occupar em exercícios os postos que lhe forem designados, informando ao encarregado g-eral da artilharia c ao3
officiaes encarregados de diYisões sobre os defeitos do material observados no correr do exercício;
fO) dirigir em combate a divisão de reparos da artilharia,
attendendo e providenciando, no que estiver a seu alcance,
sobre reparação ou substituição do material avariado, c bem
assim sobre o preenchimento das baixas que se tenham dado,
pela maneira prescripta nas tabcllas.
b) Ao Fiel de Artilharia:
1) a guarda e conservação de todo o material de artilharia c do de consumo recolhido ás dispensas do serviço a seu
cargo;
2) ter em dia o livro de carga do malel'ial .sob_ sua res-.
fJOnsabilidade;
3) receber c escriplurar o material recebido;
4) distribuir c organizar o mappa de despc.za do ma ..
tcrial dispendido;
5) dirigir o serviço do paioieiro e do seu ajudante;
6) occupar nos exercicws diarios, ou em "posto do
~ombalo", o posto que lhe for designado.
c) ao chefe de torre:
1) auxiliar o commanr1a nte da forre em tudo que se r e...
!acionar com a conscrvaçãoJ preparação c reparo do material
da torre·
·
2) ~uxiliar a instrucção c treinamento do pessoal;
3) proceder, sob a direcção do commandante da torre, á
l'ectificacão das alças de mira, e quaesqucr outros trabalhos
na torre;
·
4) auxiliar o commandante da torre na confecção dos
reg·istros dos exercícios e trabalhos na torre;
5) ter perfeito conhecimento do toda a installação e equi ...
pan1ento da torre;
6) ter conhecimenl o dos processos de direcção de tiro e
cnpacit.lade de manobrar com a torre em combate, na ausencia.
do commandante;
7) ter conhecimento elementar de balistica e obscrvaçãrj
.de tiro, necessarios para corrigir c dirigir o fogo da torre;
8) conhecer perfeitamente todas as precauções de se~
s·u~ança relativas RQ eanhã()J ás munições ~ explosivos;
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9) conhecimento perfeito do systema

sua manobra c provas;

de alagamento,

10) conhecimento dos deveres dos sub-officiaes no exercício das varias funcções que lhes competem;
11) conhecimento mais detalhado dos assumptos que são
da competencia do ajudante do chefe de torre;
12) execução dos serviços mecanicos nec.essarios ao reparo e á conservação dos machinismos e installac;ões de torre,
a cargo do pessoal de machinas anteriormente.
d) ao ajudante do chefe de tort·e:
1) distribuir e exercitar o pessoal da torre e dos paióes,
inclusive em casos de avarias e accidentes;
2) preparar a torre para o fogo;
3) auxiliar a rectificação das alças de mira;
4) auxiliar o chefe da :orre na conservação e reparos de
todo o material da torre;
5) ter conhecimento detalhado do canhão e de toda ~
installação da torre;
6) ter conhecimento dos apparelhos existentes na torre
para a direcção do tiro e systema de communicac;ões;
7) conhecimento geral do systema de direcc;ão do tiro e
dos methodos de tiro adaptados;
8) conhecimento perfeito do serviço de munição;
9) conhecimento dos deveres dos inferiores no exercicio
das diversas funcções que lhes competem;
10) substituir o chefe de torre, e com elle revesar-se
para exercício.
e) ao chefe de defesa ou de grupo de canhões;
1) auxiliar os officiaes encarregados em tudo ci que se
referir á preparação, conservação e reparo do material da
ar ti 1haria;
2) auxiliar a instrurção e treinamento do pessoal;
3) ter conhecimento geral do systema de direcção do
tiro e dos methodos para a artilharia anti-torpedica;
4) se:.· capaz de dirigir o fogo da defesa, ou grupo de
canhões nos casos de fogo dividido;
5) ter conhecimento elementar de balistica e de obser;vação de tiro necessarios para corrigir o fog 0 da defesa ou
grupo de canhões.
f) ao chefe de armamento das flotilhas fluviaes:
1) as mesmas obrigações que correspondem ao artilheiro chefe, relativamente a todos os navios da furca;
2) entender-se directamente com o Estado-Maior da
forca e com os commandantes dos navios sobre os assumptos
que lhe co;npetcm por este regulamer~to, sempre que não haja
um official designado para concentrar os serviços de arma ..
menta, e os navios não tenharj. encarregado de artilharia.
Art. 2J. Dos tor1Jedistas-minei1•os - Os sub-officiaes
torpedistas-mineiros, além dos serviços que lhes cabem pelo
art. 27, exercerão, com responsabilidade propria, as funcções
determinadas no prcscnl c artigo, correspondendo-lhes as
pbrigações seguintes:
a) ao torpedista-~ ucfe:
1) ter perfeito conhecimento de todo 9. material .E3 s~r
vico de torpedos ~ minas do seu navio; -
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ser o auxiliar directo do encarregado de torpertog em
tudo o qne se referir á conservação, prPparaçã.o e reparo do
material;
3) dirigir a execução dos reparos :; outros trabalhoa a
serem realizados a bordo;
4) auxiliar a fiscali7Jação e execução dos reparos e outros
trabalhos a cargo das officinas do armamento ou arsenal;
5) zelar pela conservação dos sobresalentes, verificando
si estão em condições de serem de p"·ompto utililados;
6) organizar. de accôrdo com as ordens e instrucçóes do
encarregado de torpedos, as relaçõe~ de pedidos, de confecção e reparo.s do material a serem executados por bordo ou
pelas officinas do armamento;
7) verificar e communica1· ao encarregado do torpedos
si todas as ordens e disposições relativas aos cuidados e
acondicionamento do material estão sendo cumpridas;
8) auxiliar o encarregado de torpedos na confecção :le
mappas e informações que devem ser apresentados;
9) occupar em exercícios os postos que lhe forem de·
signados, informando ao encarregado de torpedos sobre os
defeitos observados no material;
10) dirigir em combate os serviços quo lhe forem determinados pelo encarregado de torpedos.
b) ao torpedista-mineiro na mestrança dos avisos mineiros cabe a responsabilidade da conservação e utilizacão
do material de minagem e rocega que existir a bordo e a
direcção immediata dos serviços correspondentes; deve ter
conhecimento perfeito dos processo de minagem e rocéga
e dos typos de minas e apparelhos em uso;
c) ao torpedista-mineiro encarregado dos depositas do
minas nas bases em terra, cabe a responsabilidade da conservação desse material e da direcção do pessoal destinado ao
serviço de minas, a guarda e conservação do material de
rocega ahi depositado, conforme 3S crden.s e instrucções que
receber;
Cumpre-lhe inspeccionar fre.;uentemenle todo o material sob a sua guarda, communicando ao commandante ou
offieial encarregado, as necessidades de reparo que houver;
d) ao torpedista-mineiro compete a execução e a direccão dos reparos de todo material de torpedo, minas minagem e roccga que puder ser t'eito pelas officinaa de bordo
ou do estabelecimento, bem como nas officinas do armamento.
Art. 30. Dos t;ianalci1'ns e timoneil·os - Os suh-officiaes
signaleiros-timonciros, além dos serviços que lhes cabem pelo
art. 27, exercerão, com responsabilidade proprin, ns funccõe3
determinadas no presente artigo, corrcspondcndo-lhes as obrigações seguintes:
1) o encargo das estações de signaes de bordo, e tudo
mais que constituir sua incumbencia, inclusive o pessoal, de
aecôrdo com as respectivas organizações internas;
2) ser. quando embarcado, auxiliar directo
do official
encarregado de signaes;
3) verificar e regular o consumo de tojo o material des ..
tinado á conservação de tudo o que pertencer ás suas incumbencias;
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4) fiscalizàr e fazer cumprir toda cscripturaçãô adoplad3
f-'.pt·viço dr, SignnPs da Marinha de Gue:ra;
_
..
r)) olJscr\'ar, rigorosamelltc, todas .as ~nslrucçocs offtcJacs
em Yigor sobro o Serviço do Commumcaçoes Navaes;
6) cumprir o que fur determinado sobre o modo de funccionamento dos npparelhos de suas incumbencias, observantlo as respectivas instrucções;
7) dar fiel cumprimento a todas instrucções e disposições que lhes forem inhcrentcs c constarem das organizações
c tabellas adaptadas no Servico de Signacs e Timoneria dos
nnvios;
8) manter em ai to gráo de treinamento todo o pessoal da
jncnmbeneia, rlo ar.ct,rdo com as instrucçõcs quo receber do
,,ffieial encarregado de signaes.
_
Art. 31. Dos tcleg1·aphistas - O~ sub-officiaes telegra ..
phistas exercerão, com responsabilidade propria, as funr.ções
dP.terminadas no presente artigo, correspondendo-lhes as
(lbrigaçõés seguintes:
a) ao chefe de estação:
1) ter perfeito conhecimento de todo o material de sua
·nstação, e de todas as ordens sobre communicações nacionaes
e intermícionaes;
2) o encargo das estaçõrs e de tudo mais que constituir
·~na incumhencia, inclusive o pessoal, de accôrdo com a respectiva organização interna;
3) conserYar e reparar com zelo c profiéicncia os apparelhos das estacões de que forem resporísaveis:
4) ser, quando embareado, o auxiliar direclo do officlal
telegraphista ou do chefe da incumbencia;
5) cumprir o que fõr determinado sobre o modo de funccionamenf o dos apparclhos de sua ,incumbencia, observando
as respectivas instrucções;
6) verificar e regular o consumo de todo o material destinado a sua estação;
.
7) observar rigorosamente todas a~ lnstruccões offieiaes
em vigor sobre o sf~rviço de communicações navaes;
8) fiscalizar c fazer cumprir toda escripturação adoptarla no serviço de tclegraph ia naval;
9) confeccionar os mappas de toda a escripturacão referente ao serviço intermediario, nas estações costeiras, obedecendo ás instruccões em vigor;
i 0) dar fiel cumprimento a todas instrucções e disposições
que lhe forem inherentes e constarem dns organizacões e tabeiJas adoptadas no serviço de telegraphia nos navios e estabelecimentos de l\Inrinha;
11) cornmunicar as avarias e os concertos necessarios ao
bom fnnccionnmento de sua estação;
12) procurar manter harmonia de vistas e cõóprração
com n cstaçi'io telcgraphica terrestre com que estiver ligado.
b) no ajudante de estação ou chefe de quarto:
1) ter perfeito conhecimento de todo o material de sua
inrumbencia;
2) o encargo do~ g-rupo;:; de sua incumbencia e tudo o
que nos mAsmo.s pertence!·· i~clusive o pessoll.l; de pr,t•ôrdo
110
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S) conservar e reparar, com zelo e proficiencia, tudo o
que constituir o seu encargo e que a elle disser respeito;
4) fazer o serviço de quarto, observando o detalhe organizado pelo encarregado da estação;
5) cumprir o que fôr determinado sobre o modo de funccionamento dos apparelhos de suas incumbencias, observao ..
po as respectivas instruccões;
·
6) verificar e regular o consumo de todo material desti ..
nado á sua incumbencia;
7) observar rigorosamente todas as ·instrucçõe.; officiacs
~m vigor sobre o serviço de communicações navaes;
8) toda a escripturação relativa ao quarto que Uver
feito;
O) dar fiel cumprimento a todas instrucções e disposicões que lhe forem inherentes e constarem das organizações e
tabellas adortadas no serviço de telcgraphia dos na•itos e es ..
~abelecimentos de Marinha;
10) executar todas as limpezas e faxinas, occupando os
postos que lhe forem indicados pela tabella do navio ou estabelecimento cnde sirver;
11) assumir temporariamente a responsahilidada que cnbe
aaa chefes de estação, todas as vezes que fôr acsignado para
,t;t~bEtituil-os em qualquer de seus ser~izo,:,.
Art. 32. Dos escreventes - Aos sub-officiaes escreventes. compete, com responsabilidade propria:
1) ter a seu cargo toda a cscripiuração de detalhes e
administração do navio;
2) manter sempre em ordem e bom estado de conserva ..
<ião o aréhivo e biblioiheca dos navios e estabelecimentos;
3) cumprir as ordens que sobre taes serviços lhes forem
ôadas pelos commandantes ou immediatos;
4) zelar pela boa conservação e limpeza das machinas de
escrever que lhe forem confiadas e demais objectos de escriptorio;
5) ter em p~rfeita ordem o expediente e 6 archlvo da
ordens do dia, circulares e memoranda;
Art. 33. Dos fieis ..- Aos sub-officiacs fieis compete,
com responsabilidade propria:
1) ter a seu cargo as chaves dos paióes que estiverem
sob sua guarda;
2) zelar pela arrumação e limpeza desses pai6e3 e pela
conservação dos artigos nelles depositados, tendo sob suas
ordens os auxiliares da respectiva especialidade;
3) dar parte aos commissarios de toda e qualquer occurrencia que possa affectar os serviços a seu cargo, perturbar a
ordem dos pai6es de que forem incumbidos, ou prejudicar a
conservação rlo material nelles depositado;
4) não entregar objecto algum, sinão com or-dem escripta
ôa autoridade competente;
5) substituir os cornmissarios em caso de morte ou fm ..
pedimPnto, ficando, porém, unicamente com a responsabilidade dos generos;
6) a guarda_ dos objectos da Far.enaa Nacional que estiye ..
tchl a seu cargo;
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7) executar os servicos de escreventes, nu fórma prescripta no artigo anterior, sempre que a lotação não cogite da
~0-~S, ou em Ja1la ·deste.
Art. 34. Dos enfermeiros - Aos sub-o f ficiacs cnferme1 ..
ros compete, com responsabilidade propna:
i) auxiliar o scrvico de saude, não só na parte dos cuirtados aos enfermos, como na arte dcnlaria e na pharmacia,
assim corno na parte administrativa;
2) ser rc~pon~aveJ pela manipulação pharmaceutica e
manu'enção da carga do serviço de saudc, onrJe quer quo esse
mister não seja incun:IJido a ot'ficial do Corpo de Saudc;
3) o trabalho de sccretarm, como seja corre~ponclencia,
archivo, rcdacção de mappas o tabellas, dactylographm, estcnographia e outros misteres correlatos;
4) o preparo o fiscalizacão das dietas em geral;
5) a direcção administrativa da enfermarta;
6) a manutenção da disciplina entre os doentes e entre os
subordinados.
Art. 35. Dos Arti{ices de Convés - Aos sub-officines art.ifices de convés, compete, com responsabilidade propria:
a) Aos carpinteiros:
1) conservar em hom estado os moveis e obras de madeira dos navios, corpos ou estabelecimentos em que servirem;
2) fa:r.er os trabalhos de sua arte quo lhes forem determinados.
b) Aos pintm·es:
i) conservar em bom estado as pinturas dos navios, corpos
ou estabelecimentos;
2) fazer os trabalhos de sua arte quo lhes forem determinados.
c) Aos pedreiros:
f) conservar em bom estado todas as obras de sua espe.
cialidade;
2) fazer os trabalhos de sua arte que lhes forem deter ..
minados.
CAPITULO VI
SERVIÇO GERAL DE M ACHINAS

Art. 36. Dos condu.ctores-machinistas - Aos sub-offlciaes .conductores-machinistas compete, com responsabilidade
proprm:
f) o Pncargo das machinns (excepto as especiaes) e de
tudo mais que constituir as suas incumbencias. inclusive o
pessoal, de accôrdo com as organizações internas dos navios e
estabelecimentos de Marinha;
2) c_onduzir, conse~var e repar~r. com zelo c proficiencia,
as machmas e tudo ma1s que constituir as suas incumhencias·
3) fazer o serviço de quartos nas machinas observando
o detalhe que fôr organizado;
'
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4) servir nas officinas, executando os trabalhos corres ...
pondcnfcs no officio de ajustador, sempre que para as mesmas
forem designados;
5) verificar e regular o consumo de todo o material destinado ao funecionamento e á conservação das machinas. e ter
inventariado tudo o que pertencer ás suas incumbencias;
6) cumprir o que fôr dPtcrrninado sobre o regimen do
fnnccionamento das machinas, de accôrdo com as inslrucções
qnc for·em estabelecidas;
7) cscripturar, em livro proprio, as occurrencias dos
quartos que fizerem, e, nos mappas c demais impressos. oa
dados das observações que, durante os mesmos, houverem aonotado;
8) observar rigorosamente todas as instrucções officiaos
que tenham relação com a conducç•ão, conservação, limpeza o
segurança das machinas.
Art. 37. Dos conductores de caTJeiras-Aos sub-officiacs
concluctores de caldcrras, compete, com responsabilidade propria:
1) o encargo das caldeiras e de tudo mais que constituir
as suas incumbencias, inclusive o pessoal, de accõrdo com as
organizações internas dos navios e estabelecimentos de Marinha·
2) conduzir, conservar c reparar, com zelo e proficiencia,
as caldeiras e tudo mais que constituir as suas incumbencias:
3) fazer o serviço de quartos nas caldeiras, observando
o detalhe que fàr organindo;
4) servir nas officinas, executando os trabalhos correspondentes ao officio de caldeireiro de ferro, sempre que para
as mesmas forem designados;
5) verificar c regular o consumo do combustível c do
material destinado ao funccionamenlo c á conservação das
caldeiras, e ter inventariado tudo o que pertencer ás suas incumbencias;
6) cumprir· o que fôr determinado sobre o regimen de
funccionamento das caldeiras, de accõrdo com as instrucções
que forem estabelecidas;
7) escripturar, em livro proprio, as occurrencias dos quar ...
t.os que fizerem. e, nos mappas e demais impressos. os dados
das observações que, durante os mesmos, houverem annot.ado;
8) observar rigorosamente todas as instruccões officiaes
que tenham rela("ão com a conducção, conservação, limpeza e
segurança das caldeiras.
Art. 38. Dos conductores-motorista,~ - Aos sub-officiaes
conductores-mot.oristas, -compete, com responsabilidad0 vropria:
1) o encargo dos motores e machinas especiaes e de tudo
mais quo constituir as suas incumbencias, inclusive o pessoal,
de accôrdo com as orgamzaçõcs internas dos navios c estabelecimentos de Marinha:
2) conduzir, conservar c reparar, com zelo e proficiencia,
os motores, machinas cspeciacs c tudo mais que constituir as
suas incumbencm(;l:
3) fazer o serviço de quartos nos motores e machina·s especiacs, observando o detalhe que fôr organizado;
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4) scrYir nas offirinas, executando os trabalhos corres ..
pondPntes no officio de ajustndor, sempre que para as mesmas
Jorcm dcsig·nados;
5) verificar c regular o consumo do todo o material destinado ao funccionamento e á conservação dos motores e machinas especiaes, e tet• inventariado tudo o que pertencer ás
suas incumbencias;
6) cumprir o que fôr determinado sobre o regimen do
funccionamcnto dos motores e das machinas especiaes, de
nccôrdo com as inslrucções que forem estabelecidas;
7) escripturar, em livro proprio, as occurrencias dos quar ..
tos que fizerem, e, nos mappas e demais impressos, os dados
das observaçtÕcs qne, durante os mesmos, houverem annotado;
8) obscrYar rigorosamente todas as instruccões officiaes
que tenham relação com a conducção, conservação, limpeza e
~cgurança dos motores e machinas especiaes.
Art. 39 Dos conductores-electricistas - Aos sub-officiaes
conductorcs-clcctricistas, compete, com responsabilidade propria:
f) o encargo dos dynamos, motores electricos, insta Ilações
e demais apparelhos electricos e de tudo mais que constituir
ns suas incumbencias, inclusive o pessoal, <;le accôrdo com as
organizações dos navios e estabelecimento de Marinha;
2) conduzir, conservar o reparar, com zelo e proficiencia·,
os dynamos, motores elcctricos, installaçõcs e demais appa ...
relhos eleclricos o tudo mais que constituir as suas incumbenclas;
3) fazer o serviÇ~o de quarto nos dynamos, motore~ electricos e demais apparelhos electricos, observando o detalhe
que fôr organizado;
4) servir nas officinas, executando os trabalhos correspondentes ao officio de ajustador-clectricista, sempre que para
as mesmas forem designados:
5) verifica·r e regular o consumo de todo o material destinado ao funccionamento c á conservaÇ~ão dos dynamos, motores elecf.ricos, installações e demais apparelhos electricos.
e ter inventariado tudo o quo pertencer ás suas incumbencias;
6) cumprir o que fôr determinado sobre o rcgimen da
funccionamento dos dyna·mos, motores elcctricos e demais
apparelhos eleclricos, de accôrdo com as instruccões que forem
estaholccidas;
7) escripturar, em livro proprio, as occurrencias dos
quartos qne fizerem, e, nos mappas e demais impressos, os
éiados das observações que, durante os mesmos, houverem annotndo;
8) obserYnr rigorosamente todas as instruccõea offíciaes
que tenham relação com a conducção, conservação, limpeza e
seguranç-oa dos dynamos, motorc~ elcctricos, installacões e demais apparelhos electricos.
a
Art 40. Dos Artífices de lrlachinas - Aos sub-officiaes
nrtifices do machinas, compete, com responsabilidade propriu:
1) o encargo das officimt's, mnchinas-ferramentas, fer ...
ramentas e tudo mais qm~ nas officinas constituir as suas in ...
cu112be~cias, inclusive ~ pessoal, de 3;ccôrdo com as organio

o

~acofl~ 1nfrrna~

dos

nnY1n1 P ('~f:l.'hrl(lrtrn('nfo~

i111 1\fnrinh:-.;

A('!TO~ DO PODER RxEr:oTTVO

2) fa1.rr os serviços de reparos rclalivos ás suas espcc.ialidades, sempt·e que receberem ordem para executai-os;
3) utilizar, conseryar e rcparm·, com zelo c proficiencia,
&s mnchinas-ferramentas, ferramentas c todo o material quo
constituir as suas incumbencias;
4) verificar e regular o consumo de todo o material destinado aos trabalhos de reparo que lhes forem confiados, o
ter invcntarmdo tudo o que pertencer ás suas incumbencias;
5) observa·r rigorosamente todas as instrucções que tenham
relação com a limpeza, conservação e segurança das officinas
dos navios e estabelecimentos do Marinha •:
CAPI'l'UI.O

:VII

SERVIÇO GERAL DE AVIAÇÃO

Art. 41. Dos Pilotos-Aviadores - Aos sub-officiaes pilotos-aviadores compete, com responsabilidade propria, alrm
dos servicos que lhes cabem pelo art. 27:
1) o encargo de aviões, hangars, manobra de aviões e
bydro-aviões, encalhe e desencalhe de bydro-aviões e lanchas de soccorro, manobras de peso; o encargo de alojamentos, a superintendencin dos serviços de rancho das guarnições
e tudo mais que constituir as suas incumbencias, inclusive o
pessoal, de accôrdo com a organização interna da Escola de
Aviação Naval, Centros e Bases de Aviação da Marinha;
2) pilotar aviões com proficiencia e prudoncia, o mal.lCjar o seu armamento;
·
3) fazer o serviço de auxiliares de cslado ou quarto, observando o detalhe que fôr organizado;
4) escripturar, em livro proprio, as occurrencfas dos
quartos que fizerem;
·
5) registrar nos livros, mappas ou papeletas apropriadas,
bs vôos dos aviões;
6) fazer a escripturação do "Diario do Avião" c do
... Diario do 1\fotor";
7) verificar e ter inventariado tudo que pertencer ás suas
incumbencias, c regular o consumo do material necessario á
conservação e funccionamento das mesmas, zelando por tudo;
8) executar reparos de cmergencia quando as circumstancias o exigirem, para o que deverão empregar o tempo
disponível. em adquirir nas differentes officinas, os conhecimentos geraes e praticas que os habilitem á boa execução
desses reparos;
9) dar fiel cumprimento a todas as instrucções officiaes
que lhes forem inhcrentes e constarem da organização e ta}Jellas adaptadas no serviço da Aviação Naval;
10) observar rigorosament-e todas as instruccões officiacs
que tenham relação com a pilotagem, conservação, limpeza e
segurança dos aviões.
Art. 42. Dos Artífices de Aviação. "Motoristas" - Aos
snb-officiaes artifices de Aviação da especialidade de Motoristas compete, com responsabilidade propria:
1) o encargo das officinas, machinns-fcrramentas, ferrmw'nf~~ c tudo mai3 qun nns offieinn~ conc;titufr as sunll!
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incumbencias, inclusive o pessoal, de accôrdo com a organizacão interna da Escola de Aviação Naval, Centro e Bases de
Aviação da Marinha;
2) o encargo de motores de flotilhas, esquadrilhas ou
aviões sohresalentes e ferramentas;
3) o encargo de paióes de sobresalentes de material relativo ás suas especialidades;
4) comJuzir, conservar, reparar, montar, desmontar, ajustar e experimentar com zelo e proficiencia nos aviões, offi.cinas e bancos de prova, os motores, e utilizar-se do armamento dos aviões;
5) fazer os serviços de construcções e de reparos relativos ns suas especialidades, sempre que receberem ordem
para executai-os;
6) utilizar, reparar e conservar com zelo e proficiencia,
.s machinas-ferramentas, ferramentas e todo o material que
constituir a ssuas incumbencias;
7) verificar e regular o consumo de todo o material destinado aos trabalhos de construcção e reparos que lhes forem
confiados, e bem assim do material de consumo destinado á
limpeza e conservação de tudo o que fôr da sua alçada;
8) ter sempre inventariado tudo o que pertencer ás suas
incumbencias;
9) fazer o serviço de substituição de motores de aviões:
10) observar rigorosamente todas as instrucções que tenham relação com a limpeza, conservação e segurança das
officinas, motores e demais material de suas incumbenclas;
11) escripturar no "Diario do Motor" todas as occurrencias, substituições, falhas, fracturas e demais anormalidades
verificados nos motores, na desmontagem, nas officinas, no
transporte e nas experiencias em banco de prova.
Art. 43. Dos Artífices de Aviação. "Montadores" - Aos
snb-officiaes artífices de Aviação da especialidade de "Montadores" compete, com responsabilidade propria:
1) o encargo das officinas, machinas-ferramentas, ferramentas e tudo mais que nas officinas constituir as suas incumbencias, inclusive o pessoal, de accôrdo com a organização
interna da Escola de Aviação Naval, Centro e Bases de Aviação da Marinha;
• . 2) o encargo de montadores de flotilhas ou esquadrilhas,
sobresalentes e ferramentas destinadas á montagem, desmontagem e alinhamento dos aviões:
3) o encargo de paióes de sobresalcntes de material relativo ás suas especialidades;
4) fazer os serviços de construcção e de reparos relativos
ás suas especialidades, sempre que receberem ordem para
executai-os;
5) utilizar, conservar e reparar com zelo e proficiencfa,
as mar.hinas-fcrramentas, ferramentas, reguas, niveis e todo
o material que constituir as suas incumbencias;
6) verificar e regular o consumo de todo o material destinado aos trabalhos de construcção e reparos que lhes forem
confiados, e bem assim do material de consumo que fôr destinado á limpeza e conservação em suas incumbencias;
7) ter inventariado tudo o que pertencer ás suas incumbencias;
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8) observar rigorosamente todas as instrucções que tenham relação com a limpeza, conservação e segurança das
officinas, aviões e demais material de suas incumbencias;
9) ter sempre os aviões perfeitamente alinhados e em
optimas condições para o vôo;
10) fazer e dirigir os serviços de encaixotamento, dasencaixotamento, montagem, alinhamento, desmontagem e inspecção dos aviões;
H) fazer e dirigir os trabalhos de substituição, reparo,
costura, pintura "Dopagem ", envernizamento e entelamento
(los aviões;
12) preparar e fazer preparar tintas, vernizes, dope e
'demais material necessario á execução de trabalhos de sua
especialidade;
f3) fazer os trabalhos de collocacão, limpeza, conservação e regulamento dqs differentes instrumentos dos aviões.
Art. 44. Dos Artifices de Aviação, "Carpinteiros" - Aos
sub-officiaes artífices de Aviação da especialidade de "Carvintei1'os" compete, com .responsabilidade propria:
1) o encargo das officinas, machinas, ferramentas, ferramentas e tudo mais que nas officinas constituir as suas incumbencias, inclusive o pessoal, de accôrdo com a organização
interna da Escola de Aviação ·Naval, Centros e Bases de
Aviação da Marinha;
·
2) o encargo de pai6es de material relativo ás suas especialidades;
3) fazer o serviço de construccões e de reparos relativos ás suas especialidades, sempre que receberem ordem
para executai-os;
4) utilizar, conservar e reparar com zelo e proficiencia,
as machinas-ferramentas, ferramentas e todo o material destinado aos trabalhos de construcção e reparos que lhes forem
confiados, e bem assim, do material de consumo destinado á
limpeza e conservação de tudo o que pertencer ás suas incumbencias;
5) verificar e regular o consumo de todo o material destinado aos trabalhos de construcção e reparos que lhes forem
confiados, e bem assim, do material de consumo destinado á
limpeza o conservação de tudo o que pertencer ás suas incumbencias;
6) ter sempre inventariado tudo o que pertencer ás suas
fncumbencias;
7) observar rigorosamente todas as instrucções que tenham relação com a limpeza, conservação e segurança das of ...
ficinas, obras em andamento e demais material de suas incumbencias;
8) preparar e mandar preparar a oolla e outro qualquer material destinado á execução de serviços do suas t>.~
pecialidades;
9) fazer e mandar fazer todo o serviço d9 rPpar'o.:; :lo~
aviões, nos lmngars e nas amarrações e relativ.Js á3 sun3 ;,lspecialidades;
10) utilizar e fazer utilizar, segundo a technlca estabelecida, as madeiras empregadas no~ serviços de ~ua~ especJalidades, e destinadas ás construrçôcs e reparos que lhes torem confiados;
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H) fazer lodo o sorvito de rcctil'icação e a!inbtment~
de estructuras e balanceameutos dos helices.
Art. 45. Dos Arli{ices de Aviação, cUaldetrciros~. Ao~
Sub-Officiaes Arltflc<•s de AvtacAo da especialidat.le de tC.:at~
deirciros~ com!Jele, com .r~spousabilidado propr1a:
1) o encargo uat~ officinas, maohinas-ferramenlas, ferramenta~ e tudo mats que nas officinas constituir as
SU.il$
incunJbenoias, inclusive o pes!oat, de accOruo com a organi~
zação interna da .Escola de Aviação Naval, Centro~ e Baseª'
de Aviação da Marinha;
2) o encargo de paíóes de sobresalentes de material re~
Iativo ás suas cspcc!ailtfatles;
3) fazer os servi~os de construcoão e de reparos relati~
vos ás suas espcciaiidi:i.des, sempre que receberem ordem par~
execu tal-os;
4) utilizar, conservar e reparar com zelo e proficien..
cia as machinas-ferramentas, ferramentas, forjas, ferros d~
soldar, massaricos e todo o material que constituir as sua~
incumbencias;
·
5) verificar e regular o consumo de todo o material
destinado aos trabalhos de construccão e reparos que lhes
1'orem cvnfiados, e bem assim do material de consumo des~
tinado á limpeza e conservação de tudQ o que pertence~ á~
.suas incumbencias;
6) ter sem pro inventariado tudo o que pertencer ás SL~a~
.incumbencias;
·
7) observar rigorosamente todas as instrucções que te ..
nham relaoão com a limpeza, conservação e segurança das
offi-cinns, obras em andamento e demais material de suas in~
cumbencias;
8) preparar, mandar preparar e appllcar as varias sol"'!
das destinadas á execuçãQ de serviços de suas espcciaH~
dades;
9) preparar, utilizar e applica:r: a solda oxydo-acefy_leno.
~ a solda electrica;
10) fazer e mandar fazer todos os servlcos relativos
.suas especialidades, nos aviões, todas as vezes que receb~ ...
;rem ordem para executai-os;
ti) fazer e mandar fazer todas as ferramentas e rerrã1
gens destinadas ao servi co da aviação.,
Art •. 46. Dos Arti(ices de Avição, cPhotographos~. Ao•
Sub-Officiaes Artifices de Aviação da especialidade ~~
«Photographos'1> compete, com responsabilidade propria:
f) o encargo de gabinetes photographicos, machinas
photographicas, metralhadoras photographicas e tudo mais
que nos gabinetes photographicos constituir as sua~ incum~
bcncias, inclusive o pessoal, de accOrdo com a organizacão m~
terna da Escola de Aviação Naval, Centros e Bases de Avia~
tão da Marinha;
2) o encargo de photographos de flotilhas ou esquadrilhas, machinas photographicas, metralhadoras photographicas, sobresalentes e ferramentas das mesmas e tudo mais qutt
~o;n~tituir a~ ~ua~ iitcumbencjas;
,---- -
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3) o encargo de paióes de sobresalcntcs de material re ...
Ia li v o ás suas especialidades;
4) fazer os serviços do conslrucção e de reparo3 relali-YOS ás suas especialidades,
sempre quo receberem ord ~m;
para executai-os;
5) utilizar, conservar c reparar com zelo e profic!en-cia as machinas photcgraphicas e todo o malcrial quo cJnstituir as suas ihcumbencias;
6) verificar e regular o consumo de todo o material d .,s ...
tinado aos trabalhos de construccão e reparos que lhes t'o ...
rem confiados, e bem assim do material de consumo de!li
nado á limpeza e conservação de tudo o que pertencer és
suas incumbencias, e do material destinado á c.xecu~ão d~
serviços de suas especialidades;
7) ter sempre inventariado tudo o que pertencer á~
suas incumbencias;
8) observar rigorosamente todas as instrucções que te ..
nham relação com a limpeza, conservação e segurança du~
gabinetes photographicos, metralhadoras photographicas,
machinas photographicas e demais material de sua':i incumbencias;
9) preparar e mandar preparar os reveladoras, fixadores e demais fórmulas usadas na photographia, de accÕid~
com as instrucções estabelecidas;
10) fazer e dirigir a installa~ão das machin:ts ph0tograph i cas, metralhadoras photographicns, visorcs e deiJhl ig
apparelhos destinados á photographia acrca, a bordo du~
aviões;
11) fazer e dirigir todos os serviços da cnmal'a cscucl\
com zelo e proficicncia;
12) fazer os serviços do cartographia neccs!3arlos ao:
controle dos mappas mozaicos o levantamentos acro-pho ...
tographfcos;
13) fazer os serviços de photographia aerea vertical ê
obliqua, sempre que receberem ordem para executai-os~
assim como todos os serviços de photographfa em geral; ~
14) fazer e dirigir os serviços de focalizar as rnachina~
photographicas, regular obturadores e fazer todos os ser-.
viços que lhes forem determinados e relativos ás suas es ...
pecialidades.
4

CAPITULO VIII
DISPOSIÇÕES GERAES

, . Art.> 47. Os suh-officiaes .estão sujeitos ás disposicões dd
Cod1go I cnal e do Re~ulamento Disciplinar da Armada, 11a
forma por ellçs prescr1pta, srndo-lhes tambem applicavel a
pena çs~atbelecida, no art. H7 do Cocligo Penal 1\lilitar para
ps offiCiaes sem palcntc.
'
f\rt. 48. Todo sub-official que fôr designar.o para
servir no estrangeiro, flotilhas ou em commissão de terra
fóra da Capi.Lal Federal, terá rtireito a passagens r.fe ida ~
,·olta para SI e as pessôas de sua familia, em t• classoi
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quando o navio não possuir 2a classe, e bem assim a um mez
do soldo n titulo de ajuda de custo.
§ 1." Quando He tratar de viagens em estrada de ferr(J,
terãÓ sempre passagens de t• cla-,se, em territorio naciomu.
§ 2." São consideradas como pessôas de famiUa as de
que trata o art. 3~0 do regulamento approvado por decreto
n. 15.783, de 8 de novembro de HJ~2.
Art. 49. O:s .sub-offiCiaes, quandú nomeadrJ~ mestres,
terão direito a um adcantamento de 400$000, e quando incluídos no Corpo de Sub-Officiacs ou quando houver
mudança do plano de uniformes ao de tres mczes de soluo,
para confecção de seus uniformes, cuja indemnização SJrá
i'eita pela decirna parte do respectivo soldo.
Art. 50. Para o cnterramento dos sub-oHiciues quo
fallecerem em suas residrnc1as, será. abonado o quantitativo
de 200$00ú á pessôa da fanulia, ou a qualquer pes=iõa idóJnea que se apresenta r com o attes ta do de obito.
Art. 51. Os sub-officiaes alojarão e arrancbarão em
commum, devendo ser attendidas as antiguidades relativas
c a ·precedencia na dist.ribuição dos camarotes e beliches.
Art. 52. As ferramentas de que carecerem os artífices de Convés, l\Iachinas e Aviacão para a execução de trabalhos a bordo ou nas officinas, serão fornecidas pelo Estado, precedendo relação organizada por bordo ou pelo encarregado da officina. Tacs fcrramenlu~ serão ~ntregues
aos responsaveis mediante cautelas.
Art. 53. Os sub-officiaes de todos os quadros:
a) terão direito á licença, reforma, asylo, de accôrtlo
com as disposições de lei a~tualmentc em vigor, ou que forem legalmente estabelecidas.
b) perceberão yencimentos, etapa3, diaria?,
gratifira<;.ões de especialidade c nddicionaes, de accôrdo com as disposições aclualnwnle em vigor ou que forem legalmente estabelecidas;
c) passarão a vencer, a titulo de compensação, pelas van.tagens que actualmenle tcem os primeiros sargentos e de
que ficam privados desde . . ua nomeação para o Corpo de
Sub-Officiaes, a gratificação estabelecida para os artífices
de machinas, de que trata o art. go do decreto n. i 6. 339, de
30 de janeiro de 1924, excepção feita aos que, pelo disposto
no referido decreto, teem direito a gratificação maior, e aos
do Serviço Geral de Aviação que j:'t percebem maiores vantagens;
d) usarão em seus uniformes um distinctivo especial
para cada quadro;
.. e) conta rito, para todos os. ~ffeitos, ? tempo de serviço'
ImlJI.ar prestado como sub-offwwl, fogUista ou marinheiro
contracfndos; r, unicamente para reforma: o tempo de ser
Vl(.'O cumo opcrar1o ou aprendiz dos arsenaes e officinas do
Governo, eompulndos o.s dias em que realmente trabalharam
á ra~ão !lo ~-WO dia~ por anno, hcrr:. como o tempo de aprendi~
ma~mhe~ro que na? exceda de tres annos, cujas contagens
s~rao feitas pelo d1reetor geral elo pessoal, mediante requerimento5 e documentos apresentados pP.los interessados.
Par1.1grapho unieo. Os sub-officms elo Serviço Geral de
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Aviacão e os que servirem em submarinos perceberão ainda a
gratificação instituída pela lei n. 4.051, de 14 de janeiro de
1920, que lhes será abonada na forma prescripta nos avisos
n. 3.849, de 26 de setembro de 1924 e n. 445, de 9 de fevereiro de 1926 •
Art. 54. Nenhum sub-official, excepto do Serviço Geral
de Aviação e os Telegraphistas, poderá ser nomeado ou designado para exercer qualquer funcção em terra, sem ter pelo
menos dous annos de embarque.
Art. 55. Serão de preferencia designados para mestrança dos
Centros, bases ou outros estabelecimentos de aviacão, os mestres que provierem do quadro de pilotos-aviadores.
CAPITULO IX
DISPOSIÇ·JES TTIANSITOniAS

Art. 56. A partir de 1927, as duas classes de sub-officiaes,
actualmente existentes, ficarão reunidas em uma só classe,
conforme dispuzer a lei da Despeza Geral da Republica.
Transitoriamente, as vagas que occorrerem na i • classe
serão sómente preenchidas por antiguidade, pelos sub-officiaes da 2• classe, em cada quadro, independentemente do
preenchimento de quaesquer clausulas.
§ 1. O preenchimento dessas vagas, no S. G. MA., será
feito independentemente do quadro em que ellas occorrerem,
mas unicamnte segundo a escala geral da antiguidade de classe,
de sorte a nunca ser ultrapassado o numero total. dos SO de
i • classe fixado pelo Governo, tendo em vista as disposições
orçamentarias.
§ 2. O ministro poderá deixar de promover o sub-official
que não tiver boa conducta militar, a seu juizo.
§ 3. Os mestres e contra-mestres, emquanto não houver
a reunião das classes a que se refere este artigo, sel'ão classificados entre os demais sub-officiaes de 1• classe.
Art. 57. Os sub-officiaes com os officios de serralheiro,
armeiro e mergulhadores cujos quadros ficarão gradativamente extinctos, continuarão affeclos ao serviç,o de sua especialidade, em quanto existirem.
Art. 58. Os serviços de armeiro serão executados pelos
sub-officiaes-arti lheiros e sub-officiaes- torpedis tas-mineiros,
que, para isso, deverão praticar nas officinas de armamento.
Art. 59. Os actuaes auxiliares-especialistas-artilheiros
que provieram da fusão dos antigos quadros dos sargentos auxiliares de armeiro com os de auxiliar·es-especialistas-artilheiros, e ficaram nestes incluídos, serão promovidos a subofficial mediante exame do seu officio, continuando affectos
aos trabalhos de sua antiga especialidade, empregados nas torres dos encouracados.
Art. 60. Os armeiros torpedistas continuarão, do mesmo
modo que os artilheiros, com o seu officio, e serão empregados
nas officinas do Armamento e nos Departamentos de neparo
a bordo.
Art. 61. Sempre que, por qualquer circnmstancia, houver
excedentes na t• classe a que se refere o art. 56, não serão
0

0

0
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preenchidas as vagas da 2• classe, de sorte ~ t:tão ser, de m~:!do
algum, ultrapassado o effcctivo de sub-offiCmes estabelecido
para cada especialidade.
Rio de Janeiro, 30 de outubro de 1926. - Arnaldo Siqueira Pinto da Luz.
DECRETO N. 17. 504 -

DE

3

DE NOVEMBRO DE

1926

Revigora saldo de creditos
O Presidcntl~ da' HepulJlica dos Eslados Unidos do Brasil:
Resolve, de conformidade eom o disposto no art. q,o ~o

decreto legislativo n. 5. 032, de 13 do corrente, declarar revigorados os saldos dos creditas abertos pelos decretos numeras 16.126, 16.252 e 16.301, respectivamente, de 18 de
agosto, 12 e 31 de dezembro de 1923, para occorrer a despezas com a execução de serviços, ac;quisições e obras de que
tratam as a'lineas a, b, c e d do art. 30, da lei n. 4. 632, de
6 do janeiro de 1923.
Rio de Janeiro, 3 de novembro de 1926, 105" da Independencia e 38° da Rrpublica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Arnaldo Siqueira Pinto da Luz.

DECHTTO N. 17.505-

nE

3

DE NoVEMBRo DJíJ

19:?G (*)

Altera os artigos lo, 9" 10, 16 e tabellas respectivas do Regulamento para os Officiaes do Serviço Geral de Machinas
da lrl arinha de Guerra
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no art. 13 da lei n. 4.015, de
9 de janeiro de 1920, revigorado pelo art. i 1 da lei n. 4. 895,
de 3 de novembro de 1924, resolve alterar os arts. 1°, 9° 1.0, i6
e tabellas respectivas, do Regulamento para os Officiaes do
Serviço Geral de Machinas da Marinha de Guerra, annexo ao
decreto n. 16.715, de 24 de dezembro de 1924., e mandai-o executar como novamente publicado e assignado pelo contra-almirante Arnaldo Siqueira Pinto da Luz, ministro de Estado dos
Negocias da Marinha; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 3 de novembro de 1926, 105° da InrlepE>ndencia c 38" da Rcpubliea.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Arnaldo Siqueira Pinto da Luz.
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Regulamento para os Officiaes do Serviço Geral de Machtnas
da Marinha de Guerra
CAPITULO I
DOS I"INS

Ar.t. t.o Os officiaes affectos ao Serviço Geral de Machlnas destinam-se á direcção e sttperintendencia desse servito,
exercendo as funcções abaixo designadas, conforme as suas pa·
tentes:
a) ehefe ou sub-chefe da commissão de inspecções;
b) chefe de divisão em repartições technicas ou administrativas;
c) official de machinas do Estado l\Iaior das Forças Navaes;
d) chefe do Departamento de Engenharia .Mecanica, na
Escola Naval;
e) chefe do Departamento (ou Divisão) de Machinas dos
Navios e Estabelecimentos de Marinha (chefe de Machinas);
f) chefe do Departamento de Reparos dos navios-officina:
g) sub-chefe do Departamento de Machinas dos Navios e
Estabelecimentos de Marinha (sub) ;
h) sub-chefe do Departamento de Reparos dos naviosofficina;
i) encarregado de divisão no Departamenf.o de Machinas:
j) auxiliar de divisão no Departamento de Machinas;
k) instructor, preparador ou encarregado do ensino pratico nas Escolas Naval, de Auxiliares-Especialistas e outras;
l) auxiliar de divisão em repartições technicas ou administrativas;
m,) auxiliar de divisão nos Arsenaes de Marinha;
n) auxiliar da fiscalização na Directoria de Engenharia
Naval;
o) auxiliar da fiscalização na Directoria de Fazenda (perito do Deposito Naval);
p) auxiliar de divisão na Directoria do Pessoal;
q) perito das Capitanias de Portos;
r) official de quarto, em viagem, no Departamento de Machinas;
s) official de estado no porto, no S. G. M. A.
·Paragrapho unico. As funcções a que se refere este artigo competem, respectivamente, aos officiaes dos seguintes
postos:
a) official general ou capitão de mar e guerra;
b) capitão de mar e guerra ou capitão de fragata;
c) capitão de mar e guerra, capitão de fragata, capitão de
corveta ou capitão-tenente;
d) capitão de fragata ou capitão de corveta;
e) capitão de fragata, capitão de corveta, capitão-tenente
ou primeiro tenente;
f) capitão de corveta ou capitão-tenente;
g) capitão de corveta ou capitão-tenent.e;
h) capitão-tenente ou primeiro tenente;
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i) capitão-tenente ou primeiro tenente;

i) capitão-tenente ou primeiro tenente;

lc) capitão de corveta ou capitão-tenente;
l) capitão de fragata, capitão de corveta ou
nente;
m) capitão-tenente ou primeiro tenente;
n) capitão de corveta ou capitão-tenent~;
o) capitão de fragata, capitão de corveta 01,),
nente;
p) capitão de fragata, capitão de corveta ou
nente;
q) capitão de fragata, capitão de corveta ou
nente;
r) capitão-tenente ou primeiro tenente;
8) capitão-tenente ou primeiro tenente.

capitão-te-

capitão-tecapitão-tecapitão-te-

CAPITULO 11
DOS DEVERES!

Art. 2. As attribuições dos officiaes no exerciCIG das
funcções a que se referem as alineas a, b, c, d, k, l, m, n,· o,
p, q, r e 8, do artigo 1o, serão as que se encontram definidas
para essas funcções nos respectivos regulamento, regimentos
e organizações internas.
Art. 3. Aos officiaes, quando no exercicio das funcções a
que se refere a alinea e do artigo i o (chefe de Machinas),
compete:
a) receber por inventario, e ter sob sua guarda e responsabilidade, todas as caldeiras, machinas e apparelhos em gera]
que formam a parte technica do seu cargo, mantendo-os 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 intermedio do
commandante, o resultado de suas observações;
c) ter em vista que o mais efficiente trabalho de conservação do material, 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 particulares ou navios-officina para execução
de reparos;
d) preparar, instruir e treinar todo o pessoal do S. G.
0

0

M. A.;
e) dar por escripto todas as ordens e instrucçõcs referentes ao serviço geral de machinas, e bem assim as instru ...
cções sobre os regimens de funccionamento e de conservação
das caldeiras, machinas e apparelhos em geral, fiscalizando
diariamente os mappas e demais impressos com os dados das
observações realizadas;
f) organizar mensalmente uma relação do material que
fôr necessario ao S. G. M. A., entregando ao immediato para
os fins convenientes;
g) distribuir os officiaes que forem designados para servir no Departamento de Machinas, pelas respectivas divisões
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administrativas, tendo em vista a tabella de lotações annexa
ao presente regulamento;
h) fazer o detalhe dos exercicios a realizar pelo seu
pessoal;
i) superintender o serviço de conservação e limpeza do
material technico sob sua guarda;
.i) fiscalizar, por si ou por intermedio de seus subordinados, o recebimento de combustivel e de qualquer outro material destinado ao S. G. M. A., pronunciando-se em relação á sua quantidade e qualidade, de accôrdo com as disposições legaes e ordens em vigor;
k) observar e fazer observar, rigorosamente, todas as
instrucções nfficfaes que tenham relação com a conducção,
conservação, limpeza e segurança das calrleiras. machinas Q
apparelhos em geral;
l) t.er catalogados e archivados, todos os planos, desenhos,
instrucções, ordens e demais disposições em vig-or, que disserem respeito aos cuilialiM de caracter tf~r.hnico e relat.ivos ao
materinl pertencente ao S. G. M. A.;
m) ter a seu cargo e sempre em dia. o livro de quartos. o
mappa ele competições e o historico das machinas em geral;
n) rlar cumprimento immerliato ás orlir.ns que receber dns
seus snperiores. quando as mesmas não collidirem com as leis,
regulamentos, avisos e recommendações em vigor; em caso
contrario, ponderará sohre a responsabilidade que lhe cabe
pela transgTessãn daquellas disposições, e. si ainda assim as
ordens alludidas lhe forem reiteradas, porlPrá solicitai-as por
escripto antes de cnmpril-as;
o) rlar fiel cumprimento ás dispmdçfíps constantes dm:; reg-nlamentos. avisos e recommendações relativas ao pessoal soh
suas ordens, e bem assim executar e fazer executar. rigorosamenta. as organizações internas dos navios e estahelecim~mtos
da Armada;
p) estabelecer as relações do seu cargo, r~Jativamente ao
prssoal e ao material. por intermedio do rPsnectivo snb-chPfe:
q) communicar ao immediato todas as alterações que fizf\r
rrlnf.ivns ao nPssoal sob suas ordens;
r) snhs~,itnir temporariamente o commandanf.f~ e o immeõiato do navio on estabelecimento. em seus respectivos impPdimenfos, si não estiver determinado em legif-llação especial
que ~6 poderá e~ercer as funcções relat.ivas ao servico de
m::whinas, e quando, em virtude de sua graduação militar.
seJa o mais antigo de todos os demais officiaes do corpo
unico.
Art. 4. o Aos officiaes, quando no exerci cio das funccões
a que se refere a alinea f do art. io (Chefe do Departamento
de Reparos dos navios-officinas), compete:
n.) receber por inventario, e ter sob sua guarda e responsabilidade, todos os apparelhos que formarem a parte t.echnica
do seu denartamento. mantendo-se em perfeitas condições dü
consPrvacão e funccionamento:
h) examinar minuciosamente, ao tomar posse do cargo,
o estado de consprvacão de todo o material. communicando
por escripto á Directoria de Engenharia Naval e por intermerlio fio commandante do navio, o rmmlt.ado de suas observações;
c) dirigir todos os reparos que puderem ser executados
pelas officinas sob sua responsabilidade;
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d) instruir e treinar todo o pessoal sob ~mas ordens, dirigindo e orientando as suas aptidões;
e) organizar, mensalmente, uma relação do material que
fôr necessario ás officinas, entregando-a ao immediato para
os fins convenientes;
f) fazer, por escript.o, o detalhe de todas as ordens e
instrucções referentes ao serviço de reparos, e bem assim as
instrucções sobre os regimens de funccionamento e de conservação dos apparelhos sob sua responsabilidade. fiscalizando
diariamente os mappas e demais impressos que forem adaptados:
fl) fi~ealizar o serviço õo limpeza c consm·vaçfi.o rlo mate ..
tial technico pcrf.encentc ás officinas a seu cat·go;
h) fiscalizar, por si ou por intermedio de seu auxiliar,
o recebimento de material, pronunciando-se em relação á sua
quantidade e qualidade, de accôrdo com as disposições legaes
em vigor;
·
i) observar e fazer, rigorosamente, todas as instrucções
l'elaUvas á conservação, limpeza e segurança dos apparelhos
sob sua guarda;
.i) ter cat.alogaõos e archivados todos os planos, desenhos,
instrucções, ordens e demais disposições em vigor qne disserem respeito aos cuidados de caracter technico. relativo ao
material pertencente ao seu departamento;
Te) acompanhar o commandante do navio nas mostras ge ...
t'aes e parciaes, feitas no perímetro da sua incumbencia;
l) comparecer a todas as formaturas geraes e postos,
exigindo a presença de todos os seus subordinados, communicando depois ao immediato as faHas não justificadas;
m) commandar o seu pessoal nas formaturas c convocações onde clle compareça reunião, exigindo que os õe folga
estejam scmprc hem nniformiznrlos e limpos;
n) conferir ns folhas e effccf.uar o pagnmen{.o do seu
pessoal;
o) fornceer as informações sobre o pessoal de tempo acabado e sobre os marinheiros praticantes de especialidades, que
se candidatarem á.s matriculas na Escola de Auxiliares-Especialistas e outras;
p) dar ao commandante do navio as informações sobre
o seu pessoal quando o mesmo houver de ser proposto para
os exames de accesso de classe, tendo em vista as exigencias
do regulamento para o pessoal subalterno do Servico Geral
de Machinas;
q) dar fiel cumprimento ás disposições constantes dos
regulamentos. avisos e recommendações relativas ao pessoal
sob suas ordens, e, bem assim, executar e fazer executar,
rigorosamente, a organização interna e rotina adoptadas para
o Departamento de Reparos dos navios-officina;
r) estabcleccr as relações do seu cargo relativamente ao
pessoal e ao material, por intermedio do respectivo auxiliar.
Art. 5. o Aos officiaes, quando no exerci cio das funcções
a que se rcfcr·c a alinea (I dl() art. 1° (Sub-chefe de Mnchinas),
compele:
•
a) substituir o Chefe de Machinas em scns
impedimentos;
T1' Pc::fnlH~lf'rrl' ~,:;: rP-l::lGões rlo S. G. M. A., de accôrdo
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com a alinea p do art. ao, como uni co intermediaria das or ...
dens de instrucções emànadas do respectivo chefe;
c) distribuir, pelas divisões administrativas o pessoal,
attendendo ás suas respectivas especialidades e de accôrdo
com o estabelecido no regulamento para o pessoal subalterno
do Serviço Geral de Machinas;
d) communicar ao Chefe de Machinas todas as alte~
rações que fizer nas respectivas divisões, relativas ao pessoal
que as compõe;
e) receber das divisões os seus detalhes parcincs, fazendo
organizar o dettalhe geral, cuja cópia, depois de assignada,
mandará archivar em livro proprio;
f) inspeccionar, tanto as divisões, como as i~ncumbencias,
fazendo-se acompanhar, ao primeiro caso, pelo respectivo eu~
carregado e, no segundo, pelo snb-official encarregado;
g) resolver, com as providencias quo julgar acertadas.
todas ns irregularidades que encontre no decorrer de suas inspecçõcs, quer quanto ao material. quer quanto ao pessoal;
h) fiscalizar a marcha de todos os trabalhos dependentes
das officinas e bem assim o serviço de quartos no porlo c em
viagem;
i) fiscalizar o pessoal de reparos em viagem, en:pregando-o de accôrdo com a natureza e urgcncia dos trabalhos qua
tiverem de ser executados:
j) dar fiel cumprimento ás disposições constantes dos regulamentos, avisos p, recommendações relativas ao pessoal sob
suas ordens e bem assim executar e fazer executar, rigorosa ...
mente, as organizações internas e rotinas adaptadas para os
serviços geraes de machin::t·s dos navios e estabelecimentos da
Armada.
Art. 6. Aos officiaes, quando no r1xerr.icio das fnncções a
que se refere a alinea h) do art. 1o (sub-chefe do Departamento de Reparos dos navios-officina) con:pete:
a) substituir o clwfe. do Depart:rmento de Reparos nos
seus impedimeHtos:
b) cumprir e fazer cumprir todas as ordens emanadas do
chefe fio departamento. pedindo e fiando providencias ncoef:! ...
sarias ao bom andamento do serviço;
r) ter perfeito conheeimento dr todos os apparolhos que
constituirem o seu dernrtanwnto. rrsnectivos trabalhos e do
tudo o que ao.s mesmos se destinar:
d) fiscalizar directament.e e com assiduidade a cxccucãn
de todos os trabalhos em andarr.ento;
e) orientar o pessoal em todos os seu~ trabalhos. ministrando-lhe os esclarecimentos necessarios á smi boa execução:
f) instruir o pessoal na parte relativa á organização do
Departamento de· Reparos e, bem assim, quanto á utilizacão
pratica de todos os app&'relhos a elle pertencentes:
a) informar diariamente ao chefe do departamento todas
as suas observacõcs, quer a respeito do material, quer do vos0

~oal;

h) etwripturar nos livros, mappa·s e ficmnis imprr.sso!4,
usados nos serviços de reparos, os dados e ob~crvaf~Õcs correspondentes e qne lhe disserem respeito:
i) auxiliar o chefe do departamento no exercício de SlH\~
funcções de accôrdo com as disposições constantes fio art. ~.,
e suas alineas;
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j) assistir ft'O forneciemnto do material feito pelo Depo.

Naval oestinado ao Departamento de Reparos;

li:) dar fi~l eumprimP-nto ás disposições constantes dos re-

gulamentos, avisos o r~commendaçõos relativas ao pessoal sob
suas ordens o, bem assim, cumprir e f::.zer cumprir, rigorosa.
mente, denfro rlm; limifl'~ de ~na~ atfribuições, a OJ'g-anização
interna o rof.inn adopf,arlas pnra o Departamento do llPparos
dos navios-officina.
Art. 7. 0 Ao officin:l, quando no exercicio das funccões a
que se refere a alinea i) do art. 1° (encarregado de divisão
no Departam~nto de Machinas), compete:
a) .substituir o snb-chcfe de marhinas nos seus impedimentos, quanrlo fôr o mais antigo;
b) estnhelecer as relações entre o chefe de Machinas e
seus subordinarlos por intermedio do respectivo sub-chefe;
c) ter sob sua responsnbiJirlarle todo o material qne constituir a parte technica rla sua divisão, rr:antendo-o em perfeitas condi~;:.õe~ de funccionamento;
d) ter perfrito conhecimento da zona do navio abrnngidn
peta sua divisão. e, bem assim, de tudo o que lhe pertencer.
não obstante a sna sitnacão em Jogares differentes;
e) conherr>r bcm todo o pessoal da divisão, fisr::tlizanrlo
~~g npf irlõcs de cana um e rlisfribuinno de mono a consrguir n
maior f'ffir.ienria pnra o servi co f!eral:
f) in~prrrionflr. rlinrianwntr. a rec;pr:>rfiva nivisfio. por si
nu pPio ~f'll nnxilim'. fnz0nrlo no~ livros compPf.Pntrs os pPdidos necrssarins no bom anflnmf'nfo do sP.rviço, e commnnicando ao Sub-chefe ton·as as anormalidades encontrndns no
decorrer dessas inspec0ões~
Q) arorr.nr~nhnr. com ~~~irlnirlndr. os t.rahalhos a Nlr!!o do
Arsf'nal n0 Mr~rinha P. nnr fnr0m f'XPcnt.nnns n11. ~ma nivi~fio:
h) z0lnr p0ln ron~rrv~r!in P lirr.nrzn rl(\ fono o mnfrrial n:-t
sua divi~í'io. rrspnnsahilizflnrlo-sp nirrrfamrnto prlo esfnrlo do
mesmo pPrrtnf.P o Cheff' nf' 1\fnl"hinas:
i) acomnnnhnr o comm:mnanfB no navio nas mostras geraes e pnrcinf's frifas no pArimPtro d11 sna divisão:
i) cnirlar. nfio só na enncaeão militar. como tamhem da
instrucção e treinamento do pm:;soal sob as suas ordens:
k) comparPMr ~q f'ormnt11ras J?Prapc: P nosto~. ahi pvf~iri
dõ a presenca ne fodos os RPlHI snhorliinanos. communicamJo
depois ao sub-chefe dp, rnachinas as faltas nfto .tusfifiradas:
l) commandar a rlivisão nos exercicios, formaturas e
convocações a que ella comn:-1reça reunina:
m) cornmannar as divisõPs de sPrvieo no norto e eni
viagem. de acrl\rrlo com o riPtalhe anrPffp, organizarlo. temto
em visf'l Rs niffPrPnfps connições estahelecidas na organi7'lç.ão
de hatnlha nos navios:
.
n) assi'!nnr e fisr-a lizar o dPfalhe ti e servi Pô da rlivfs!'io:
o) exigir que todo o nessoal de sua divf!:dio, quando de
folga. esfpfa SPmprP h"'m ,miformh:arJo f' limpo:
1J) conferir as folhas e effpcfuar c pagamento da sua
divisão;
q) fornerer as informações sohre o pe!=!soal de lernno
acabado e sohrP os marinhPirM prnUcanfPs dP- e~ppcfalinane.
aue ~e n:mdidatnrPm á~ matriculas na Escola de AuxiliaresEspr,..fa.1i~fas P onfras:
r)' dar no Chefe de Machinas, ou ao commandante do naI

I

ACTOS DO PODER ExECUTIVO

249

vi o, as informações sobre o pessoal dá sua divisão que houver
de ser proposto para os exames de accesso de classe, tendo
em vista as exigencias do Regulamfmto para o Pessoal Subalterno do Serviço Geral de Machinas;
s) apresentar ao chefe de Machinas ao terminar o
navio qua lquPr commi~~ii.o. uma parte r,irr,um~! nnc•iarta do
e~tarto de conservn~fio o rondiçõr~ rle itmreionamf'nto de fodo
material que constituir a parte technica de sua divisão;
t) dar fiel cumprimento ás disposições constantes doi:!
regulamenlos. avisos e recommPnda('ões relaHvo~ ao pessoal
sob suas ordens e . ..,Am a~~im. cumnrir. e fazer rumprir. rigorosamente. nos limites de suas attribuições, as or~ani?:acões
internas e tabellas adaptadas para os serviços ~eraes dr marhinas dos navios e estabelecimentos rla Armada.
Art. 8.0 Aos officiaes. anando no exAmicio rfnq fnncrões
a que M refere a alinea J. do art. 1° (auxiliar d~ divisfio no
Departamento de IVachinas), compete:
a) substituir o respectivo encarre~ado da divisão nos sru~
imperlimentos:
b) cumprir e f:uer cumnrir todas as ordens pmnmlti:l~ rto
encmrrP~rado da divisl'ío. ~olicifanrlo do mrsmf" aq T'rovidencias que julgar neces~arias ao bom andamento rln servico;
c) ter prrfpifo conhecimf'nfo da 1ona do n:wio abrangida nela ~ma divisão e. hPm assim. de tudo o que lhe pertencer. não obstante a sua situação em Jogares rlifferentes;
d) fiscalizar rlirAcfamPnfe a PXPClH~~o ife forJo~ os trabalhos em andamento na divisfio, presf nnrlo- ,hes n.s5irtua nf tenção;
e) orientar o pP~soal p~rtrncenf~ á P113 divi~no em forlos
os frnhalhos. ministrando-lhe os esclarel~irnento~ nc>r-c>~sar·ins
á sua hoa Px~cução-;
·
f) in~lruir o pPssoal dP !~!na rlivisno nn pnl'fe rfllat iva á
(lrganizacno do rfppartamento .dP mnchfna~. bP:-n r0mo nn. nratica dos apparelhos 'lUP lhe pertencerem;
g) dar sciencia diariamente ao encarre~ado da divii-lão
das snas ohc::~rvaf'Õ~s. am~r n respeito rio matPriaJ. qnrr tio
pessoal, sng-~rPrimJo-lhB medirias que favorr~am on farilitPm
a sua administração;
h) escripturar nos mappas e rlPmai::: imprPc::sog, nsarfo~
no Denarf,amento de 1\far-hina~. os rlarlos e 0bservações correspondenff~s onP lhe dis~Prem rPspPifo~
i) auxiliar o encarre~arln rla dfvi~fio no exereicio dns suas
funcci'les. rle accôrde com as disposições c0nstanfr>s dn Rrt 7()
e suas alineas;
dar instrucção. em caracter de nulas, ao pessoal rla
divisão. de accôrdo com o horario e os rlias para esse fim
rlesi g-nados;
k) assistir ao forner-imento do material pnra o DPp:trtamento de Machinas. feito pelo Deposito Naval. srmpre (ltlc>
fôr o auxiliar da Divisão A;
l) dar fiel cumprimento ás rlisnosic:nes con~fnntc>~ dos
regulameTJ.fos. avisos e recommendaf'Ões relafh·r.s ao ppc::so:-~1
sob suas ordens e. hem assim. cumprir e fazPr rnmprir.
rigorosamente. dentro dos limites rle snas ntt.ribuições. as
organizações internas e tahAllas aliont::~r1nq pnra os ~H~rvicos
geraes de machinas dos navios e cstabelrrimenfso da Armada.
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CAPITULO III
DISP03lÇÕES GERAES

Art. 9. 0 O exereirio das flmc~,,ões a que se tefere o art. 1'
será desempenhado:
a) pelos officia!•s do Cnr·p:~ Uu i cu de.;: igw1du~. peh; l'ef trJ. m
(especialidade de machinas);
.
b) pelos officines do antigo Corpo da: Armada, ormnuos ~a
F·coln Naval, dP acC'f'\rdo eom os rP~ulanwu!os que, a partir
de 1918, estalwlecrram o pri n1~ipio da fusão dos quadro~. quando
designados JHlra taPs fins P nm:1 ver. approvndos no exame
pratico de machinas do esfag io de segundos tenentes bem como
por quaesquer outros que o Governo designar para esse serviço, na fórma da legislação em vigor;
, . .
c) pelos actuaes primeiros e segundos tenentes maclnmstas, cujo quadro ficará gradualmente extincto.
Art. 10. As nomeações para o exercício das funcções que
se referem as alineas a, b, c, e, f, o, h, k, l, m, n, o, p e q do
art. 1°, serão feitas por portaria do ministro da Marinha', resalvadas, entretanto, as disposiçõe~ constantes dos regulamentos das differentes repartições.
Paragrapho uni co. Para as fnncções d ~ chefe e sub-chefe
rln Departamento de Reparos dos navios-officinas das flotilhas de submersíveis, serão nomeados officiaes do serviço de
machinas com o curso da Escola de Submersíveis.
Art. 11. Os officiaes do serviç1o geral de machinas, quando
embarcados nos navios em actividade, de accôrdo com a lotação da tabella annexa, terão, além dos seus vencimentos e
demais vantagens, uma "gratificar11o df' machinas", de 150$
mensaes.
~ 1.0 Os officinr·~ do SrrYico nr.J'nl rlfl Mnnhinn~. rmanrl11
servirem em submf'rsivris P nos Departamentos de Reparos
dos navios-officinns das fio f ilhas de submersíveis, perceberão
a gratificação que compete ao pessoal snhmarinista, de accôrdo com as disposições em vig-or, não lhes sendo, porém,
abonada a "gratificação de machinas".
~ 2. 0 Es!ns gratificações serão pagas por conta da verba
- Officiaes - de accôrdo eom as sub-consignações proprias
do or(.'lamento da Marinha.
Art. 12. Os officiaes do ~ervicf) geral de machinas alo,ja'rão e arrancharão com os demais officiaes, de accôrdo com
a~ ~ua~ nntignirlarlP~ rrlnfiyac::.
Art. 13. O Chefe e o Sub-ehefe de Machinas e dos Departamentos de Roparos não poderão ser escalados para serviços de l\Inchina~. de estado e de quartos, no porto ou em
viagem.
Parngrapho uni co. Os Chefes df' Machinas d·os navios em
geral e dos Departamentos de Reparos dos navios-officina,
não podPrão ser de~ignados para o servico de "rancheiro" a
que !ile refere a Ordenança· da Armada.
Art. 14. As lotações do~ navios e estabelecimentos de Marinha, na parte referente am~ officiae~ do Serviço Geral de
1\fachinas, serão as constantes da bbclJa annexa a'o presente
regulamento.
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Art. 15. Nos navios que, em virtude da sua lotação, de
accôrdo com a tabella annexa, não houver officiaes pa'ra os
lagares de auxiliar de divisão no Departamento de Machinas,
as f'uncQÕes a estes referentes, . na fórma do presente regulamento, serão desempenhadas pelos respectivos enca·rregados
de divisão.
~ 1. No~ nnvio!-l Pm oue niio houver enearrrg-ados de divisão, as funcç.ões a estes referente, na fórma do presente
regulamento, serão desempenhadas pelo respectivo subchefe, tendo em vista, porém, a inteira responsabilidade que
cabe aos sub-officiaes enearregados das incumbencias.
§ 2. Nos navios em que só houver Chefe de Machinas, as
fnncçõcs referentes ao sub-chefe, encarregado de divisão e
auxiliar de divisão, de accôrdo com o presente regulamento,
serão por elle desempenhadas, tendo em vista, porém, a inteira responsabilidade que éahe aos snb-officiaes encarregados das incumbencias.
Art. 16. Aos officiaes qun tenham r:xPrrido ou Yenham a
exercer as funcções de offieial de machinas do Est.<~do-Maior
rias Forç.as Navars c chefe do Dcpnrla'mrnlo rle Rrparos dos
nnvios-officina, será conlarlo como de chde de machinas, para
todos os effcitos. o t.~rnpo dn exercício das referidas fnncções.
~ t,o Aos officiaPs que rxrrcerrm as funcções de sub-chefe
do nepartamenlo de Reparos dos navios-officina, será contado como de suh-chcfe de rnachinas, para todos os effeitos,
o tempo de exereicio da referida funcção.
§ 2.0 Quando houver convenirncia trchnica ou administratiYa, o ministro da l\Iarinha ponerá nomear pnra rhrfe rte
rnnchinas de qualquer navio não comprehendino na fahella
n. 1, a·nnP:xa ao pr0sente rrgnlarncnfn, um official ma i-; moderno que os rf'~pectivos cornmandantes e immediato.
Art. 17. Para as promo~ões aos postos de contra-almirante P capitão rte mar e guerra dos act.uaes officiaes do Corpo
Uni co. designados pela lettra (M), será applicada a regra estabelecida pelo regulamento de promoºões na parte referente
aos officiaes do Corpo da Armada, excepfnadas as clausulas
de embarque, viagem, comma'ndo e ~erviço féra da séde, que
não serão para elle3 obrigatoria".
0

0

Gabinete do ministro da Marinha, 30 de outubro de 1926.
-

A1·nalrlo Siqueira Pinto da T.uz.

Tabella n. 1 - Annexa ao decreto n. 17.505, de 3 de novembro de 1926
Lo;,ação dos cfficiaes do Serviço Geral de Machinas da Marinha de Guerra
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Gabinete do Ministro da Marinha, 30 de outubro de 1926. -Arnaldo Siqueira Pinto da Luz.
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Tabella no 2- Annexa ao decreto no 17 o505, de 3 de novembro de 1926

Com~issão I
inspe~ção

l

Chefe
de divisão

Estado·
Maior

Auxiliar
de divisão

EstadoMaior

Capitão
de fragata

Capitão-te·
nente

Auxiliar de
divisão

Divers:::s commissões
Contraalmirante

Ca~~ão

Capitão
mar e guerra de fragata

tado·Maior da Armada ............................ .
rcctoria de Engenharia Ndval. .................. o.. .
ouadra ........................................... .
:-ectoria do Pessoal ............ o.................. o
:ectoria de Fazenda (Deposito r\ aval) o............. .
Jtilhas úC contra-torpedeiros e submersíveis ....... .
_tilhas do Amazonas e Matto Grosso ............... o
senal d\;; A1arinh~ do Rio o........................ ..

C~~~\~0~~e1o tenente
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2
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t=l
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Observações
la, os officiaes, que se acharem no serviço da machinas e que r.ão puderem ter embarque nos outros navios ror estarem com·
.tas as suas lo:ações noderão ser distribuidos pelos encouraçadcs typo Minas Geraes, como fazendo parte temporariamente da lotação,
·J. dos limites fixados na presente tabella.
2'\ as commissões designadas para capitães de mar e guerra e capitã~s de fragada, ;1:; tabella no 2, podem caber indistinctamente
:aalquer desses pastos. O mesmo criterio será applicado, resoec.tivamente, aos capitães de fragata e capitães áu corveta, aos capitães
corveta e capitães-tenentes, aos capitães-tene~tes e primeiros tenentes, em ambas as tabellas devendo ser lL.dcs, S\!mpre, mais
·aernos do que cs segundos cowmandaníes Ullmmedtatoso
3". os capitães de jragata poderão ser designados para chefia de machinas dos navios typo Minas Geraes, sempre porém mais
.dernos que os segun:!os commandantes.
4a, para peritos das capitanias dos portos nodcrão ser nomeados capitães de fra~ata, C:ipitães d:: corveta ou capitães-tenentes,
npre niáis moáernos q:1e os respectivos capitães de portos, o.epois de completas as lotações das tabellas 1 e 2.
Gabinete do Ministro da Marinha, 30 de outubro de 1926o- Arnaldo Siqueira Pinto da Luz..
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D.ECHETO N. 17. riO() -

DE

3

DF. NO\'KMnn:o DE

1926 ( *)

A,pp1·ova e rnarula executar o regulamento para execução do
Serviço Gel'al de Machiuas da Ma1'inha de Gue1·ra

O Presidente da Hepublica do Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no art. 13 da lei n. 4. 015, de 9
de janeiro de 1920, reyig·orada pelo art. 11 da lei n. 4. 895
de 3 de dezembro de 1924.
Resolve:
Apvrovar c mandar executar o regulamento para execuç:io
do Servic.:o Geral de l\Jath i nas da Marinha de Guerra, que a
este acompanha assignado pelo contra-almir~nte ArnaMo Siqueira Pinto da I,uz, ministro de Estado dos Negocias da Ma
rinha; rrvogados o decreto n. 16.785 de 6 de fevereiro de
1925 e demais disposições em eontrario.
Rio de Janeiro, 3 de novembro ·de 1926, 105° da Tndependeneia e 38° da Repnblica.
ARTHUR DA SILVA BERN ARDES •

A 1·nnlrlo Siqueil'a Pinto da Luz.

Regulamento para execução do Serviço Geral de Machinas da
Marinha de Guerra
CAPITULO I

Orrrm1iz.ar:iio do serviço

Art. 1. 0 O Serviço Geral de Machinas (S. G. MA.) tem
por fim, essencialmente, a movimentação dos navios e embarcações, e a producção de energia a ser nelles utilizada, bem
como nos corpos e estabelecimentos.
Art. 2. o O desempenho do serviç.o geral de machina:,
compete ao corpo ·de Offieiaes da Armada e ao pessoal subalterno do Serviço Geral de 1\Iac.hinas, (P. S. S. G ..MA), de ac.
cordo com a Icgislaçüo em vigor.
Art. 3. 0 No desf'mpenho do S. G. MA., nos navios, corpos e estabelecirnentos, haYcrá as tres funcções seguintecl:
a) superintenncncia;
b) direcção;
c) •execução;
Paragrapho uni co. A direcção romprehende:
a) direcção technica;
b) direcção administrativa.
Art. 4. o Nos navios, corpos e estabelecimentos, o material
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de machinas em geral constituirá um "Departamento" ou uma
"Divisão", de accordo com as disposições seguintes:
a) de}Jartmnento, nos encouraçados, cruzadores e tenders;
b) divisão, nos U. torpedeiros, monitores, canhoneiras,
rebocadores, submersiv.eis c demais navios; nos c.orpos c est::lbelccmlCntos (excepto arsenaes) .
Paragrapho unico. Nos navios tenders além do "Departamento de Machinas" haverá um "Departamento de Reparos'·.
Art. 5.o O Departamento ou Divisão de .Machinas comprehcnderá as machinas, caldeiras c todos os demais avparelhos gcrudorcs, utilizadores c transformadores de energia.
Art. 6. o Os apparelhos a cargo dos departamentos c divisões de machinas deverão ser mantidos no mais perfeito
funccionamcnto, a.ttcndendo-sc ás necessidades dos exerct~ios
da esquadra c promptificação para as operações de guerra.
~P,aragrapho uni co. Todo o pessoal encarregado da execução do serviço de machinas em geral dcvcr:í permanecer o
maior fempo possível trabalh:mdo em :-nas respcctiva.s incumbencias.
Art. 7. o Os officiars do S. G. 1\IA., do;; navios, cnt·pos (~
estabelecimentos, ficam rcsponsavcis pela inst.rueção, c.xercicios e adextramento do pessoal subalterno.
Art. 8. 0 Em eada t.ypo de navio, a organização interna do
Departamento ou Divisão trlc 1\lachinas definirá as responsabilidades technicas c administrativas de todo o pessoal, e o
distribuirá pelos diversos postos de accôrdo com as differen tes
condições de servi~:o, tanto no porfo como ern VIagem.
'APITULO TI
PESSOAL

Art. 9. 0 O pe~soal de um Departamento de Machinas será
o scguint_e:
a) chefe de machinas;
b) sub-chefe de machinas;
c) encarregados das divisões;
d) auxiliares das divisões;
e) sub-officiaes c snrgrnfos do S. G. 1\fA.;
f) marinheiros das companhias
dr, espflciallclarle do
S. G. MA.;
g) marinheiros em estagio para classificação como carvoeiros, iniciando-se nas diversas especialidades do S· G. MA.
Pa•ragrapho uni co. O pessoal será numericamente e por
espec~a~idadc, detalhado f'Tn lotações• approvarlas por aviso
do numstro da Marinha.
Art. 10. O pessoal a que se refere o artigo anterior terá
as seguintes funcçõcs, respectivamente:
a) superintendencia dos serviços e responsabilidade em
todas as attribuiçõcs do departamento (ou divisão);
b) auxiliar principal no serviço administrativo e technico;
c) direcção do serviço technico e auxilio no serviço administrativo, em tudo o que se referir á divisão a seu cargo;
não podendo, entretanto, fazer ou mandar fazer a desmonta-
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gem de nenhum apparelho sem autorização do chefe de machinas;
d) auxiliar nos serviços da divisão a que pertencer;
e) execução dos serviços de machinas, de a:ccôrdo com as
respectivas especialidades;
f) execução material dos serviços de machinas, de accôrdo
com as respectivas especialidades em que forem praticantes.
§ 1. Nos navios em que só houver divisão de machinas, e
entretanto haja: chefe e sub-chefe de machinas, ao sub-chefe,
como auxiliar do chefe, compete o cumprimento de todas as
ordens dclle emanadas.
§ 2. O pessoa·l a que se refere a alinea e do· art. 9°, além
da exccu1;.f'w dos servicos, terá a seu cargo a direccão elementar do gntvo do lwitH\IlS que estiverem sob suas ordens.
§ 3.'' ,Aos caLws cowpete a direccfto ~elementar dos grupos
que trabalharem sob as suas ordens, a execução material de
todos os serviços de que esses grupos estiverem incumbidos e
quaesquer outros trabalhos que lhes forem designados, attendidas sempre as respectivas especialidades.
§ 4. o Os carvoeiros serão empregados em quaesquer serviços de qualquer divisão, mesmo differentes da especialidade
em que foram iniciados.
0

0

CAPITULO III
MATERIAL

Art. 11. O material a cargo do pessoal dos departamentos e divisões de machinas comprehende os apparelhos e
compartimentos seguintes :
a) geradores de vapor;
b) machinas a vapor;
c) m<.tchinas a comlmstão interna e respectivas installacões;
d) machinas a explosão;
e) machinas frigorificas e respectivas installações;
f) machinas hydraulicas e respectivas installa·ções;
g) machinas de comprimir ar e respectivas installações;
h) ventiladores e installações de ventilla:cão;
i) machinas electricas e respectivas installações;
i) todas as installações electricas de alta: e baixa tensão;
lc) tanques de aguada, lubrificantes e oleo combustfvel:
l) compartimentos d..9s apparelhos acima citados;
m) fundos duplos correspondente,q aos compartimentos
a seu cargo;
n) carvoeiras.
Art. 12. O material sobresalente ficará a caTgo das respectivas divisões, segundo os apparelhos a que se destinem,
havendo vara cada divisão um paiól para seu acondicionamento.
Art 13. O material de limpeza, conservação e reparos
será acondicionado em um unico paiól que ficará a' cargo da
divisão A.
Art. 14. Os reparos do material serão executados pelo
pessoa:! da divisão a que clle pertencer, só cabendo auxilio por
parte da officinru a cargo da divisão A quando houver neces-
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~idade du3 :::el'\ i('(J::i iuhercntes ao pessoal do ramo de arlifice
elo ~. G. l\lA. "
.Art. 15. Quando houver impossibilidade de ser executado
o rcvaro com os recursos de bordo c dos departamentos de reparos, será então pedido o auxilio do Arsenal de MaTinha1 seguindo-se neste caso as normas estabelecidas pelas disposições
em yjgor sobre este assumpto.

CAPITULO IV
DIREGÇÃO TECHNICA

ArL. 16. A direcc.fio tcclmica do serviço consiste nas pro·ddeneia.s para obtenção da• maxima efficiencia, perfeita con<crvaçüo c convenientes reparos dos apparclhos a cargo do
! •c:.-soal do S. G. 1\IA., bem como a determinaç-ão dos dados
'I c funccionamcnto c média·s de consumo.
Art. 17. Na d iroccão Lcchnica do serviço, para seu con" cnicntc desempenho, deve-se ter em vista o seguinte:
a) realização de inspecções internas nos geradores, util izadorcs e transformadores de energia, nos interva.Jlos de
f . ~mpo aconselhados;
b) ajustagens periodicas das peças sujeita·s a attrito e
( ·bservação das folgas regulamentares;
c) funccionamento p_erfeito dos apparelhos;
d) lubrificação conveniente dog apparelhos;
e) lubrificantes indicados para as condições de funccio1' amonto dos apparolhos;
f) verifica·ção e conservação dos coefficientes de segurança dos apparelhos;
a) evitar as fugas e vasamentos;
h) rendimento maximo dos apparelhos;
i) conservação conveniente do material,. compartimentos, etc.;
j) limpeza conveniente
do material, compartimentos,

etc.;

·

lt) qualidade do combustivel;
l) qualidade do lubrificante;
m) observação do consumo do combustível;
11) observação do consumo do lubrificante:

o) conveniente qualidade da agua empregada nos gera ...
d· tres de vapor;
·
1J) regulamento dos apparclhos de medida;
q) estudo constante dos diagrammas;
r) perfeitos reparos do material;
s) Vel'ificação de material fornecido pelos Depositos Na-

.v:tes;

t) manutenção da resistencia de isolamento das installaçi·cs elcctricas c apparelhos elcctricos em geral;
u) pinturas convencionacs dos apparelhos, canalizações
ern geral c compartimentos a cargo dos De!)artamentos c Divi ,;ões de J\fachinas:
v) todas as demais providencias que concorrem para
a maxima cffieiencia dos appnrelhos e melhor conservação
P<' material.
Leis de 1926- Voi. IU
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CAPITULO V
' DIIlEGÇ.\0 ADMINISTHATIVA

Art. 18. Entende-se por direcção administrativa dos De ...
partamcntos c Divisões de Machinas:
a) execução das disposições referentes á organização interna do serviço;
b) a distribuição do serviço, observando-se a especialidade (lo pessoal subalterno;
c) a organização das tabellas do pessoal no serviço do
porto;
. d) a organização das tabellas do pessoal para o serviço
coro o navio em movimento, de modo a serem attendidas as
tres condições (Cruzeiro, Emergencta e Combate);
e) a organização das tabcllas do pessoal para os servicos
de limpeza e conservação do material;
f) a org·anização das tabellas do pessoal para exercícios
de combate, incendio, collissão, etc.;
g) o adextramento do pessoal nos differentes exercícios;
h) a endoutrinação do pessoal nos princípios de ordem
e disciplina;
i) a instrucção profissional do pessoal;
j) n nlphabetizaç.ão do pessoal;
l) o cumprimento de todas as ordens refr.rentcs ao pessoal.
Paragrapho unico. As tabellas indicadas nas alineas c.
tl, e e f, constituirão, em cada Divisão, uma unica tabella
mestra.
Art. 19. Aos encarregados de Divisão compete, além do
auxilio que devem prestar ao sub-chefe quanto ao que se
refere o artig·o anterior, mais o seguinte:
a) organização do rancho da Divisão;
b) pagamento do seu pessoal;
c) arrumação e asseio dos saccos e macas;
d) recebimento e asseio dos uniformes;
e) averbação das notas de comportamento nas cadernetas
do seu pessoal;
f) licenciamento do pessoal da Divisão;
g) commando da Divisão nas formaturas;
h) direcção do seu pessoal nas fainas e exercícios;
i) avaliar os conhecimentos profissionaes do seu pessoal;
j) avaliar o comportamento do seu pessoal.
Art. 20. O Departamento de Machinas terá um escriptorio, onde será feita a sua escripturação, que consiste no
seguinte:
a) tabellas e mappas;
b) livros de quartos da machina;
c) partes, officios e relatorios;
d) competição de machinas;
· .n registros de funccionamento;
f) registros do consumo;
o) pedidos de reparos do material.
§ 1 . o b servi co de escripturação indicada .no presente
arti.~o será feito por um PE-ES scrvin<~o no Departamento,
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quai disporá do material de expediente necessario (macllina de escrever, mappas, etc.) •
§ 2. o A escripturação indicada no presente artigo, quando
se tratar de navios onde só haja Divisão de Machinas, será
feita na secretaria do navio, e do mesmo modo para os corpos
e estabelecimentos •.
CAPITULO :VI
ORGANIZAÇÕES INTERNAS

Art. 21. Nas organizações internas a que se refere o
art. -s·· do presente regulamento, dever-se-_ha obse~va~ o seguinte:
a) todo Departamento de Machinas é constituído de quatro Divisões, designadas pelos lettras - M - E - C - A;
b) cada divisão é sub-dividida em incumbencias, que terão designação numerica seguida, a começar da unidade, conservando a lettra indicativa da divisão a que pertencer.
Exemplo: 1\I 1 - C 4.- E 2 etc.;
c) cada incumbencia é fraccionada em grupos.
Paragrapho unico. Nos navios movimentados por motores
a combustão interna, não haverá a divisão C, c neste caso o
departamento será constitui do das divisões - M - - E -A-, fazendo parte desta ultima divisão toda caldeira auxiliar que nelle existir.
Art. 22. As divisões, designadas de accôrdo com o artigo
anterior, teem a seu cargo;
a) divisão - M-: Machinas propulsoras, machinas auxiliares do seu funccionamento, compartimentos em que so
acham installadas as machinas citadas, duplos fundos c porões que corrcspondem aos compartimentos a seu cargo;
b) divisão - E - : Dynamos, motores e transformadores
.de electricidade, toda a installação de alta e baixa tensão,
nccumuladores, compartimentos dos quadros de distribuição,
uccuplagem e dos accumuladores;
c) divisão - C - : Geradores de vapor, machinas auxiliares do seu funccionamento, compartimentos onde existam
os apparelhos acima citados, porões e duplos fundos dos refcl'idos compartimentos e carvoeiras;
d) divisão --A-: Machinas especiaes (hydraulicas, frigorificas e compL·essoras de ar), machinas a combustão e explosão, machinas e geradores de vapor das embarcações, e
todos os demais appare1hos que não estiverem incluídos nas
alíneas (b) e (c); officina de reparos e paiol do material de
limpeza; reparos e conservação .
Puragrapbo unico. A divisão - E - terá uma officina á
parte, onde serão reparados os apparelhos electricos em geral.
Art. 23. Na distribuição do pessoal pelas divisões a que
se refere o artigo anterior, deverá ser observada essencialmente a sua especialidade, para desempenho do serviço nus
differentes apparelhos.
.
Art. 24. Nos navios em que só houver Divisão de 1\Iachinas, esta será constituída das incumbencias - M - -E ~ C-A-, ficando a cargo de cada incumbencia o que
!oi determinado para a divisão no art. 22.

26:J
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Divisão
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ellina!'i a 1{111' ~'(' rnl'•~re n arf. ~" do p1·escnle regulamento scl'á
cnlt:·d.iltlirla llllii':IIIII'IIIP tias incm11l>encia~ - . \ - - -1~-

--·· c--·.

Al'L. :?!i. l''a:-; organizac..;43es inl.et·naí; dever-sc-ha ~lhsm·vuL'
o set·Yil,:o CPI cada rlivisfw i'Pja desempenhado un1cmnente
veto seu pe:;~ual.
Art. '27. Para des1•mpenho do serviço de machinas pelo
prssoal t:ubaltcrno, se1·ão organizadas talJellas mestras das diYisões. nas quaes ~eeüo designados todos os postos, tanto no
port(l coliJo eom o nnvio em nwvinwnto.
ArL ::!H. Pat'<t organizaç.ão das tabellas a quo se l'efere o
al'f igu anterior, o pessoal suball.e1·no rceobcrá lltllllOl'oc; precedidos da lPUt·a indieativa da divisão a que pcl'lencer, segundo
as nu•·mas t'eguinles:
a) u:; :-mh-officiues ~erão designados pelos Hllllleros das
inemnlwueias cl•~ quo formn os encarregados;
b) 11,; ~:urgentos ::.crão designados por numcros formado;;
tle dous algarismo~, sendo o das dezenas reprcsentntivo da
sec,.;ão a que pcl'lenCL'l'<'lll, e o das unidades apenas como nunw1·o de ordem;
c) os marinheiro~ serão designados por nu meros formado~ de l1·cs algarismos, sendo o das centenas representativo da
i'CC(:.ão (1 \ 2", 3" e 4n), o das dezenas representativo da classo
(O cabo, 1 primeira, 2 segunda, 3 carvoeiro e
nprf'ndiz -arlifiee). e o da unidade apenas com u numero de
urdem.
§ 1." Quando o numero do incumbencias em uma divisão
exeedct· a nove, os sub-officiaes que dellas forem os encarregados terão numeros formados de dous algarismos, c neslc
caso nfw serão dmlos nos sarg·cnlos os numeros que o foram
aos sub-officiaes.
§ 2." Onmulo os sub-ot'ficiaes forem avenas auxiliares de
incumbeneia:;, receberão numeras, nas mesmas cuwJi~ões dos
sargentos.
§ 3." Quando o numero de marinheiros de uma mesma
divisão, de uma secção e da mesma classe exceder a nove,
tcrüo ellf's os numeros daf; dP7.ena::; que designam a classe,
substilu idos, resvectivamenl<', O vor ·1, 1 por G, 2 por ü,
3 por 7.
J\1'1. 2!). O desempenho do serviço de machinas deverá
ser considerado nas seguintes condições dislinctas:
o) e:xecw.;ão do servic;o no porlo;
IJ) cxncu<:ão do servic;o com o navio em movimento.
. Art. 30. Os nfficiaes, t;ub-officiaes c sargentos, 110 serYH;o de portu ~erão dislribuidn:; em quatro diYisões, compct ind11 a l'ada mna u set·vit;o durante 24 horas .
1." O lH';.;"'o:tl d;t:-; trl'~ di\"i;.;Õf'5, que se achmn de folga
SPl'a Pmpreg::ulo nos ~l'I'Yi~,;o:; de reparo~, limpPzas c cxercicius 1'111 gl'ral.
§ ~-" i'~Lu navios onde honvPr oito offieinL•s, não incluindo
o c hdl' <' o ~;ulJ-ehefe de maehinas, sómentc dous officiat>s
permanPeerfio de serYi~,;o no porto por f'spat;n de 24 horas.
l-i<•mlo o nwis antigo o "officinl de estado" no departamento, o
o outro o :;cu auxiliar.
~ 3. ". :\u.-; naYins euja" lutn~:i)p:-; S<'jam de quatro offidacs,
Hão mdu mdo o clwfe c o sub-chefe de machimu;, eada officinl pc•rmuncccrú d~ estado durante 2-í horas.
qw~
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§ 4. o Nos navios, a que Rc refere o art. 4'\ alinea b, n~s
corpos c cdabrlceimnntoR, o serviço scr:í dc;;;empcnhado tllll··
camenl.c pelo~ suh-offiei:ws e sargentos.
A~·l. 31. Ao offieinl, quando dr estado na fôl'lna do artigo anterior, eompete:
a) fiscalizar c oricr:lar o servi co ao rccelwr o. estado;
b) inspeccionar o deparlamcn!o sempre que Jnlgnr nc~
cessario;
c) attcndor a qualquer chamado dos conductorcs de servkn durante as 2-1 hot·as de estado.
• Parag!·apho nnico. O auxiliat· do official clr estado .dever:. cumpri r todas as ordens por este dadas sobre o serv tço.
Art. 3:.!. Os ma:~·inheiros farão o serviço de portn distribuídos em quatro sceçõcs em cada divisão C\1-E-C-A), dcsigL'adas pelos nu meros dn ord0m ( ~ ", 2", 3~ c 4"): . _
§ l.u As secções de numeros unpal'C3 consfitUirao o 1°
quarto, o as de numrros p<tl'f'S o ~o qnal'lo, cahcndo a ca1h
quarto o sw·viço durante ~ 1 horas.
§ 2. o Os roarinhciros serfio dislrihuidos IIn3 tabPllas, de
tal modo que haja sempre a bordo pe:-:soal d~ todas as incumJJeneins, em numero snffieier:te para Pxeeuf ar o srrvi(:o
dinrio.
Art. 33. No sen;iço com o navio em movimenlo, ~ão
con~iderada~ as fres condit.:õPs Sf'f:!"llintrs:
a) cru7,eiro;
b) emrrgencia;
c) eomlmte.
Art. ~n. 0:3 officiacs far~o o sr~rvito a <Jttr. .::c r de r r~ o
artigo anl.r~rin:·, ohsniTada::-: a~; di~;)(J;:;i(:õcs sogttintes:
1", l.'l":i navius, nas condi~;ões do arl. ;w, § ~":
a) cruzeiro: quatro quarlo.s, '-'L'ndo dous ol'tidae::; pam
cada quarto;
b) emet·g·eneia: dous quarto3, sendo quatro officiars pam
endn q1m~·to;
r:) eomhafe: lodos os offi1:hw-; r>rtl s1•t·vit;o uas Slla,:; l'l'_c;pecfivm:~ divisões;
2', no.;; navios, nas condit;õcs elo § 3° do arf. 30:
a) Cl'llZf'iro: qun.tro quartos, SL'tHio um official para cada

quarto:
b) cmergrncia: dons qnartos, scr1do dous officiacs para
cada quarto;
c) combate: todos os o fficiacs em se.rviço nas s11as respectivas divisões;
3", nos naYios nas condições do § 4o do art. 30, o chefe
e. suh:-ch~fc de m~chinas (quando houver) supcrinlenderão o
f1scahzarao o serviço em qualquer das cor.•diçõcs, cabendo entretanto aos eonductorcs e anxil in res-cspccialistas a responsabilidade dos quartos, tendo em Yista o (Jisposto no rcwect i vo
regulamento.
Art. :J5. Para executar o serviço com o navio em movimento nas fl•cs condições citadas r:o art. 33, o pessoal subalterno ~erá dividido do seguinte modo. rnspcct ivnmenfc:
o) cruzf'iro: .em quatro nu f re:; quarto::;;
b) cmr.rgencm: em dous quartos;
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'c) combate: todo pessoal em serviço, ficandõ unicamelitn uma reserva para substituição dos que por qualquer motivo sejam delle arastn:dos.
§ 1. o Na condição de cruzeiro, o pessoal só será dividido
em tres quartos si a lotação estiver reduzida ou o numero de
caldeiras accesas não permittir a distribuição por quatro
quarto~.
·
§ 2." Cada quarto a que se refere o presente artigo fará
o servico que lhe compete, durante quatro horag.
Art. 36. Nos corpos e ·estabelecimentos, o pessoal será
sempre dividido em dous quaJ>tos, ficando um quarto de serviço e outro de folga, tendo o serviço de cada quarto a duração de 24 horas.

CAPITULO VII
DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 37. As incumbencias do S. G. MA. terão sempre
como encarregados e re.spor.•saveis os sub-officiaes, respeitadas. ent.retanto, no exercício das funcções technicas, as e-;pccin li dad cs correspondentes.
Art. 38. Nas flotilhas do Amazonas e Matto Grosso haverá sómenf n um official do Rcrviço Geral de Machir!as para
cada flotíl'ha, com os deveres relativos aos officiars de machinas dos estados-maiores.
Art. 39. Nos navios: monitores, can:honeiras, mineiros,
de pesca, pharoleiros, rebocadores e outros de pequeno porrtc,
pertencentes ou r.•ão ·ás flotilhas do Amazonas e Matto Grogso.
a Divisão ch~ Machinas terá (al~m do pessoal subalterno p31ra
cxceução dos servir,os) como encarregado c responsavcl nm
condnctor-mnchinisf a. dos mais antigos do re~pectivo quadro,
com a dcnom ir:ação de "Encarrega elo de Machinas", designado
pelo direefor ge.T"al do Pessoal ou, interinamente, pelo commandante da força. a menos quf'. por conveniencia. seja r.'omeado pelo ministro, ex-cepcionalmente, um official para
chefe d(~ maehinas de algur:s desses navios.
§ 1 . o Quando o~ citados navios forem accionados por
motores a combustão intrrna, o encarregado de machinas se·rá
conductor-motorista.
§ 2. o O condnctor que fôr desigr.'ado para encarregado rJe
machinas, terá os rtcve.res in'herentes aos encarregados de divisõc.c:;, e exercer:í tamhem os dr chefe de maC'hinas, naquillo
que lho fôr applicavcl.
1\.rt. 40. Sómcntf~ em caso de absoluta necessidade e
emcrgflncin. qnnr:do não ftir possível, no momento, providenciar dl' ont ra fórma. sPrá pnrmiftido ao chefe de machinas
rcicYnr crnr oc:: mnrinheirn~ de P classe e 2• ~ejam drsignados
para se-rvic:ns diff'er('Jlfrs rla cc::po·cialidade de que forem prati~antes.

Sempre que houver necessidade dessà medida excepcional, deverão ser pedidas provirtcncias immediatas pelo commanrlar.'tP para que seja normalizaria a situação.
O mesmo critrrio só será applicndo aos cabos quando forem estes PE-F 0 f'Tnflll:lnfo ns houvrr em excesso. como
nctnnlmPnfr.
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Alrt. 41. Na execução do S.G .'1\TA. dever-se-ha ter em
:Vista treinar todo o pessoal subalterno dentro de uma estreita
especialização, como base technica fuudamer.'tal da constituição de bons quadros de inferiores e de sub-officiaes, indispensavel ao perfeito desempenho de suas funccões em cada
especialidade, e essencial á complrta efficier.'cia do serviço.,
Rio de Janeiro, 30 de outubro de 1926. - Arnaldo Si...
queira Pinto da Luz.

DECRETO N. 17 .·507 -

DE

3

DE NOVEMBRO DE

f926

Altera disposições do deCTeto n. 17.105, de 4 de novembro âe_
f 925, e dá outras providencias
'Ü Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, na fórma do art. 48, n. 2, da Constituição Federal, decreta:·
Art. 1 . o Ficam alterados os effectivos 'dos quadros de
sub-officiaes do Serviço Geral de Machinas, fixados no denreto n. 17. f 05, de 4 de novembro de 1925, reduzindo-se de
24 para 20 os artifices de machinas de f a classe, de 48 para
44 os artífices de machinas de 2• classe, e augmentando-se
de 26 para 30 os conductores de caldeiras de 2• classe e de 40
para 44 os conductores-electricistas de 2• classe.
Art. 2.° Ficam igualmente alterados os effectivos dos
quadros de inferiores do Serviço Geral de Machinas, fixados
no mesmo decreto, reduzindo-se de 30 para 25 os terceiros
sargentos auxiliares-especialistas machinistas, de 45 para 40
os terceiros sargentos auxiliares-especialistas de caldeiras e
augmente-se de f 6 para 20 os terceiros sargentos auxiliaresespecialistas motoristas e de 20 para 26 os terceiros sargentos auxiliares-especialistas electricistas.
Art. 3. As funcções dos conductores-electricistas que
servirem em navios accionados por machinas electricas, ficam
equiparadas ás dos conductores-motoristas que servirem em
navios accionados por machinas de combustão interna, na
fórma do art. 9°, § 3°, do decreto n. 1ü. 339, de 30 de janeiro
de 1924.
Art. 4. o As praças que frequentaram excepcionalmente o
curso de pilotos-aviadores da Escola de Aviação Naval em
1925, serão novamente matriculadas no corrente anno, afim
do revalidarem o curso, de accôrdo com o novo regulamento,
no qual ficarão em tudo sujeitas.
Paragrapho unico. Caso approvadas, terão essas praças
as mesmas vantagens e proveitos que são concedidos aos inferiores que regnlarmentf~ alcançam essa approvação.
Art.. 5.° Fica nlfrrnrlfl para X+ Z + 5 Y a formula do
0

'l

10
exame a que se referem os regulamento~ pnra o 'pessoal ~uh
rtltrrno da Marinha de Guerra.
§ 1. São considerados eliminatorios:
a) n nota zero em qulaqurr dal=l nlinens qnc r.on~f ifucm
n mf.rlia Y;
0
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b) o valor de Y mrnor do que 4 inteiros;
o valor do X ou Z igual a zero.
§ 2. 0 No exame da caderneta para a nota - Z - serão
lnvados em conta os assentamentos da praça relativos a todo
c)

o tempo decorrido posteriormente á ultima promoção.
Art. 6. o Fica reduzido do 120 para 95 o numero de cabos
do Serviço Geral do Telegraphia, e fixado em 30 o numero ele
marinheiros de 1a classe praticantes dessa especialidade.
Art. 7. o São equiparadas as seguintes funccões, de ac ...
côrdo eom o ar!. 108 do decreto n. 11.837, de 29 de clt·,zomhro
de 19J 5:
a) torpcdista-l'hofr, c meatrança do navios-mineit•og, (ts
flp fi ri de Lorpt•dos de navio de 1• classe;

b) chefe e auxiliar de Serviço de Minas· da Base (SO c
IF), chefe de grupo dn tubos, f'ncarrogado de material antiforpedico dos encouraçados. ás de fiel de torpedos de navio
de 2• classe;
c) ajudante de fiel de torpedos, e Serviço de Minas da
Ba.se, ás de chefe de tubo.
Art. 8. o Revogam-se as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 3 de novembro de 1926, .105° da IndrJH'lldenc ia c 38° rla Hepublica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDE~.

Ar·naldo Siqueira Pinto da Luz.

DECllETO N. 17. flOR -

DE

4

DE NOVEMBRO DE 1926

Approva o regulmnento da Escola João Luiz Alves
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil
resolve, na conformidade do art. 4° do decreto legislativo numero 4. 983 A, de 30 de dezembro de 1925, approvar, para a
antiga Secção de Reforma da Escola 15 de Novembro, denominada Escola João Luiz Alves, pelo decreto n. 17. f 72, da
mesma data, o regulamento que a este acompanha, assignado
pelo ministro de Estado da Justiça e Negocios Interiores.
Rio de Janeiro, 4 de novem,bro de 1926, 105° da Indepen ...
dcncia o 38° da nepublica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Affonso Penna Junio1·.
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Regulamento oa Escola João luiz Alves
TITULO I

CREAÇÃO E ORGANaA~ÃO
CAPITULO I

Denominação e fins da escola
Art. 1. o E' denominada c Escola João Luiz Alves» a escola
de reforma creada no Districto Federal pelo art. 74 do decreto
n. 16.272, de 20 de de lembro de 1923, modificado pelo art. 4° da
lei n. 4.983 A, de 30 de dezembro de 1925.
Art. 2. 0 Essa escola destina-se a receber, para regenerar pelo
trabalho, educação c instrucção, os menores do sexo masculino, de
mais de 14 e menos de 18 annos de idade, que forem julgados pelo
juiz de menores, c por este mandados internar.
Art. 3. o A escola será constituída por pavilhões proximos,
mas independentes, abrigando cada qual tres turmas de internados,
constituída cada uma por numero não superior a 20 menores.
Haverá tambem pavilhões divididos em compartimentos de
isolamento, destinados á observação dos menores <i sua entrada
no estabelecimento e á punição dos indisciplinados.
Art. 4. o Cada turma ficará sob a regencia de um professor, que
tratará paternalmente os menores, morando com estes, partilhando
de seus trabalhos c divertimentos, occupando-se de sua educação
indiv1dual, incutindo-lhes os principias e sentimentos de moral necessarios á sua regeneração, observando cuidadosamente em cada
um seus vícios, tendencias e virtudes, os effeitos da educação que
recebem, e o mais que seja digno de attenção, annotando suas
observações em livro especial.
Art. 5. 0 A reunião de tres turmas formará uma divisão, c em
cada turma os alumnos serão classificados segundo a idade c suas
disposições physicas e moraes.
Art. 6. o Cada divisão occupará um pavilhão, com refeitorio,
dormitorio, pateo de recreio, c, quanto possível, classes e officinas
separadas dos locaes designados ás outras di'.:isõcs.
CAPITULO 11

Regimen educativo e disciplinar
Art. 7. o Aos menores será ministrada educação physica, moral,
profissional e literaria.
§ 1. o A educação physica comprehenderá a hygiene, a gymnastica, os exerctcios militares, os jogos desportivos e todos os
exercicios proprios para o desenvolvimento e robustecimento do
·
organismo.
§ 2. o A educação moral será dada pelo ensino da moral pratica, abrangendo os deveres do homem para comsigo, a familia, a
escola, a officina, a sociedade e a Patria. Serão facultadas aos inter-
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nados as praticas da religião de cada um compativels com o re·
gimen escolar.
§ 3. o A educação profissional consistirá na aprendizagem de
uma arte ou de um officio, adequado á idade, força e capacidade
dos menores e ás condições do estabelecimento. Na escolha da
profissão a adoptar o director attenderá á informação do medico,
procedencia urbana ou rural do menor, sua inclinação, á aprendi~
zagem adquirida anteriormente ao internamento, e ao provavel
destino.
§ 4." A educação literaria constará do ensino primario obri~
gatorio.
Art. 8. o O ensino profissional será organizado de accôrdo com
o das escolas industriaes communs, visando-se a habilitação do
menor, sem o fito de lucro ou renda para o Estado, de preferencia
a formação do operario, antes que a renda da producção.
§ 1. o A aprendizagem de um officio ou arte comprehenderá
varios gráos. A passagem de um gráo a outro será baseada sobre
aptidões devidamente comprovadas individualmente.
§ 2. o Notas dos chefes de officina estabelecerão no fim de cada
mez a marcha dos progressos de cada aprendiz.
§ 3. o Os alumnos, cuja fQrmação fôr acabada, passarão a
« operarios:..
§ 4. o Além da aprendizagem pratica, os alumnos receberão en~
sino theorico, devendo ser dada, ao menos, uma lição diaria.
§ 5. o O producto liquido da venda de arte factos e dos trabalhos de campo realizados pelos alumnos será dividido em tres
partes iguaes : uma será applicada á compra de materias primas e
ás despesas da casa ; outra a premi0s c gratificações aos menores,
que se distinguirem por sua assiduidade e pericia no trabalho, por
seu estudo e applicação, por seu comportamento e regeneração
moral ; e a terceira constituirá um peculio dos menores, que será
depositado trimestralmente em cadernetas da Caixa Economica,
e lhes será entregue á sahida do estabelecimento. (Art. 82 do
Dec. n. 16.272, de 20 de dezembro de 1923).
Art. 9. o O programma do ensino literario comprehenderá a
leitura, escripta, arithmetica elementar, inclusive o systema legal
dos pesos e medidas, desenho, noções de cousas~ noções elemen~
tares de grammatica, historia e geographia do Brasil, devendo tanto
quanto possivel, esse ensino ser posto em relação com o ensino
technico.
§ 1. o A frequencia da escola é obrigatoria, salvo para os
internados que receberam instrucção acima do nível do ensino
dado nel1a.
§ 2. o Os alumnos serão divididos em tres classes: a primeira
comprehenderá os analphabetos e os que sabem imperfeitamente
ler, escrever e contar; a segunda e a terceira serão formadas
segundo a relati \·a progressão do adcantamento dos alumnos.
Art. 10. Os menores internados que já ti v·erem o curso a fazer
na escola, deverão occupar-se nos estudos e trabalhos, que aos
professores parecerem convenientes, de accordo com o director.
Art. 11. Os alumnos que se distinguirem por sua intelligencia,
applicação, moralidade e bom comportamento servirão de monitores, e auxiliarão os professores, mestres e inspcctores.
Art. 12. O regimen disciplinar será estabelecido no Regimento
Interno da Escola, o qual ~erá approvado pelo ministro da justiça
e Ncgoriog Interiores.
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Art. 13. 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. 14. 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 má o camportamento, 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.
III. Privação de recreio e de alguns exercidos.
IV. Trabalho de cscripta.
V. Prohfbição de correspondencia ou de visita (em caso muito
excepcional).
VI. Detenção na sala de inspectoria.
VII. Recolhimento, até 15 dias no maximo, a um compartimento de isolamento, do qual sahirá sómente para as aulas c alguns
trabalhos.
Art 15. As penas de ns. I a IV podem ser appUcadas pelos
professores, mestres e inspectores, dependendo de approvação do
director, quando impostas pelos inspectores, as de ns. Ill e IV; as
outras só pelo director.
Art. 16. 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
outros, que sejam capazes de os estimular.
CAPITULO III

C:lass(ficaçao moral
Art. 17. A classificação moral consiste na repartição doS
alumnos segundo seu gráo de mcrito em diversas categorias chamadas «Secções:. ~
Art. 18. Essas categorias, em numero de quatro, são chamadas:
1a secção dos «Melhores•;
2a secção dos «Bons:.;
3a secção dos «Em prova»;
4a secção de «Punição».
Art. 19. A situação moral repousa nas bases seguintes:
a) comportamento geral;
b) asseio;
c) espírito de economia;
d) emprego do tempo disponível;
e) :observancia do silencio;
f), applicação na escola;

f.r:Tô~
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g) applicação no trabalho;

h) emenda.
Art. 20. A classificação estabelece-se segundo a escala de
apreciação adiante indicada;
4 pontos são attribuidos por mcz ao comportamento;
4 pontos ao asseio;
4 pontos ao espirito de ccono:nia;
4 pontos ao emprego do tempo disponivel;
8 pontos á observancia do silencio;
8 pontos á applicação na escola;
8 pontos á applicação no trabalho;
16 pontos á emenda;
o que importa em 56 pontos, no maximo.
Art. 21. Essa escala de apreciação permitte estabelecer o
quadro-typo seguinte:
14 pontos, e menos, fazem classificar o alumno na secção de
«Punição:.;.
15 pon1os a 28 na secção de «Prova»;
29 pontos a 42 na secção dos «Bons»;
43 a 56 na secção dos «Melhores-..
Paragrapho uni co. Esses pontos serão concedidos pelos professores, mestres c inspectores, com approvação do director.
Art. 22. Cada alumno terá uma caderneta, eín quo os pontoR
serão lançados pelo funccionario encarregado.
Art. 23. A' sua entrada, os alumnos serão inscriptos na categoria de «Prova».
§ 1°. Para passar á secção dos «Bons», o rece:nvindo de\'e
em tres classificações consecutivas obter a quota que dá accesso a
essa secção.
§ 2°. Nos casos cxcepcionacs, em qui! a quota attribuida por
occasião das duas prh1eira3 classificações attingir a que é necessaria para acceder á secção dos G:Melhorcs», a mudança para a
secção dos ~Bons» se farei scat mais espera.
§ 3°. A primeira mudança para a secção dos ((Melhores~ S:!d
concedida aos alumnos da secção dos «Bons», que obtiverem durante um período ininterrupto de tres mezes a quota precisa.
Art. 24. São collocados na secção de cPunição»:
1°, os alumnos da secção de «Prova~, que, dando mostras de
má vontade e de falta de applicação, só obtiverem uma quota inferior a 15 pontos e111 tres classificações consecutivas.
2°, os que se tornem culpados de factos graves no ponto de
vista moral ou disciplinar.
Art. 25. Os alumnos postos na secção de «Punição• ficam privados dos favores escolares; não podem receber cartas ou visitas,
senão em casos muito especiaes, a criterio do director; serão excluidos das associações existentes na escola; não poderão parti~
cipar dos recreios, nem dos jo,5os organizados em commum.
Art. 26. O rebaixamento a uma secção inferior importa na
obrigação de tornar a fazer uma estadia nas categorias intermediarias, antes de acceder á antiga secção; mas o intervallo de tres
mezes requerido para as primeiras passagens não será mais exigido.
Art. 27. Os alumnos da secção de «Prova» gozarão de certos
favores escolarc~, a juiw do dircctor; do direito de correspon-
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dcncia com os seus rcsponsaveis lcgaes; de receberem visitas na
medida cstrictamcntc rczulamcn~ar; mas não participarão do;; recreios ou jo,?,os em commum.
Art. 28. A classificação moral será frita no fim de cada mcz,
c levada ao conhecimento dos alumnos nos primeiros dias do me:r.
seguinte, bem como aos rcsponsavcis lcgacs pelos alumnos c ao
juiz de menores.
Art. 29. Trimestralmente uma proclamação solemnc será feita
pelo director em presença dos funccionarios e dos alumnos.
Art. Z.O. Por applicação ao trabalho e ao estudo entende-se,
não só o gráo de adiantamento do alumno, mas tambcm, e sobretudo, os esforços que faz para adiantar-se em seus estudos ou aperfeiçoar-se no rcu officio.
Art. 31. Aos alumnos da secção dos «Bons::o c dos «Mell:ores,.
serão concedidos signacs distinctivos e recompensas cspeciaes, que
o Regimento interno da Esc('la determinará; os das secções de
«Prova" c «Punição» não usarão distinctivo al2um.
CAI'ITULO IV

Admitzisfraçüo

Secção Primeira - Composição e nomeação do pessoal
Art. 32. A Escola João Luiz Alves terá o seguinte pessoal:
1 director.
1 cscripturario.
1 amanuense.
1 almoxarifc.
1 medico.
1 pharmaceutico.
1 dentista.
1 inspector-geral.
4 inspectores.
4 professores primarias.
1 agronomo.
4 mestres de officinas.
1 mestre de desenho.
1 mestre de musica.
l mestre de gymnastica.
1 port\!iro.
1 despenseiro.
1 enfermeiro.
1 roupeiro.
8 guardas.
4 serventes.
8 lavadeiras-cngommadciras.
1 cozinheiro.
1 ajudante de cozinheiro.
2 jardineiros.
2 chacareiros.
1 cocheiro.
1 ajudante de cocheiro.
1 carreira.
1 capineiro.
Paragrapho uni co. Haverá tambcm um mestre de pedreiro ou
de pintor, conforme as exigencias dos serviços.
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Art. 33. O director será nomeado por decreto; o medico, o phar
maceutico, o escripturario, o amanuense, o almoxarife, o despenseiro,
os professores e mestres, os inspectores serão nomeados por
portaria do ministro da Justiça e Negocios Interiores, sendo o inspector-geral mediante proposta do director ; os demais pelo director.
Art. 34. Os vencimentos do pessoal são os constantes da tabella annexa.
Art. 35. As concessões de licenças, as penas e recompensas,
as aposentadotia8 e os demais direitos do pessoal são regulados
pelas disposições legaes em vigor.
4

SECÇÃO 11

Aftribaições e deveres dos funccionarios
Do Director
Art. 36. Ao director, sob a superintendencia do Ministro da
Justiça e Negocios Interiores, compete a direcção e fiscalização de
todos os serviços da escola e a sua administração economica. Sãolhe subordinados todos os empregados, que delle receberão as
instrucções e ordens necessarias ao desempenho das funcções.
§ 1o. No que se referir pessoalmente aos menores, ao regimen
educativo e disciplinar destes, o director depende exclusivamente
do juiz de menores, do qual receberá ordens.
§ 2°. As ordens do juiz de menores serão transmittidas directamente ao director, sem intervenção do Ministro da justiça e
Negocios Interiores.
Art. 37. Ao director, no exercido de suas funcções, cumpre:
to, receber os menores á sua entrada e 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 ;
2°, guardar o dinheiro e os objectos de valor, que tragam os
menores na occasião da entrada, ou que lhes sejam dados pelos
parentes, tutores, protectores, e que serão devidamente averbados,
sendo-lhes entregues á sahida, ou lhes dando o destino ordenado
pelo juiz de menores; bem como a renda a que se refere o § 5° do
art. so;
3°, dirigir e fiscalizar a ordem, disciplina e o asseio dos menores, remettendo ao juiz nota immediata de qualquer occurrencla
grave;
4°, inspeccionar o ensino, bem como os exercicios e desportos
dados aos menores, promovendo todos os estímulos e ensinamentos que mais possam concorrer para a educação e regeneração
dos menores e guiando-os no cumprimento dos deveres.
5°, examinar e verificar a quantidade e qualidade de alimentos
servidos aos menores;
6°, visitar, pelo menos duas vezes por dia, os menores recolhidos aos compartimentos de isolamento, e os enfermos, fisca
lizando a quantidade e qualidade das dietas destes;
7°, informar-se assiduamente do que 9Ucceder com relação a
cada um dos alumnos ;
8°, 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;
4
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9°, impor aos menores as penas disciplinares autorlzad.Js por
·
este regulamento ;
10, satisfazer ás requisições e ordens do juiz de menores ;
11, executar as leis, os regulamentos e as instrucções referentes
á Escola, por cuja administração é o principal responsavel;
12, dirigir, distribuir e fiscalizar todos os serviços do estabelecimento;
13, regular e fiscalizar as despesas, de modo que se façam com
a maior economia ;
14, determinar e regularizar o serviço de escripturação, adaptando os livros necessarios, lavràndo em todos termos de abertura e encerramento, e rubricando todas as folhas;
15, rubricar os pedidos para fornecimento, ordenar a execução
das despesas autorizadas, assignar os attestados de frequencia do
pessoal, as folhas dos emprega~ os, etc., que são mensalmente
enviadas ao Ministerio e ao Thesouro;
16, inspeccionar os generos aUmenticios, que derem entrada
no estabelecimento e rejeitar os de qualidade inferior á contractada;
17, examinar e verificar todos os objectos fornecidos, comprados e concertados e as respectivas contas;
18, fazer no principio de cada anno um inventario de todos
os moveis, utensilios e roupa da casa;
19, elaborar na epoca legal o orçamento das despesas a fazer
no anno seguinte, enviando-o á repartição competente, para ser
approvado;
_
20, nomear e demittir os empregados subalternos de sua
competencia, e prover ás substituJçôes em caso de ausencia ou impedimento;
·
21, impor aos empregados as penas estabelecidas neste regulamento;
22, remetter todos os annos. ao Ministerio da justiça e Negocias Interiores um relatorio geral, que abranja tudo quanto diga
re speito aos menores, ao pessoal, á gerencfa cconomfca, á hygiene,
á conservação do edificio, devendo .fazer especial menção dos effeftos da instituição sob o ponto de vista da regeneraç:lo dos menores, indicando ainda o destino e as mudanças de collocação dos
menores que tiverem sahido;
23, enviar todos os mezes ao juiz de menores mappa com o
movimento geral dos menores entrados e sahjdos, e penas disciplinares impostas ;
24, deliberar, sob sua responsabilidade, acerca de qualquer
occurrencia não prevista neste regulamento, ou acerca de C;tsos urgentes, que exijam prompta solução, participando ao ministro o que
houver succedido;
25, exercer todos mais actos de administração.. que legalmente
derivem do seu cargo.
Art. 38. O director é obrigado a morar no estabelecimento ou
proximo a elle; e terá economia separada.
Art. 39. O director, em caso de ausencia prolongada ou de im.-.
pedimento, será substituido por quem o ministro designar.
Do escripturario
Art. 40. Ao escripturario compete :
1°, fazer toda correspondencia officiaJ, que deve ser assignada
pelo director ;
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2°, escrever ou registrar toda a correspondencia da Escola;
3°, ter em ordem a escripturação de todos os livros da Secretaria;
4°, escripturar, segundo as instrucções dadas pelo director, os
livros e mappas, as folhas de pagamento e mais papeis relativos á
contabilidade e á escripturação;
5°, tomar apontamentos de todas as occurrencias que tiverem
de ser mcnccionadas no relatorio do director e apresentai-os a
este quando lhe forem pedidos, juntando todos os esclarecimentos
necessarios ;
â 0 , archivar a escripturação feita durante o anno, todos os livros
findos c correspondencia recebida, fazendo um indice adequado ;
7°, colleccionar por ordem chronologica as minutas originaes
do expediente;
8°, colligir e archivar em boa ordem todos os decretos, leis,
regulamentos, instrucções e portarias reta ti \tas á Escola ;
9°, trazer em boa ordem e asseio o archivo ;
10, fazer, no fim de cada anno, encadernar os avisos c ordens
do Governo, os officios, mandados e ordens do juiz de menores
as minutas dos officios, portarias e outros papeis do director;
11, 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;
12, processar as contas, que hão de ser pagas com o visto do
director ;
13, informar por escripto todas as petições que tiverem de ser
submettidas ao despacho do director;
14, desempenhar as demais funcções proprias de secretario.
Art. 41. Em caso de ausencia ou impedimento o escripturario
será substituído pelo amanuense.
Art. 42. A Secretaria terá os seguintes livros, além dos exi ..
gidos pelo Regulamento Geral de Contabilidade :
1o, matricula dos menores ;
2°, registro das nomeações dos funccionarios ;
3°, registro das licenças ;
4°, registro das portarias e dos mais actos internos da
directoria ;
5°, registro das penas disciplinares impostas aos menores ;
6°, registro das penas impostas aos funccionarios ;
7°, inventario dos moveis e utensilios ;
8°, protocollo.
$ 1. o Além dos livros especificados, poderá o director crear os
llUe Julgar convenientes.
§ 2. o A entrada na Secretaria não é facultada aos menores,
nem a pessôas extranhas, senão em caso de necessidade, com li~
cença do director ou do escripturario.
§ 3. o 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 fôr necessario.
SECÇÃO III

Do amall!zense
Art. 43. Ao amanuense compete fazer o serviço que lhe for
designado pelo escripturario ou ordenado pelo director, e substituir o escripturario. E' obrigado a residir no estabelecimento, de
onde não póde ausentar-se sem licença do director.
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SECÇÃO IV

Do almoxarije e despenseir6
Art. 44. Ao almoxarife compete:
1o, superintender a despensa, cozinha, copa, refcitorios, arre ..
cadação, pessoal de salario, limpeza interna e externa do edifício;
2°, encarregar-se da guarda, conservação e asseio da mobilia
e mais materiaes que não forem commettidos designadamente a outros funccionarios ;
3°, receber os generos e mais artigos de consumo, verificando
a sua qttalidade e quantidade, dando parte ao director de qualquer
falta que encontrar;
4°, 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 i
5°, representar ao director contra as faltas commettidas pelo
pessoal a seu cargo, quando não cumprir bem os seus deveres ;
61}, 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 ;
7°, fazer os pedidos dos generos precisos para o fornecimento
da despensa e de outras dcpendencias a seu cargo, pedidos que
devem ser apresentados ao director para sua approvação c rubrica i
8°, autorizar com o seu visto ou rubrica os róes das compras
miudas para o consumo diarlo da cozinha;
go, mandar proceder no mez de dezembro ao inventario de
todos os moveis e utensilios do estabelecimento;
10, ter sempre em dia o livro dos materiaes a seu cargo,
mencionando nelles os objectos entrados e os dados em consumo
ou extraviados;
11, receber por Inventario, ao tomar posse, todos os materiaes
e objectos existentes nas secções do estabelecimento sob sua dependencia;
12, apresentar ao escripturario, no fim de cada mez, a relação
dos empregados que lhe são subordinados, mencionando os dias de
cada um;
13, ter a seu cargo a arrecadação geral do estabelecimento,
onde conservará bem acondicionados os objectos arrecadados;
14, ajustar, quando lhe fôr ordenado pelo director, todo o pessoal do ser.iço interno e braçal;
15, archivar todas as ordens escriptas que lhe forem dadas;
16, conservar em boa ordem c limpeza as dependencias do almoxarifado.
Paragrapho uni co. O despenseiro fará os serviços que lhe
forem incumbidos pelo almoxarife, e residirá no estabelecimento,
de onde não poderá ausentar-se sem ordem do dlrector.
Art. 45. 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
Lei'.! de 1026- Yol. III
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outro cnt que f;cr;í. lançada a qu~tntidadc elos gcneros alimcnticios
que se for\!m ~~astando diariamente; c mais os que se tornarem
precisos ao bom andamento do serviço, cumprindo-lhe manter em
dia a cscripturação a seu cargo, pela cxactidão da qual será rcsponsavcl.
Art. 46. 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 igualmente á secretaria,
na mesma data, uma cópia authentica.
Art. 47. O almoxarife é obrigado a permanecer durante o dia
no estabeleci mcnto, do qual não pó de ausentar-se sem licença do
director.
Art. 48. Nas suas faltas e impedimentos o almoxarife será
substituido por quem o director designar.
SECÇAO V

Dos inspectores
Art. 49. Aos inspectores compete:
11), acompanhar os menores em todos os actos da sua vida escolar;
2°, providenciar para que os menores andem sempre limpos e
asseiados, praticando e fazendo praticar todas as medidas de hygiene e prophylaxia indicadas pelo medico;
3°, observar cuidadosamente em cada subordinado seus vicios, virtudes, affeições, tendenclas, os effeitos elo regimen educativo e discipliuar, c o mais que seja digno de attenção, devendo
escrever as suas observações em livro especial ;
4n, 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 ele modo que t•~crcçam a estima e affeição dos seus companheiros e superiores ;
5°, dirigir e tomar parte nos jogos das suas respectivas classes,
em conformidade com as prescripções do professor de gymnastica e
d!> medico, tendo em attenção que aos alumnos mais babeis seja
dada a chefia desses exercicios ;
6°, communicar ao inspector geral, para que leve ao conhecimento do director, qualquer falta, que se faça mister remediar, no
refeitorio, no dormitorio, nas aulas, etc.;
7°, 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 áquellcs que não cumprirem os seus deveres;
8", escripturar o livro de aulas de cada classe, em que mencionará o numero, nome, secção, classe, categoria, gráos de
instrucção littcraria e educação physica e moral de cada menor;
9", fazer a chamada dos menores que devem comparecrr ás
aulas ou salas de estudo;
tO presidir ás refeições dos menores, comendo juntamente
com eiÍes, e verificando se os alimentos são de boa qualidade, bem
prcprrrndos e em quanthhdc sufficiente;

1t, dormir em aposento que com muni que com o dormito rio
dos menores, para vtgial-os e dirigil-os;
12, dar parte, logo pela manhã, ao inspector-geral, para que
leve ao conhecimento do director, das occurrencias havidas á noite,
no estudo e nos dormito rios;
13, não se deitar antes de haver verificado que todos os menores estão accommodados nos respectivos leitos;
14, escrever em um clivro de partes• todas as faltas dos menores, os actos de indisciplina e factos, que devam ser levados
ao con:tecimento do director, a quem apresentará diariamente esse
livro.
Art. 50. Ao inspector geral compete:
1°, desempenhar as funcções de chefe dos inspectores e dos
guardas;
2°, exercer as attribuições e com missões que lhe forem dadas
pelo director.
3°, substituir o director em suas ausencias occasionaes, dandolhe conta dos seus actos, logo que ellc voltar ao estabelecimento.
Art. 51. O inspector geral e os inspectores são obrigados a
morar no estabelecimento, do qual não podem ausentar-se sem
licença do dlrector.
SECÇÃO VI

Do medico, dentista, pharmaceutico e enfermeiro
Art. 52. O serviço medico da escola fica a cargo do medico c
seus auxiliares.
·
Art. 53. Ao medico, para o desempenho desse encargo, com ..
pete:
1o1 prestar soccorros da sua profissão aos menores c aos em"
pregaaos internos da escola ;
2°, comparecer ao estabelecimento todos os dias e todas as
vezes que for chamado ;
3°, visitar todos os dias os doentes, e tantas vezes em
cada dia quantas o exigir a gravidade da doença;
4°, em caso de molestia grave avisar o dlrector, para que este
communique á familia do doente, ou a quem suas vezes fizer;
5°, dirigir o serviço anthropometrico, fazendo um relatorio
annual acerca dos indtviduos, que observou, e organizando uma
estatistica das anomalias encontradas, entregando esses trabalhos
ao director, com tempo de figurar no relatorio ao ministro, enviando
tambem um exemplar ao juiz de menores;
ê 0 , visitar e interrogar, para os fins regulamentares, os menores que estiverem sub~ettidos á observação;
7°, 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 ;
so, communicar ao director qualquer caso de doença contagiosa, que se manifestar em menor ou empregado, indicando o
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meio ue se realizar a immediata separação c quaes as medidas
prophylaticas a se empregar;
go, dirigir os serviços da enfermaria, e observ ar se o enfermeiro cumpre as suas instrucçõcs, participando ao dlrector as
faltas notadas ;
10, verificar os medicamentos c drogas forncciJos, c indagar
da quantidade e qualidade das dietas;
11, dar parte ao director das occurrencias havidas na enfermaria ou no fornecimento de medicamentos e preparação das dietas
contrarias aos preceitos da hygiene e da therapeutica, propondo as
medidas, que julgar neccssarias;
12, propor ao dircctor, em tempo de epidemia, as medidas
preventivas convenientes ;
13, verificar o obito dos menores ou empregados, c passar
o respectivo certificado ;
14, dar parecer, quando consultado pelo director, acerca da
qualidade dos generos alimentícios c da quantidade da alimentação
fornecida aos menores;
15, assignar o livro de registro das visitas, que estará nas
enfermarias ;
16, fazer uma inspccção 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 adaptar-se.
§ 1'\ O medico organizará para cada alumno uma ficha medica,
na qual consignarà, até ao momento da sahida da escola, todas as
obscrvaçõe:.:;, que o exame trimestral a que deve proceder, assim
como qualquer outra circumstancia accidental, possam suggerir-lhc.
§ 2.1. Os alumnos retardados, os instaveis, e em geral todos os
que seu exame c as informações do pessoal lhe permittam considerar suspeitos de anomalia, farão objecto de observações mais
frequentes de sua parte, e serão submettidos ao tratamento moral
ou therapcutico que seu estado rccla:uc.
§ 3". Nenhuma operação grave, salvo caso de urgencia bem
assignalado, púd(! ser feita pelo medico, sem o consentimento dos
paes, tutor ou responsavel do menor, (! autorização do director.
§ 4'. O medico prestará gratuitamente os seus serviços, não só
aos empregados, mas tambem á mulher, aos filhos e domesticas
destes, que habitarem com elles; e essa obrigação comporta as
visitas domiciliarias.
§ 51 • Os proJ.uctos pharmaceuticos, necessarios ao tratamento
das pessoas citadas no paragrapho antecedente, serão fornecidos
pela administração gratuitamente; e os soe c orros em natureza, taes
como leite, ovos, alimentos de dieta, etc., que fizerem objecto de
prescripção medica, serão assemelhados aos medicamentos. .
§ 61}. Em caso de doença de um funccionario, o medico deve
fazer chegar immediatamente ao director um attestado, indicando a
natureza da molestia e a duração provavel da ausencia do doente.
§ 7'. Quando um alumno se achar em perigo de morte, o
medico informará immediatamente ao director, para que este avise
a pessôa responsavel pelo alumno.
Art. 54. Ao dentista compete :
tn, fazer o serviço odontologia para os menores c os empregados internos ;
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2°, conzorrer para o exame anthropometrico dos menores na
parte concernente á sua profissão ;
3), ter um registro dos exames e t.ratamento de cada menor;
4°, escripturar a entra:ta, a sahida e o consumo do material,
dos instrumentos e utensilios do seu gabinete ;
511 , responsabilizar-se pela guarda, Ump~za e conservaçãJ dos
instrumentos, utensilios e mobiliaria do seu gabinete, e o asseio
desse.
61), apresentar ao director um relatorio annual dos seus trabalhos.
Art. 55. Ao pharmaceutico compete :
1", desempenhar as funcções technicas proprias do seu cargo ;
2", escripturar as receitas aviadas, a entrada, sahida c CO!lsumo de drogas ;
-·-3°, requisitar ao almoxarife os fornecimentos nccessarios á
pharmacia ;
4°, responsabilizar-se pela guarda, limpeza e conservação dos
objectos e pertences da pharmacia, c o asseio desta ;
5'), apresentar ao director um relatorio annual dos seus trabalhos.
Art. 56. Ao enfermeiro compete :
1°, tratar os doentes, vigiando cuidadosamente a limpeza das
enfermarias, as roupas de cama e de vestir, os utensilios de que
se: servem, a ventilação das mes:nas enfermarias, a applicação dos
remedios e dietas ás horas competentes, segundo as instrucçõcs
que lhe forem dadas pelo medico ;
·
2°, dar conta ao medico do resultado dos remedios e das altc·
rações 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;
3°, vigiar para que nas enfermarias não se altere o tratamento
prescripto pelo medico, ficando responsavel por qualquer falta ;
4°, levar ao conhecimento do director os pedidos cc medica·
mentos c dietas rubricados pelo medico, c solicitai-os do almo·
xarife;
5°, notar no livro da enfermaria o dia em que o doente nella
entrar ou delta sahir, consignando o dia~nostico formulado pelo
medico.
6°, observar que . sejam affixadas e se conservem sempre nos
leitos dos enfermos as respecti tas cpapeletas:., que deverão ser
apresentadas ao medico diariamente, para as alterações, que este
julgar convenientes ;
7°, enviar á secretaria quotidianamente o boletim do movimento diario da enfermaria, bem como as cpapeletas,. dos doentes,
que tenham tido alta, para serem incluídos nos seus cpro:nptuarios:r.;
8°, trazer inventariadas as roupas e os utensilios da enfermaria,
que ficam sob sua guarda e responsabilidade ;
9", aco:npanhar o medico nas suas visitas aos doentes ;
10, cuidar diligentemente da desinfecção das roupas servidas;
11, velar pelo asseio e boa ordem das enfermarias ;
12, desempenhar os mais deveres proprios de sua funcção.
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Art. 57. O enfermeiro é obrigado a residir no estabelecimento,
rte onde não póde afastar-se sem licença do director.
Art. 58. Poderá o director, de accôrdo com o medico, admittir na enfermaria um interno, apenas com as vantagens de residcncia e alimentação.
Art. 59. O medico velará pelo estado de saude de cada menor, apreciando o seu gráo 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 desportivos, 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. 60. Se as familias dos menores ou dos empregados doentes preferirem que sejam elles tratados por outro facultativo, que
não o da escola, correrão por conta dellas as despesas de tratamento medico.
Art. 61. Em pequena pharmacia, annexa á enfermaria, deverão existir sempre medicamentos e apparelhos apropriados ás primeiras applicações, nos casos de soccorro urgente, bem como nos
accidentes communs na vida collegial; taes como, luxações, fracturas, contusões, incisões, queimaduras, etc.
Art. 62. Cumpre aos inspectores communicar ao htspector
geral, para que leve ao conhecimento do director, o primeiro indicio de molestia que descobrirem em qualquer menm.·.
Art. 63. Nenhum doente poderá, sem permissão do medico,
ausentar-se da enfermaria.
Art. 64. Ninguem poderá visitar o doente em tratamento sem
licença do medico.
Art. 65. Diariamente, á hora prescripta no horario dos serviços, 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 inspector-geral, para que leve ao conhecimento do director, afim de que seja chamado o medico, ou, na ausencia daquelle,chamará logo este.
Art. 66. Annexo á enfermaria haverá um serviço de barbeiro
e cabelleireiro, que será regulado pelo inspector-geral, de accôrdo
com o director.
SECÇÃO VII

Dos professores e mestres
Art. 67. Aos professores e mestres incumbe:
1o, ensinar aos alumnos as ma terias das respectivas aulas, explicando-as convenientemente ;
2°, manter rigorosa disciplina em suas classes, observando e
fazendo observar os preceitos de moral c civilidade, empregando
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todo o esforço para o aproveitamento intellectual e aperfeiçoamento
moral dos alumnos ;
3°, lembrar aos alumnos, em todas as opportunidades, os seus
deveres para com os seus iguaes, para com seus paes e mestres e
para com a patria ;
4°, animal-os constantemente sobre a efficacia do ensino, que
lhes é dado, confortando aos desalentados e reprimindo aos rebeldes;
5°, chamar á licção o maior numero possivcl de alumnos em
cada dia, lançando na respectiva caderneta as faltas de frequencia,
as notas de applicação e comportamento, e as observações que a
respeito de cada um forem colhendo, sob os pontos de vista da
intelligencia, caracter, moralidade, disciplina e aproveitamento
destes ;
6°, indicar os alumnos, que merecerem ser monitores das aulas, affixando seu nome na Escola, depois de approvado pelo director ;
7°, ministrar ao director todas as informações, que forc;n cxi··
gidas, a bem do ensino e da educação do alumno;
K0 , propor ao director as medidas, que julgarem convenientes
para o ensino e para a disciplina das classes ;
9'), requisitar ao director os matcriacs necessarios ao cm;:uo
das aulas;
10, organizar os programmas de ensino;
11, impor aos alumnos as penas disciplinares, que forem da
sua aí:tribuição, e, quando a falta e::i'v,ir pena mais ri~orosa, communicar ao director, para applical-a;
12, fazer, aos domingos c feriados, quando possivel, leituras
moraes aos alumnos.
Art. 68. Os professores são obrigados a morar na escola, da
qual não poderão afastar-se sem autorização do director.
SECÇÃO VIII

Dos guardas
Art. 69. Os guardas usarão para com os menores de um tratamento respeitoso, procederão com humanidade c justiça, procur~ ·
rão ganhar-lhes a sympathia, diligenciando influir para que contraiam bons sentimentos, indu?.indo-os ao habito do trabalho, da
ordem e da disciplma, apreciando com clo~io as suas boas acçücs,
rcprehendendo com brandura as suas faltas, evitando, todavia, que
algum dos seus actos possa enfraquecer e compromctter a St!a autoridade, c sobretudo dando-lhes exemplos de woraliclacic c hcnrvolencia.
Além disso, são obrigados a:
to, cumprir o que lhes fôr ordenado em matcria de se!rviço pelo
dircctor e inspector geral ;
2°, fiscalizar os menores, obs;.:nando-os cuidadosa c assir),;~
mente, ref!,istrando em livro proprio as notas rcferení.e~; a cada um,
dando p;~rte immediatamente a seu c!Jcfc de q!lalqtlcr facto ~w 'H·mnl;
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3°, fazer a policia diurna e nocturna, conforme fôr determinado
pelo inspector-geraJ, com approvação do director ;
4o, não abandonar, sob qualquer pretexto, os postos atitcs de
serem rendidos;
5.,, procurar evitar que os menores perturbem a ordem, maltratem uns aos outros ou procedam mal;
6.,, diligenciar para que nos recreios e passeios todos se associem nas distrações, tomando nota dos que se conservarem isolados e taciturnos.
7°, pedir prompto soccorro em caso de evasão, tentativa de insubordinação, incendio, aggressão individual, ou outro acontecimento grave, prevenindo sem demora o inspector-geral;
8°, prender qualquer individuo estranho, que tente perturbar
a ordem, conduzindo-o á secretaria, onde se lavrará auto, podendo
requis:tar o auxilio da autoridade, remettendo-se de tudo partlcipação ao juiz de menores~
SECÇÃO IX

Do porteiro
Art. 70. Ao porteiro incumbe:
1o, exercer a maior vigilancia sobre a entrada principal do estabelecimento, não permittindo que por ella tenham in.gresso ou
sahida pessoas que não estejam devidamente autorizadas;
2°, receber toda a correspondencia, sujeitando-a á fiscalização
do director, para depois distribuil-a aos destinatarios; e não expedir correspondencia, de quem quer que seja, sem primeiro dar
parte ao director;
3° ,·examinar minuciosamente, á entrada e á sahida, todos os
cestos, caixas, ou quaesquer volumes, afim de verificar o que nelles
se contem, remettendo ao director os objectos que forem prohibiA
dos ou suspeitos.
4°, revistar os menores por occasião de sua entrada ou sahida;
5°, fiscalizar a entrada para o serviço, bem como a sahida, do
pessoal subalterno;
6°, abrir e fechar as portas ás horas marcadas, só podendo
abril-as durante a noite por ordem do director;
7°, não se afastar do seu posto sem licença do director, e só
depois de ter sido substituído;
8°, zelar pelo asseio e limpeza da portaria e conservação dos
seus moveis c utensílios;
go, cumprir quaesquer ordens relativas aos serviços, que lhes
forem dadas pelo director ou inspector geral;
10, pernoitar no estabelecimento;
11, dar, peJa sineta da entrada, todos os signaes correspondentes ao horario do serviço.
SECÇÃO X

Dos sen'enfes, cozinheiro e seu ajudante

Art. 71. Os serventes são subordinados directarnente ao almo~
xarife, e serão distribuidos pelos diversos serviços, como convier:
to, não terão familiaridade alguma com os atumnos, não po-
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derão receber ordem delles, conversar com os mesmos, nem accei~
tar retribuição de quem quer que seja;
2°, nenhum servente poderá ser distrahido do serviço do esta ..
belecimento para o serviço particular de pessoa alguma.
Art. 72. O cosinheiro e seu ajudante tambem dependerão dire~
ctamente do almoxarlfe; e, além dos serviços proprios de seu
logar, terão a seu cuidado o asseio e limpeza da cozinha e de seus
utensilios.
CAPITULO V

DisposiçtJes communs aos diversos membros do pessoal
Art. 73. Os membros do pessoal devem mostrar-se respeito
sos para com os superiores, tratar seus inferiores com bencvolen~
cia, e testemunhar entre eguaes mutuas attenções.
Art. 74. E' estrictamente interdicto aos membros do pessoal:
1°, ter com cs alumnos outras relações que as que são impos~
tas por suas funcções, e communicar-lhes noticias do exterior sem
autorização do director;
2°, pôr-se em relação com as familias dos alumnos sem autorf ..
zação do director;
·
3°, encarregar-se, sem essa mesma autorização, de qualquer
commissão dos alumnos;
4°, comprar, vender, emprestar ou tomar emprestado o que
quer que seja dos alumnos;
5°, faclUtar a correspondencia dos alumnos, quer nJ interior,
quer no exterior;
6°, acceitar dos alumnos, de seus parentes ou amigos, dons ou
promessas, sou qualquer pretexto que seja;
7°, introduzir no estabelecimento bebidas alcoolicas, ou qual ..
quer outra coisa, cuja introducção não seja justificada pelas neccs~
sidades do serviço;
.
8°, fazer uso de tabaco nos locaes occupados pelos alumnos;
91 , empregar em seu uso particular, sem autorização do diretor, objectos pertencentes ao estaoelecimento;
10, empregar alumnos ou membros do pessoal em seu serviço
particular ou em trabalhos de seu proveito;
11, entender-se directamente com a administração superior, c
lhe fazer chegar relato rios que interessem ao serviço, sem autorização do director;
12, entreter-se com membros de sua família, ou quaesquer
pessoas extranhas á escola, a respeito de questões do serviço, ou
corresponder-se com jornaes sobre factos relativos a este ou á
administração;
13, cotisar-se para o fim de offerecer a membros do pessoal
qualquer presente, ou fazer-lhe manifestação de apreço sob qualquer forma e por qualquer pretexto.
Art. 75. E' prohibido aos membros das familias dos funcciona~
rios circular no estabelecimento, e ingerir-se de qualquer modo no
serviço.
Art. 76. Os empregados, nos casos de negligencia, falta de
cumprimento de deveres, desrespeito ás ordens de seus superiores
4
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hierarchicos, ausencia sei1t causa justificada, revelação de assump·
tos que não devem ser publicados, infracção de qualquer dispo·
sição do presente rcgnlatuento, ficam sujeitos ás seguintes penas
disciplinares:
1o, admoestação;
2", reprehensão verbal;
3°, suspensão;
4°, demissão;
§ 1o, as duas primeiras penas serão impostas pelo director;
§ 2°, a suspensão do exercido por 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 impesta pelo ministro, por proposta do director.
§ 4°. Aos empregados de nomeação do director são extensivas
cs~as penas, que serão por clle applicadas, independente de participação ou proposta ao ministro.
TITtrtO It
DOS ALUMNOS DURANTE SUA ESTADIA NA ESCOLA
CAPITULO I

Da entrada dos alumnos
Art. 77. O juiz, ao internar o menor, o fará acompanhàr de
uma guia, contendo o motivo do recolhimento, os habitos e antececedentes do menor, a situação social, moral e economica dos paes,
ou tutor, ou pessoa em cuja guarda viva; c todas as demais Informações uteis ao conhecimento das condições physicas, Jntellcctuacs
e moraes do internado e sua familia.
Art. 78. Qualquer menor, que dê entrada na escola, será r~
colhido a um pavilhão com aposentos de isolamento, depois de inscripto na Secretaria, submettido á identificação*· examinado pelo
medico e um professor, e ahi será conservado em observação durante o tempo necessario.
Art. 79. Durante esse tempo o menor ficará separado da commun~dade, sendo assiduamente visitado e interrogado pelo director,
medtco e professor, afim de se lhe conhecer, quanto possfvel, o ca"
racter e ~s inclinações, o gráo de instrucção e aptfdôes, e o mais
que convier.
Art. 80. Os resultados desses exames serão reduzidos a boletins, dos quaes serão remettidas cópias áuthenticas ao juiz de menores.
Art. 81. Segundo .os resultados dessa observação, os menores
serão classificados assim:
a) menotes que, peJo seu estado de fraqueza ou doença, preu
clsam de cuidados especiaes, antes de se sujeitarem á regimcn educativo e discfpl!nar;
··
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b) menores em condições de admissão imhledlata ao regimen
educativo e disciplinar.
Art. 82. Ao menor que houver de ficar, conhecidas suas condições physicas, intellectuaes e tnoraes, será designado numero de
ordem, indicada a turma a que vae pertencer na respectiva divisão,
dadas as instrucções preparatorias sobre o seu modo de viela no
estabelecimento.
Art. 83. Cada .alumno terá um promptuario especial, em que
serão reunidos o interrogatorio e os exames, que elle soffreu á sua
entrada, assim como os julgamentos, certificados, cartas, documen ·
tos e quaesquer informações, que permittam esclarecer a administração a seu respeito, e registrar a influetlcia exercida pela estadia
na escola sobre seu caracter, sua moralidade, sua instrucção moral
e profissional.
CAPITULO 11

Sahida dos alumnos

Secção ta -;:Medidas geram;
Art. 84. Os alumnos que tiverem de deixar o estabelecimento
serão submettidos á visita do medico, no mesmo dia ou na vespera
da partida.
§ 1°. O medico fará menção na ficha medica do resultado do
seu exame, e quando se tratar de transferencia, dará certificado
llclle, para ser junto ás peças do processo que deve ser transmittido.
§ 2°. Se o alumno estiver doente, o director retardará sua partida, até ao momento em que o medico julgai-o em estado de
viajar.
§ 3°. O director prevenirá immediatamente a autoridade competente, e as pessoas interessadas, do adiamento da transferencia
ou da partida e suas causas.
Art. 85. O alumno liberado, provisoria ou definitivamente, receberá á sua sabida, em troca do uniforme do estabelecimento, outra roupa. Póde receber tambem, se se tiver mostrado digno disso,
uma collecção de ferramentas, cujo preço será lançado por metade
na sua caderneta de economias.
Paragrapho unico. O pre~o dessas dúas despesas, assim como
a somma destinada a prover as primeiras necessidades do liberado,
serão computados sobre os fundos reservados dos lucros de trabalhos dos atum nos para despesas com premi os. As despesas da viagem serão feitas á custa do Estado.
Art. 86. A' sabida do estabelecimento serão dados ao alumno
um diploma do officio ou arte, em que for julgado apto, e um certificado da sua conducta moral durante os dous ultimas annos.
Art. 87. O director communicará ao juiz de menores um boletim da sabida de cada alumno.
Secção

za. -

Das liberações por expiração do termo

Art. 88. Os educandos ficarão na escola o tempo determinado
pelo juiz, salvo ordem legal em contrario ou licença de sahida provisaria.
Art. 89. Durante os tres tnezes precedentes á sabida por tetminação do tempo da internação, o alumno será objecto de uma
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redobração de cuidados e de vigilancia; será posto em relação mais
frequente com o dircctor e Sl!US educadores, que lhe lembrarão os
seus deveres, fortificarão suas boas disposições, c lhe darão conse1 hos sobre a maneira de se comportar lá fóra.
Art. 90. O director tomará as medidas necessarias para fazer
cheg:ar o mais segura e prompta,nente possível o alumno ao seu
deshno.
§ 1o. Para esse effeito, os parentes do alumno e as pessoas que
se interessam por ellc serão avisados em tempo util do dia c da
hora da sabida, afim de que possam tomal-o no estabelecimento, ou
esperai-o no ponto de chegada.
§ 2°. Em falta de pessoa de familia ou da confiança desta,o alumno será conduzido por um empregado do estabelecimento ao ponto
de partida; e, em casos excepcionaes,o director resolverá se convem
fazer acompanhai-o por um empregado ou encarregado da autor idade competente, até ao domicilio dos paes ou das pessoas que
se interessem por elle ou, pelo menos, durante parte do trajecto.
Art. 91. O director providenciará, tres mezes antes da expiração do termo da internação, junto ás commissões de patronato,
para que sejam amparados á sua sabida os alumnos que não tiverem paes ou protectores ou não puderem voltar ao seio de suas
fltmi lias.
Secção

3~

- Das liberações provisorias

Art. .92. O alumno póde ser posto provisoriamente em liberdade
vigiada, nos termos do art. 32 do decreto n. 16.272, de 20 de dezembro de 1923, concorrendo as seguintes condições :
ll) se tiver 16 annos completos ;
b) se houver cumprido metade da internação ;
c) se não houver praticado outra infracção ;
d) se fôr considerado regenerado ;
e) se estiver apto a ganhar honradamentc a vida ou ti ver meios
de subsistencia ou quem lh'os ministre ;
f) se a pessoa ou familia, em cuja companhia tenha de viver,
fôr considerada idonea, de modo que seja presumível não commetter outra infracção.
Art. 93. A liberdade vigiada será concedida por decisão do
juiz de menores, mediante iniciativa e proposta do director, o
qual justificará a conveniencia da concessão em fundamentado rc-latorio.
Art. 94. As regras estatuídas nas duas secções precedentes
são applicaveis ás liberações provisorias.
CAPITULO 111

Das transferencias
Art. 95. Os alumnos que, por sua immoralidade ou incorrigibilidade, constituírem um perigo para os companheiros, serão transferidos para o pavilhão de disciplina, por proposta do director e
decisão do juiz de menores.
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Art. 96. Os atum nos reintegrados na escola após liberação
provisoria ou evasão, serão, se sua presença na escola fôr de natureza a apresentar perigo moral para os outros alumnos, transferidos, com autorização do juiz de menores, para o pavilhão de dls·
ciplina ou alguma secção especial dos reintegrados, conforme o
gráo de gravidade das faltas commettidas.
Art. 97.Quando um alumno fôr attingido de affecção mental
devidamente comprovada ou de enfermidade que necessite de cuidados especiaes ou que possa apresentar perigo para os seus conpiscipulos, o director pedirá ao juiz de menores a transferencia
dara o estabelecimento adequado.
Art. 98. As transferencias se farão sob a conducção de funccionarios da escola ou da policia civil a paisana ; si, porém, fôr
de temer a evasão do alumno, o director póde requisitar praças da
policia militar.
O mesmo se fará com os alumnos chamados á presença do
juiz.
CAPITULO IV

Do fallecimento dos alunznos
Art. 99. O obito do alumno será declarado, no prazo legal,
peol dircctor ao respectivo official do registro civil.
§ 1o. A inscripção do obito será feita no livro que para esse
fim deve existir na escola, segundo as indicações do medico assistente.
§ 2°. A pessoa legalmente responsavel pelo alumno deve ser
avisada com tempo de providenciar sobre o enterro, se quizer
faze l-o ou acompanhai-o ; e a caderneta de peculio, bem como
qualquer objecto da propriedade do alumno, será remettida ao
juiz de menores, para que lhe dê o destino legal.
§ 3°. Se o responsavel legal pelo menor não quizer ou não
puder fazer o enterro, este será feito ás expensas da escola.
Art. 100. Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de jmeir•J, 4

Junior.

d~ nov~mbro

de 1926. -Affonso H.!mza
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Ta beiJa de vencimentos do pessoal da Escola João
Luiz Alves, a que se refere o art. 32 do presente regulamento
C:u·gos

Urde!lado

1 Uirecler.
1 Escripturario ..
1 Amanuense
1 Almoxarifc
1 Medico.
1 Pharmaceutico.
1 Dentista.
1 Inspector geral.
'• Inspectores
4 Professores
primarios.
i Agronomo.
1 Porteiro
1 Despenseiro
1 Roupeiro . . . .
1 Mestre de desenho.
1 Mestre de musica.
1 Mestre de gy.mnasti-

ca.. . . . .

. .

4 Mestres de officinas.

1 Enfermeiro.
8 Guardas.
8 Serventes. . . . .
8 Lavadeiras c engorn-

madeiras.

1 Cozinheiro.
1 Ajuda_nte do
2

2
1
1
1
1

cozinheiro.
Jardineiros.
Chacareiros.
Cocheiro.
Ajudante de cocheiro.
Carreiro.
Capineiro.

Uralific~çãu

'l'ulal

7:800$000
4:640$000
2:480$000
4:640$000
5:600$000
4:640$000

3 :900$0()0
11:700$000
2:320$000
6:960$000
1:240$000
3:720$000
2:320$000
6:960$000
2:800$000
8:400$000
2:320$000 . 6:960$000
1:920$()00
1:920$000
3:600$000 1:800$000
5:400$000
3:040$000 1:520$0'00 18:240$000
3:600$000
4:120$000
3:040$000
2:480$000
3:040$000

1:800$000
2:060$000
1:520$000
1:240$00'0
1:520$000
3:720$000
3:720$000

21 ::6()0$000
6:180$000
4:560$000
3:720$000
4:560$000
3:720$000
3:720$000

13:720$000
3:720$000
1:536$000
1:920$000
1:920$000

3:720$000
14:880$000
1:536$000
15:360$000
15:360$000

1:5360000
i :9'20$000

12:288$000
1 :920$000

960$000
2:820$000

960$000
4:072$500
4:072$500
2:820$000

1:920$000
1:920$000
1:536$000

1:920$000
1 :920$000
1:536$000
200:ü8ú$000

Rio de janeiro, 4 de novembro de 1926.- Affonso Pennajunior._
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Aduplo,

cu11W

()o(lit;o l'hr;rJJu.tcculico Bra.,·ikiro, ~l l'lun·mac~~

pda Jlrasilcira, clalwl'luUl pelo phlii'I!Wccuflco
.\ liJillo Dius da Silva

!lorltlTJIIIO

o PJ·e~;idc•nh~ da Hcpulllica dos Eslados Unido:- do Brasil,
nos ~ i'l'J!lOS dn ar!. 252, do dc•cn·l o 11. J!i. :wo, de :a de dl~
zeJ !Jllro u I 923, rc•so1\'c:
.Arl . 1." .Fica approvada e a<lo1Jlada como Codigo PIHll'l11a·ccul i co Hra:::>ilr i1·o a Plwrm:1copnia Bmsilcira, elaborada pelo
pll:ti'llJUCt~uLieo Hodolpl10 ;\l!Jiuo Dias da ~ilva, com as emendas da eommissão revisora no111cada pelo dit'ector guml do
Vr~parlamonl o Nacional de Saudo Publica .
1\rt. 2." O Uodigo Pharmaccutico Brasilniro ontral'á ('111
vigor ~essenta dias depois da' publicação da primt~ira edicão
oiÍú~ial, ficando a sua execução a cargo do Departamr.nlo Nacionat de Saude Publica, por intermedio da Inspcctoria de li'iscalizflção do Exercício da Medicina.
Art. 3. 0 Revoga·m-se as disposições em contrario.
Rio do Janeiro, 1 de novembro de 192ü, 105° da Indepenr 38" da Hcpublica.

clnJJI~ i a

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

A ff'onso Pcnna .Junior.

JJ!-:I:J\1<:.'1'0 .\. 1/.5111-

DE

5

UE NOYE\WRO DE

1920

()oncc,le mtfori:rrr;ão d Sncicdrulc Anon!Jma Companhia Nacionnl de Seguros "Sud Amel'ica'', com séde na cidade de

Jlucnos Ai1'es, 11ara funcdonar 1/fl Republica sómente em
sr•,;uNJS de rida, r a]J]H'OI'a srru: estatuto.r;

O Prc;iLlente da Hepuh!ica do~ Estados Unidos do Brasil.
aUcnúcndo ao que rcquer~u a Soeiccladc Anonyma Companhia
Naeional do Seguros ''Sud Amerieu", com séde na cidade de
Bueno::; ~\ire~, Republica Argentina. resolvo conceder-lhe autof'izacãl) pam fuJH'ciona r· no f l"niforío da 1\epublica, operando
.sô111ento em sr;;Tu·os de viela, o approva seus estatutos, conforme os documentos que a C;'te aconlpanham, mediante as seguinte::; L'OlHlições:

dr l'P:o;pou~:;ahilidade para suas opt~l'a(;õe~ no
mil ,•nnt0s r!~ rt'is (1.000:000$000), de que dons
tl'l'(')", pPio 111Pnos. f'.erfín realiznr!ns denlro do prazo cstabelccic\(1 1)elo art. 'ti,§ 1'' do decreto n. 43,-1, de -1 de julho de 1891,

l\I'~L

O

eapi(a~

::

c:p;·{t rJ,~

AC:Tfl8 Do PoDE!t EXEC:UTlVO

II
_A companhia deposiLará a importancia de duzentos contos
do réis (200 :000$000) no Thesouro Nacional pa~a garanti_a de
Fuas operações no Brasil.

Ill
A companhia não poderá tomar sobre uma s6 vida risco
snperior a 10 o/o do seu capital realizado existente no oaiz e
da reserva de contingcncia devidamente constituída.

lV
A companhia fiea obrigada a usar, em seguida ao seu
nome e de modo bem visível afim de se destacar facilmente, a
declaração "Argentina", em todos os seus documentos, com
especialidade nas apolices, prospectos, publicações, annuncios
e quaesquer outros destinados prinoipalmente ao conhecimento
do pu1Jhco.

v
A companhia so sujeitará integralmente ás leis e regulamentos vigentes ou q~w vierem a vigorar sobro o objecto da
sua concessão, inclusive quando contrariarem ou vepham a
conlrariar os estatutos approyados pelo Governo.
Rio de Janeiro, 5 de novembro de 1926, 105° da Inclepentlencia e 38° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Annibal Freire ela Fonseca.

DECRETO N. 17.511

-DE

5

DE NOVEMBRO DE

1926

i\pp?·ova, com modificações, as alterações feitas nos estatutos
da Companhia de Seguros 11 Anglo-Sul Americana" pela
assembléa geral ext1uordinm·ia reali:t~ada em 23 ele setentbl'o do co1'rente anno
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendenrlo ao que requereu a Companhia de Seguros "Anglo ..
Sul Americana", com séde nesta Capital, autorizada a funcJcionar em scgur0s terrestres c marítimos pelo decreto numero 10.642, de 31 de dezembro de 1913, resolve approvar
as alterações feitas em seus estatutos pela assembléa geral extraordinaria, realizRda em 23 do setembro de 1926, conforme
a respectiva a eta e documento que a este acompa rdmm, mediante as seguintes condições:
I

As referidas alteracões de eêtalutos são approvadas com
as seguintes modifieações, que deverão ser ratificadas pelos
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accionistas, em assembléa geral, a realizar-se dentro do
prazo de trinta dias: Accrct:ccnte-se ao fin~l do terceiro período do art. 10: "com uppro\'ação elo Governo, a qual não
será neccssaria quando tacs vantagens forem tiradas das
sobras dos lucros litiUido.s, depois de cleduzi.:bs dos mc.smos
as reservas quo por ellc.:; (!cvam ser feitas, segundo leis, regulamentos ou cstatnlo3 que vigorarem".
Snbstituam-t:e, no inicio do paragrapho unico desse arligo, as palavras "na dirl~cloria poderá esta" pelas seguintes:
"de directorcsJ que se darão por morte, renuncia, interdicção
ou fallencia de qualquer dcll~s. poderá a dircctoria".
Em vez de substituir-se "Este prazo" por "Aquclle
prazo", no segundo [)eriorJo do art. 18 supprima-sc todo esso
vcriado.
Accrcscentc-se ao final do art. 21 o seguinte: "com approvaç5o do Go\'crno".

II
A companhia continuará sn.ieita integi'almcnte á3 lei3 e
regulamentos vigentes ou qur~ ,·ierem a vigorar aobre o ob ..
ject o das suas operações.
Rio de Janeiro, 5 do novl'mbro de 192G, 10Go da IndrJ ..
pcnclcncia e 38° da !lCJJlllJliea.
ARTI-IUn. DA SILVA DEn:s-.\nDES.

A1mibal Freil'e da Fonsccp.

DECRETO N. 17.512 -

DE

5

DE NoYE~mno DE

1026

Dâ novo 1'C(Julamenlo ao Instituto Oswaldo Cruz
O l'rr~idcntc da Rl'pU1Jlica dus Esl::ulos Unidos dd Bt·a~il,
ú vista do decreto ll'gislativo n. 5.0~8 D, do 25 de outubro
ultimo, c usando da ai trilmicão conlida no art. 1.8, n. 1, da
ConsLitui(;ilo Federal, resolve que, no In~lituto ÜS\raldo Cruz,
se ohsc'l'VC o regulamento, quo a este acompanha, assignadu

pelo ministro de Estado da

Justi~a

c Ncgocios Interiores.

Rio de Janeiro, 5 de noYembro de 10.:?G, 10G da Indcpcudencia c 38° da Republicn.
0

ARTIIUR DA SILVA BERNARDES.

Affonso Penna Junior.

Lris Lle 1026- Voi. III
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Regulamento a que se refere o decreto n. 17,512,
desta da ta, para o Instituto Oswaldo Cruz
CAPITULO I
DOS FINS E DA Ofitl.\NlZAÇÃO DO INSTITUTO

Art. 1. O Instil u to Oswaldo Cruz, directamente subordinado ao l\linisl erio da Justiça e Negocias Interiores, é um
instituto do paU1nlogia cxt><'J'illlcnlal, gozando do absoluta autonomia uas investigações tcclmico-seientificas, e, tambetn,
um estabelecimento de ensino e especialização.
Art. 2. O Instituto destina-se aos seguintes objectivo:3:
a) estudos de palhologia experimerd al, zoologia medica.
veterinaria, mycologia, phyto-pathologia c anatomia patholoO'ica ·
o b) estudos de hygiene e saúde publica;
c) estudos de physiologia e chimic:1 applicada;
d) preparo de productos bio·logicos e chimicos, destinados ao tratamento e á prophylaxia ua3 doenças do homem e
do:-; antmaes;
e) preparo da vaccina anti-varioli~~a (lei n. 3.U3i', d~) 2
dt· .Janeiro de 19~0);
{) execução do Serviço de l\ledicamcntos Of!'rciacs (dt!crefo 11. 13.159, de 28 de agosto de 1918);
g) analyses de sôros, vaccinas e outros productos hiologicos, collocados no mercado (lei n. 3. 987, de 2 de janeiro
0

0

(le 1920) ;
h) realização de cursas praticos de microbiologia, zoologia mndica e :watornia pathologica.
Art. ::1. O Instituto at.f cnderá :'is requisições dos govc~·
nos csluduacs ou de parf.icularcs, para realizar estudos e
pesquizas que interessem ao esclarecimento de problemas
concernentes á cxperim.~ntação mr;dica, veterinaria, chimica
applicada, etc.
Paragrapho unieo. No caso do artigo anterior, 0:3 interessados deverão facilitar todos os meios par·a o t.r·an·~pr•t·rc
do material e do pessoal, bem como 03 recurso~ nen•:;;~ario:;
aos estudos que se tenham de realizar-.
Art. 4. O estudo das questões de hygiene que i nteressem ás admihisfraçõcs publicas será feito no Instituto, medJantc requisit;üo c!as resrwctiYas auloridaclc~s, sem pn•jtiizrJ
dos teaballws normaPs.
Art. 5. Para investigacões scientificas no lnstitutg, o
director, ou aJgucm por sua ordem, terá ingresso nos hospit\les sujeitos á <Himini"'tra<;rio ~auitaria do GoYerno da Unjf:c,
solicitando, d::w n~:o-rJ :•ct h·as a ui o r idades, que lhrs pornl't! a :n
culter os rolcmento~ llr:'C•__.,ssarios áquc!las im'estigações.
Art. 6. O dircctor do Instif.uto poderá entrar em a·~
c&rdo com as adrninistraçõ8s de hospitacs, afim de ahi estabelecer os meios npccssarios a investigações se1 cn ti ficas·
'fazendo as installaçõcs que forem conYcnientes, e destacando
pessoal teerlmico para os respectivos trabalhos.
0

0

0

0

AC'l'OS lJO POD:í!:lt

EXEctJ'riVo

2\JÍ

Art. 7. 0 O Instituto, por occasião de epidemias, forneeorá, gratuitamente, ús au!oridades sanitarias que o requisitarem, o~ SÔl'OS therapeutico::; e a.~i vaccinas de reconhectda
vantagem, de :.J.Ccvrdo com os eeus rec1Jr8os c sua capacidade
de producção.
Art. 8. Os trabalhos do Instituto s~rão distribuiaos
pelas segc.inlt::: secções:
1. Secções scienU!'icas:
a) secção de baderiologia e immunidade;
b) secção ae zoologia medica; c) secção
mycologia phyto-pathologia;
a) secção de anatomia. pat.hologica;
e) scc<.;ão ele hospitaes;
I) secção de chimica applicada,
Il. Secções adm!mstrativas:
a) :;ecretaria;
b) thesouraria;
c) zeladoria;
d) almoxarifado;
e; archivo:
III Secções auxjlíares;
a) bibliotheca:
b) museu:
c) desenho;
d) photographia G micro-plwf os-eaph ia;
c) typogra:phiu;
[) eslerilização c pl,'IJ:u:1í:iío do n,r~io.; dt: 1'1ilf11rn;
g) distribuição de sôros e vaccinas;
lt) bioterio e cavallaricas;
j) carpintaria;
lt) conservação doa jmmoveis e estradas.;
l) officina do cncardenação;
0

m)

officina do prrpnl'a(,'ftO Un ampolas O app:ll'Cihos do

VÍUl'O.

Art. 9. Os funccionn!'io::: fcclmicos srrão designados, pelo
director, para servir nas secções scicntificas, de accôrdo com
as suas especialidades, o altendendo á conveniencia dos rcr:•crlhos lrnballto~.
0

CAPl'l'ULO U
DAS

SECÇÕES SClENTIFICAS

Art. 10· . .\ secção de~ b:tdrrio1ogia r. imnmnidadc fcr:i a
seu cargo:
I, todas as pe:;._Juiz:.•~ c l:·a}mlho3 e~;bthw:; n ,_,,~:lc; ~~srr·
c i'll i 1R(ies;
H, o ')fCfHli'O dr, sôrns r v&cc i nas c prorfuctn~ c.nngencrP-s.

assim como as analyses ele que trala a lettra y, do art. 2.,
deste regulamento;
III, organiza~ão c manutenção da collrccão dA cultura:;
f: bacterias.
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Paragrapho uni co. Afim de tornar mais efficiente os
trabalhos da pt·cparação do sôros theraveut.icos, o director
r.;cderá designar um dos chefes do serviço, ou assislcnt c, pai' a
orientar c fiscalizar a cxecuçffo desses trabalhos.
A1-t. 11. O lLHtituto Vaccino!;cilico Fcc!cral, incorporado
ao Instituto Os·waldo Cruz; 1:os termos do ad. I .1t)5, do drcn;to n. 14.354, de 1G de :v~t~m!n·:J de 1920, fará parte da
secção de bact.eriolcg1a o imrnunidadc, o seus servi1.:u:3 St'tfiu
executados do accôrdo com o regulamento c:xpr~dido velo i\linisLerio da Justiça e Negocios Interiores.
Art. 12. A seccão do mycologia e p1lylo-pathologia terá
a seu cargo:
I, a realização do cstmlos relativos aos cogumMos venenosos e aos productores de moleslias das plantas c animaes;
devendo ter maior desenvolvimento o estudo dos cogumélo-:3
pathogcnicos para o homem;
II, a realização do cst.ndos sobre as fermcntaÇ'õcs u teis o
nocivas das substancias alimentares, e de outras que interessem á pathologia c á hygiene, produzidas por cogumélos;
III, organização e conservação de uma collecção de cuJ ..
turas-typos de cognmélo·s; para isso se mantendo em correspondencia com. as instituições congcncres do paiz c do estr;..ngeiro;
IV, organizaçfío c conscrvaÇ'fio de um museu rnacroscopico e microscopico de mycologia e phyto-pathologia.
Paragrapho uni co. Para a realização desses abjcctivos, o
director do Instituto solicitará, do Ministro da JusUea c Ne··
gocios Interiores, a installação, em um dos hospitacs dn Departamento Nar-ional de Saúde Publica, de um ambulalorio de
dcrmatologi:·, que fll~r:í confiado a essa secçflo.
Art. 13. A secção ele zoologia medica terá a scn cargo:
I, os estudos, exames e todos os trabalhos relativos á
especialidade, principalmente os que concernem á proto:wologia, :'l hclminthologia, á cntowologia, c aos animaes vcJtenosos o vclticulador es de parasitos;
II, a organização c conservação (Jas collcc~õcs de zoologia
medica, interessando os trabalhos do Instituto;
IH, a guarda, sob a responsabilidade dos diversos nspccialistas, dos exemplares das eollecções zoologicas, que,
em hypothcsc alguma, poderão ser retirados do Instituto.
Art. 1·~. A secção je anatomia pathologica te !'á a sc:.J
cargo:
T, serdco do autopsias em diversos hospilacs;
II, serviço d~ pathologia cirurgica;
III, conscrvaçi1o c desenvolvimento do museu de anatomia pathologica;
IV, estudos de hisl ologia normal, pathologica c do emlJryologia;
V, rstudos de pnl hologia experimental.
Art. 15. Para a realização dos trabalhos de auloiJsias, o
Insf ituto manf.erú, nos hospitaes de indigentes do Districto
Federal, installnçõcs apropriadas; Pnfrando em aceônlo corn
as respectivas administrações, para f ai fim.
Art. 1G. O serviço de pathologia cirurgica será desfinadr
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ao diagnostico de peças cirurgicas enviadas ao Instituto, e
i"ervirà, aindn, para maior desenvolvimento do museu.
Art. 17 o Os resultado3. das trabalhos o pesquizas do an ..
Jlp-;;iu;; ~c1 ão, rrguiar e euidac!o3~uncnte, protocollac!os; scnd<)
catalogadas no museu ·as respectivas pcç.as anatomiras.
1\rt. 18. A scc<;Jo orgamzará urna l'ullecçfio de prcpnradtl3
do h istologia nornnl c paU:ologica, dt~ ewl:ryoll•gil'. comp:.lrnda, e c!n embryologia hum~un
A_ t.. J!) o A secção hospitalar Sé' r á destinada, especial ...
nwnfc, :ís pcsquizas o estudos expr·rimentacs e clínicos elas
clocncas regionaes do Brasil, funccionando no Hospital Os\\'aldo Cruz, nnnexo no Inst iLuto o
§ 1." I\' o h03pitnl a CJU(>, se refere este arti;;o serão internado-:; os rlocn I e~ qu;' o !'frrrr.:am a:;'mmnl n para pr::qu izn.=; scie:Jt i li cas, c!estmada:~ no esrlarrcimnnlo dt~ problcmll::.; ele par l:ologia, t!lcrapeulica. pi·opll~'lnxia. c f co
§ 2. o A ol'ienl ar;i'io c responsabilid:vlr dos lrah::tllws do
l!ospiLal cafler~o ao dircclor do Insl itnln. r) f!ll~ll dt':~i.~n:u:í. nm
dns f11!1f'rioil8rio~-; {('elillkns par:l rhr!fC' r t'í".'-:JiP!l:;;;.,-cl p0ia ll'JI'uw.lidntle dos rcspeclivos scrYiços.
§ :L o Será facultado a fju::~lquer do'l funrcionnt'io'l fcchnicos do Instituto realizar estudos no hospital, solJ a fiscalizarão do chefe, e ouvido o director sobre a prática, nos doen, r·:·;, ue cxperin:cnt n,_ões, de iul.l~l'H'n(;õcs,
ele., que po:,sam
aprcvcilar aos nUns inlcrc::.:::es da scicnciao
Art. 20. 1\'os tl'aLalbos de a~sisteneia hospi!nlaJ' rio Ins!If uto c, principalmente. nns cxperiencias o in(Pr·vrneõrs rtue
se façam neccssarias, serão observados, rigorosamente, todos
os c!PYC~I·rs de llurnarJidnrle r ~;~J'i'io r•'s,wil ildu.3 n:; inlen~ss~'s
superiores da saúde c da vida do3 doentes.
Art. 21. Al('rn do Jioc:pital Oswn!dq Cruz, o Instifufo
mnnlrTú, denlro das vnrlJns on:anwnlarins nn rnslnnrlos pcln
renda proprin, hospiLaes regionaes c estações cxperimentacs,
destinados a estudos de pathologia humana, zoologia medica,
etc o Tacs organizações serão installadas em zonas do paiz
onde se fa~~arn nccessarias aos esclarecimentos de problemas
mcclicos ou scienfificos, em g·cral, c poderão ser transfrridas,
dn al'r·onlu COlll us <.:Oil'.'ellil•.ncL1s dus Pdl!Llo.s, de uma para outra zona.
Art. 22. A secção de chimira [!prdlt·::1da 1:er;'i r1cs!inntla ao::
scgtlintcs objccliYos:
J, estudos gcr:ws de phy3ico-cl1imica;
li, estudos chirnicos que intrrcsr;f'm rí. microhiologia, á
pnUJologitt humana, ú Ycfcrinarl:l. ~í: h:l~]C.:~I'Í:1l, crc.;
JTT, f r:1h:11J10S J'f'!f1fiYOS r:.n 7;repn· rl doe; nw:Jiran:cnfos Officinrs, c :l sua Ycrificaçiío, qmmdo adqniriclos nos mercados
o

Ilrcdtlrlorrs;

IV, preparo de productos destinados ao aperfeiçoamento
de inc1ustrias dependentes de processos de fermcnt:'Iç-üo;
V, trabalhos de chimiotherapia c o preparo de productos
chimiotherapicos c outros congencreso
Art. 23. Os Srrviços rle l\ferlic;lmcn[os Officiars, rommef.tiuos ao InsUtuf o Os\vnlrlo Cruz, pelo decreto no 13 .15U. de 28
de n~os!o de 1918, serão executados de accordo com o alludicfo
dccrrlo, e farão parte da secção ele c h i mica applicarla.
Pnl'agrarho nniro. A fi~caliznr.ito immrd in I a dos Scr·viços
do l\lcdicamcntos Offieiacs ficará inenmlllda a um funcciona-
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rio technico do Instituto, designado pelo director, sendo-lhe
conc(•dida uma gratificação, pela renda do proprio servico, esper-ificada na tabella que acompanha o regulamento approvado
pelo dnm·cto n. H. ô1G, de 2G do janeiro de 19.21.
Art. 24. Compele, ainda, ás secções scientificas a execução das analyses e dos exames a que se referem os artigos
224 e 27ü do regulamento do Departamento Nacional de Saúde
Publica.
CAPITULO III
DAS SECÇÕES ADMINISTfiATIVA~

Art. 25. A' secretaria, qne funcciouará sob a fiscalização
airecta do assisf enfo-srcrcf ar io. serão affcctos os trabalhos rle
contahilirlade r cxpcrlifmte do Instituto; competindo-lhe:
I, rectbcr, abrir, protocollar e clistribuir todgs os papeis
entrados no estabelccimenf o;
li, preparar os papeis que devam ser levados á assignatura do director;
III, a oscripturação, por part.idas dobradas, cta renda n
d0spesa do Instituto;
IV. n prepnro das folLas rle pagamento;
V, o exame e processo das contas:
VI, a classificação e o empenho de todas as despesas, de
act'OI'do com os oreamrntos pelns íj\lit:•:-~ ,\,,•;:1L1 .::c ;•:l,'~as;
VII, a exfracçüo dos pedidos rh~ f.•r;~(·t·.:rc·rd ·~· :~o Insti-

tuto;
VIII.

o pr('n:1ro ria~ propn"fa~ íle orcanwnto. do3 balanceies e dos quadros demonstrativos da receita e despesa;
IX, o ~('gisft·o de analysos r PXnmrs rle qnalíJllCr nalnreza;
X, a correspondcneia eonmwrcinl c official;
XI, o rcgi.;;;fro do PPf;:~o:ll c o n<:;srn!~nwnfn rl<•:-: !nefn::- rir
sna Yirla no lrnhall•o do L1sfHu!o;
XIT. o prrpnrn d~t~' eoncor·t·r·nci:1.'. af'cort!o;, !'o!dl nrl":=; l'
ccrtidõrs;
XIII. n r:-:nf'dicnlc relafiyo a nornr:rH;õrs, lieonras ~ f)(i.":'J(~
do rrs:'oal ~~ :í:~ info~·~:l8r_:õos qnc sobre cslc tcn11am rir ~nr
dadas:
XIV, a m'if'n{:1<;i'io c fisrnliznr:ão das ~scriptur·nr:ür·; ; 'P',_
c ia c: c; das ou! 1':1.-:; s~r.r:õ!'S aílminisl r a! ivas (' na" :nnilinrn:;.
Art. 2G. Os trabalhos da secretaria serão dislribnidos,
pr•lo dirN·tor ou pelo nssistcntc-secrrtario, entre o guarrla-li\To.~. n r>~ií'l'iplnr:-~r·io n os drrnah fnnccionarios por el!Ps deslac:Hin-:. d:• :lf·r·nr·d,l <'nJn n rlif:poc;fn 110-, nrl~. t,7, !"d r~ :í(i drsff'
rf'g rlaJti(•rdo <' :1~ rnnYerd,.nrias do s0rviço.
A rL 27. A.' zdarkrü1 rnmpetirá:
I, zrlnr JWl:l consf'rvn('fío ele f Oílos os hP.n-; i rnmrw0is, moveis o ~rnFlY!'lllcs do Jn;:;íifulo. o :1 organizar:iio do rrc:prctivo

inYcntario;

II. supcrinlrnder o scrvico do pessoal snbaltcrno:
IIJ, :1rrecarlnr os moveis, npparnlhos o ufensilios ffltt~ so
f ornarem imprPstnveis na r a o scrvir:o, manf enrlo, para esse
fim. um deposito especial;
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IV, dirigir os trabalhos de preparo de ampolas e apparelhos de vidro e da encadernação.
Art. 28. A' thesouraria rc::'l~ctirá:
I, a arrecadação da renda do Instituto, por todos os meios
ao seu alcance;
li, a guarda c a responsabilidade de todas as quantias arrecadadas;
UI, o pagamento de todas as despesas autorisadas, que
corram por conta da renda propria do Instituto, e dos
adiantamentos que lhe forem feitos;
IV, a prestação de contas dos adiantamentos recebidos, e
a remessa, á Secretaria, do-s documentos e dados necessario'3 á
escripturação geral do Instituto.
Art. 29_. Ao almoxarifado competirá:
I, realizar as acquisições de material que forem autorisadas, observando, rigorosamente, as disposiçücs legues em
vigor;
·
II, receber o material que fôr adquirido; fiscalizando, na
entrada, ·a sua qualidade, a quantidade, os preços, c as demais condições pre-estabelecidas;
III, zelar pela fiel execução dos contractos de fornecimentos; communicando, immediatamente, as irregularidades
occorriclas, e as medidas que, no caso, se fizérem necessarias;
IV, providenciar sobre a expedição do material e de todo:3
t'S productos do Instituto;
V. manter um deposito dos materiaes recebidos; armazenando e classificando todos o-. artigos, de modo que os snpprirncntos, para os serviços do Inslitl1to, se possam fazer com
a presteza neccssaria;
VI, guardar e conservar em ordem e asseio, c livre de dctoriora~ão, todo o material que estiver sob a sua guarda;
VIT, fornecer o material nccc:3sario aos trabalhos do Instituto; fazendo a entrega mediante recibos que jus ti fiquem
as descargas nfJ livro de entrada c sabida de material. de
accôrdo rom as normas esfalwlccidas em lei;
VIII, a cscriptnração do mnvirnnnto do material cnll'adn
c fornecido, c que deverá ser feita em livros de entrada c
sahida, de carga e descarga, em rnappas c balancetes, etc.;
IX, a apresentação, at6 ao dia 15 de cada mcz, de um
mappa dns fornecimentos feitos, no n1cz antct·ioi', para os
trabalhos do Instif uto.
§ 1. As requisições de material de trabalho pelos technicos do Instituto devem vir acompanharlas prla declaração do
fim a que se destinam, e srr visada::; pelo assistente-secretario.
§ 2. O dirccfor nxpcdirft instrnc,:õcs J)ara T'!'glllar P fornecimento de que trai a o paragrapho anterior.
Art. 30. O nrchivo será destinado á guarda e conservação dos papeis e documentos findos, relativos aos servi('os do
Instituto; compefindo-lhc, ainda:
r, a cat:tlogacfío dnsscs prtpeis r' documentos;
II, a escripturação da sua entrada e salJida.
Paragrapho unico. Os documentos que forem req•1isitados
do archivo, para v cri fi cação, só poderão ser fornecidos mediante ::mtorizaçã.o do clireetor ou do assisf,~nlr-secretario.
0

0
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CAPITULO IV
DAS SECÇÕES AUXILIARES

Art. 31. A bihliothcca occupar-se-á:
I, da permuta das publicações do Instituto;
li, dos fornecimentos, para estudos, de livros, jornac;; e
revistas scientificas, aos funccionario·s do Instituto;
IH, da exvediçüo das rnenwrms e outras publtear;ões do
Instituto.
§ L" Nenhuma publicação, pertencente (t bibliothcea, poderá ser conduzida JW.t'n fóra da :'léde do Instituto; cabencto ao
bibliothocario a fiscalização dessa medida.
§ 2." V" livros, jornae.s, revistas e outras quaesquer publicações ~~ô serão fornecidas, para leitura, mediante recibo;
obrigando-~" os respectivo~ leitores á restituição. dentro
de
curto prazo, ou quando solicitada pelo bibliothccario.
Art. .3,. A secção de desenho terá a seu cargo a cxecuçfw dos c~·':~enlws, p in! nras e trabalhos de calligraphia.
Art. 33. A ~ccção de rniero-photographia occupar-se-á
dos trabnlbc:s de photographia, c~inematographia, micro-·cinematographia e micro-plwtographia.
Art. 34. A' SI!Cção de distrih11i~~ão competirá:
I. a dL;triljuiçilo de sôros e vaccinas e demais proclucto3;
IJ, a rotulagem e cmballagem dos produc.tos distribuídos;
III, o fornecimento, ao almoxarifado, dos produclo.s que
forem por este devidamente requisitados.
Art. :l5. A secção de esterilização e preparo de me i c~ d~
culturn. Prwat'l'r'f,flr-s~-ú do preparo ~)c Jl!!~ios d1~ r.tlllqr;t t)
da Psltrilíin(·:io ur~ todc·~ os materiD.cs quo exijam e,:.:;J. cporação.
Art. :w. A secr:ão do fypo;;t•aphia oecnpar-sc-~ da impressão d1;; mcmorias, LulcliiH, rútulos, bulas, e demais puLl icnçõe.s J~:; ImUl uto.
A1·t. 37. A secção de mecanica e electricidadc oe~npar
se-á da co:1o;ervo.r;ão c prcpnratão das machinas, dos appaeolhos scicr.tifícos. c da installaçfto elcctrica do Instituto.
Art. 38. A' scrçfio de bioterio o cavallariças co~r:p~tirá:
I, o traf a menta de animaes, para preparo de sõros e f)lJser ..
va~ões que a respeito, se façam necessarias;
li, a g-uarda c con:-;ervacão dos biotcrio:::, e creação de pcqnenos ani:JJans para pe~quizas de laboratorio;
J li. o o:xtravasnmcnto de sangue, para preparo de ;;tiros;
lV, c r-reparo 8 a cons0rvaçiio das pastagens;
V, o f or uccimcntc do an ii:JftCS, para os trabalhos ch'"! 11bo~·
ratorio;
VI, a ronscrY~~fio de lu.:l:) rn:-:lcri1l rotl.wle elo In-:;li(u!o
e sua gu:.trd3.
·
Art. 39. A secção de caepinlaria ter;_\ a seu cargo todos
os trabalho:.: de carpintaria c marcenaria, nccc.s.sat·io3 ao scrYico do Jngf ifu to.
Art. 4ü. O museu será dcst i nano á guarda e á exposição
rlns collecçôes sc!l'nlifkas rcL.llivas ú botanica, á zoologia
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medica, á analomia pathologica, e de outras que interessarem
aos trabaliw;:; do Instituto.
Art. 41. A secção de conscrv<:~~.;ttu dos ·~diftrios e estrada~
encarregar-se-á de todos o.; Lt'ahalhn:; qne se fncam nccessarios á bOa conservação do:' ·d tfic i o~ ~ ln3 r.:::tradas do Instituto.
Art. 4<::. As secções de ctJcadcrnn•;~h· c de prçpaea~,;ãu dl)
nmpolncl e tlf-parclhos dr> vidro lci·ão :1 ECU CJ.rgo. rt:spcet ivamente:
I, a encadernação de l_ivros, jornaes c revistas llo Instituto;
li. o preparo de ampolas tJ <1 [Jpardhos de vidro nccessarios aos trabalhos dos lalJO!';Uot·ws e da ~m~çflo d~ di:~tri-·
buição de sOros e vaccinas.

CAPITULO V
DO PESSOAL, SUAS ATTRIBlJIÇÕES E REGI).:TEN DE TR.\D:\LIIO

Art. 43. O pessoa! té.cllnico do instituto será o seguinte~
1 direct.or;
7 chefe" de sorvico;
24 assistentes;
1 assi;:;tPntc-Recrefario.
Art. 4-L Quando as circumstancias assim o rx1gtrcm, o
director proporá ao Governo qu3 sejam eontractados veu!IsBionacs, do pniz ou estrangoiro3, paea o nperfeir;oamento de
quaesquer trabalhos; ou funccionnrios tcchn ico-scicntificos
(!llC se fn~nm noccssarios aos sct'viço:1 do Instituto.
§ 1°. Os profissionaos c funccionnrios, de quem trata
oslc artigo, assignarão um termo do eontraclo, no qual serii.o
determinados seus deveres para com o Instituto e as condições quo autorisom a destituição do cargo.
§ 2°. O director poderá, antorisado pelo ministro, enviar
ac• estrangeiro funccionarios tcchnicos-scicntificos, para estudo ou aperfeiçoamento de especialidades.
Art. 45. Além ·do pes!:oal technico scientifico, o Instituto
terá:
f zelador;
1 thesourefro;
f guarda-livros:
t bibliothccario;
1 almoxarife;
f desenhista;
1 micro-photogrnpho;
1 administrador do hospital;
f administrador das cavallarica3~
1 escripturario;
1. d istrihuidor do sôros e vacc.iu~.s:
1. encarregado da conservação do3 edifícios é estradas;
f ajudante de desenhista: .
1 n iudantc de bibliOUl8Car!o;
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f typographo;
t preparador de meios de cultura;
t fiel de nlmoxnrife;
1 archivista.
Art. 46. O pes.,oal sulJ:dterno do Instituto será o seguinte:
i mestre;
2 machinistas;
f encarregado do xnuaeu;
t carpinteiro;
t bombeiro;
1 telephonista;
5 auxiliares de laboratol'io;
6 servente~ de f• classe;
6 serventes de 2n classe;
10 serventes de 3~ classe;
6 serventes de 4" classe;
1 pintor;
1 lustrador;
2 ajudantes dr. carpinteiro;
2 foguistae;
Art. 47. Além do pes~oal de oue tratam os arts. 45 e
46 o dircetor poderá ndmiltir, di' a;~côt·do enm as Heces,~ida
de~ do srr·viço e mrdianfn n11tori:':lCãn .do ministro, fi1_P::t"li?narios admini::;trativos o t:r':=:so~l ;.;ubatte::w extrnordJ;;arw,
pagos peb renda do IuS:,i tu te.
Art. 48. O director do Instituto será e.s.:olhid0 dentre os
profissionaes de no foi io saber, conpetindu-lhe:
I, orientar e dirigir os trabalhos technicos e admin i~lra
tivos;
li, representar o Instituto em todns as occasiões;
UI, distribui r ns trabalhos pelos ehefes de serviço, nssis!cntrs e demaic: f•mceionarios;
IV, designnr os f(•ehnicos que fenl1nm de frnbalhae em
qualquer das secções scientificas; podendo, qua·ndo o exigir
n <'Oilv~nir•rwin '.i(• ~;,_'t'viço, affectar a um dr:llr.~ a dirccção
rl:1 ~ccção:
Y, design~r o~ ns~isf,entec:; que, a Reu juizo e de nccôpdo
com as necessidades technicas dos estudos e pesquizas experimenf acs. devam I rabalhar sob a orientação do<; r· hcfes
de serviço ou de outros assistenfrc- rnPis antigos;
VI. providenciar para que todos os technico~ do Instituto
realizcrr., assiduamente, pesqui7.ns 'H.'Í~ntific::tc:;, ~ ser informado dos trahnlho~ ('m nxecução e dos resnlt&dos oh f idos;
VII. tornar &~ provirl0ncias administr·af ivas que lhe compPtir·. on .-=olkihl-rJ.~ rJn minüdro. quaPdn ..:n façam necess1.-·
rias ao bnrn d0sr'11:ncnl•·~ 'h." fnnrçõrs Cf' r:·ratquer dos techni
ros do Tnst.ituto:
VIII. àr~ig-nnr· n~r<·.r !n j·r!.'Zfl!' rnnvr niPnff'. qnalqll!'l' do
fnnccinm.rio,~ 1r·1'1111 i!'• •<. : 1:~ r :• , .. , :'(~ru:fín d.• serviços nas filiae3
dr-' Tnsfifufo:
IX, enviar fnnccionarios technicos a pontos diversos
do paiz, para o fim d0 pesquirns scientificas;
X. propôr. no novPrnn. Yi1~Pn.;: r10 ec:;frnn~Pir0. rL, fllnecionarios techniro~. para estudos ou aperfeiçoamento do esncci a li da'des;
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XI, propôr, ao Governo, o con~racto de profis~i~naes e~·~
pecialistas, nacionaes ou estrangmros, para apr.rl eu.;oamcnw
de trabalhos do lmtifuto;
XII, nomear, suspendn e demiltir os f'unt'yion.arios de sn:1
numettção c o pessoal conlraclado e l'Xtraordmarw;
XIII, irnpôr au pessoal Llu Instituto. no.:; C!lSOH de falt~,:.;,
as penas disciplinare5 de censm'a verbal c escrtpla,. suspcmsao
até vinte rlia~; l~vand:'. nc~fa ul!m):t hypot!Jco'~, o 1~cLo ~o eonllrcirr. ento do mini:s!ro qu:lndo s':! tratar de fttnccLOIHU'Hl~\ LI:~
nom:'ação de:-;te ou tlu Ptc~si~lenle da H~pl~b~ica;
XIV. propor~'~ \li'O>!HH:ur~s e substtl.u1:;ocs do p~·ssoal te-·
chnico;
. . .
.
XV, organizar os cursos e d1stnbml-os pelos funccwnari0s lcc!micos rlo fnstitut.o:
XVI, presidir os concursos para nomeação do assist~ntes;
XVII autorisar a publicação dos trabalhos do Instituto;
xvni, apresentar, annualmente ao ministro, um relatot•io dos trabalhos do Instituto ~ indi(•nr "!~ inichl iva..". qun ,inlgar convenientes;
XIX. Yl'rificar r~ Wlrmn.1;,hdr ,. ': ·!r:.·: •:1 '>t :h:' f•·:•:~·1lhos das filiaes do Instituto nos Estados, o providencia no
sent.irlo de suas nJressidades:
XX, rubricar o nrocesso A a relaç~r: dos .iocu:nento~ ·''
despesa e os ditos documentos;
XXI, conceder licença, até trinta dias, aos funccionarios
do Instituto:
XXII, organizar, anrmalmente, a tnbella o: ::ouncntaria 'l
renda propria do Instituto;
XXIII. fixar as born.s d~ trabalho. diarin. no Tnstit.ut.o. P
autorisar o goso das férias do p~ssoal. de 3c0ôrcto com as c·J'1vcnien.-:>h":~ e r~rccssidafics do servic;;o.
Art. 49. Aos olwfcs de ~erviço comp~te dfcetuar o;; !-:5tudos e desempenhar ar:; r·nnimi5sões P trahnlho::l nur o dir(lctor lhes designar, ou chefinr. CJ1Hmdo designador- prlo dir')ctm·,
qu&lqner serviço ou seccão d0 InstitutD.
Art. 50. Aos assistente:-: compete realilmr 05'! estude:· ~
deserr.penhar ::u com missões que o direr.tor lhes desig-nar.
Paragrapl:o unico. Os ncfuans assistent()s, no dcsemp0nho
de funccões ferhn ica::: (IIJ adminisf raf ivas, serão cnn~irJerarlnc
chefes rle lnbnr::ttorin: e. como os r.brfes clP. ~rrvir0. porlrr=l~
ser ffcsign·Flo.::. f!Ph dir'·r.tor. n1rn ~upe>ri~ff'T'rler n::: ::rrf'i\r. ·.
technic:u; fio Instituto e nf'i~'niar os t!'abnlh.J-; do~ :~:::.~i ..;L: :l!t:
mais modernos.
Art. 51. Inetnnbr,. ~"lin:Jr: ;'.o.:; ehPf2_;: r'P sf"rvi~;(, r-> ~:.:o::l~ ...
f rnfe~ :
·
' ~ -· , ·
I. apresentar ao dir1 drn. no fim rl:• '~~da me?.. nor e~~ri
pto, sumrnario~ do~ trabalho.;; QUI" f ivrn:m rPrt liz~do, afim ,•,.,.
que possa a dirrctoria apre~iar e ma ir.! fnril itar n rtdivicfHr.''
de cada nm do~ tcchni·~os do Im.tituto. Os ~um ma rios que gp
refiram f\ pm;oni711' r~{' ranrnrtP!' re~rrvnrlo ~Prão r~~i~h'nr'fnq
('IT. _lhT0 e~prr.ird . '='·)h 1 !~-u~v·dn do rlirrrt 0!', pf']o proprir' Ir .
ehnJro;

II, apresentar, ·ao director, relatorio escripto das commissões qne lhes forem nadas f6ra do Tn~f itnto:
JII, comparecer ás reuniõc~ reT'iori i c a~ que. p~n·n o rlt>SI'n-·
volvimrl'do scientifico de Instituto ~thi orv1.m ~:~r :'rnli7ail::.:=;
nnr in~•·':1Uvr.i do director.
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Art. 52. O assistente-se~retario será escolhido dentre O!;
medicas de reconhecida competencia e idoneidade moral;
l'llllJ' ,._·twdu-11Je:
1, dL~tnbuii· G fi3Ca1lzar todo o trabalho da secretaeia;
11, auxiliar o director na administração do instituto, fis:alizamlo os dzv~~rsos scrvico.s;
lU. ultendl'r a LL•Oo~ os tratJalhos relativos á correspon.:cncJa (i O ln~tituto;
IV. da e posse avs funcmonarios nomeados pelo dil'ector;
V auxiliar o director nn. organização, annual, dos orca~
mentos de despesa do Instituto;
VI, fiscalizar a escripturar.ç_ão de todos os serviços do In.. utur,.
VII, providenciar, na ausencia tcmporaria do dircclor,
sobre a&sumptos urgenlc:5 da administração;
VI, fiscalizar a escripturação de todos os serviços do In~tauto e dos ~erv1ços aunexos;
IX, requisitar, de ordem do director, passagem nas estradas ele ferro e na:.: •'·Utnpan lJJaE-~ de navegação, em objecto de
:.SC!'VIÇO;

X. prorogar a
tivn~ ,.

é.l'''"'ar1··

!Ju.-~,

do <'XT-'t'·iíen',

1a-

,. ,_,:.-

JL<!Id!:!~l:..,_

XI, rubricar os livros de escripturaç.ão do Instituto;

XH,

CUHJ1Jf'U

a3 deH'I :niw.1~,;óes,

vcrbaes cu ec;cl'lptus. do

.J;rct tor;

\·JTr rt'!Jrir e eneerrar u lh L'U du ponto,
director.

Art.

5~1.

11;-1:5

ausenCJa::.

1u

Ao zelador competem:

J, as nHribuicõ:Js con.stanfcs do al't. 27 deste rcgnlam~~1LJ;
H. fazer a cscrip!urad'io dos servir;:m; a seu rargo;
HI, cumprir as def.rrmin~ç0es, Ycrh:"tes ou c.3cripb_s, do
dircclcr.
Art. GL Ao ll!csout'ciro, qne prestará utna fian<:a, 110
'l'hcsouro Nacional, do dez contos de r~is, cabem:
J, as aftribuições constantes do nrt. 28 deste regulamento:
H, n cscripturar;f!o da f hesourarin;
III, cumprir as dc[or:Dinnções, verbaes ou escriptas, do
dircctor.
·
Art. 55. Ao guarda-livros compelem:
I, as atlrihuicõe~ constantes das alineas Il, IH, V, Vlli
e XII do art. 25 dc~u~ regulamento;
li, a corrc-:pondcncin. com mercial do Tnslitulo:
IH, pas-=ar e authcnficar as cel'lidües dos papei:; sob a

sua gllardn;
IV, apresentar, ao assistente-secretario, IJUra o relatorio
annual, as notas relatiYas aos assumplos do sua att.ribnição;
V, cumprir as dctcrminaçõe3, Ycrbacs ou escripf.as, do
dircctor.
Art. 56. Compete ao almoxarife:
I, executar e fazer execntar o disposto no art. 29 de.s!o
regulamento;
TT, rea1iz3r a1 concorrEncia.:; admir~islrnUYas, de accorJo
com os preceitos Icgnos;
III, di~tribuir os serviço.:; elo a!moxarifado, entro o fiel do
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a1moxarife e os outros auxiliares que, para esse fim, forem
pelo dirci~tor do Instituto;
IV, eun:prir as clctermir1~~~ües, verbaes ou escriptas, do
director.
Art. 57. Ao C3Cripturario competem:
I, as attribuições constantes das alíneas IV, VI. VIr, rx, XI
e XIII do art. 25 deste regulamento;
li, prefarar a correspondencia official do Instituto; _
lU, apl'esentar, ao as:3istcn te-secretario, os dados necessarios para a organização do rclalCKio annual;
IV, cumprir as determinações, verbae3 ou escriptas, do
director.
Art. 58. Ao archivista compete:
I, executar as disposições constantes do art. 30 deste
regulamento;
li, pas~ar e aulhenlicar as cerUd.:Scs dos papeis sob a sua
guarda;
HI, cumprir as dctcrminuçücs, Yürhae3 cu c2cr·ip!as, cto
director.
Art. 59. Ao bibliothccario compete:
J, a exccucfío do disposto no art. 31 deste r9gulamento;
li, manter e conserYar a bibliofheca do Instituto; propondo ao direcLor a aequisicão de livros, rcvi~las e jornacs
scienf ificos que se tornarem necessarios;
lll, executar ou fazer executar copias de publicações pedidas pelo~ funccionarios tcclmicos;
.
IV, atlcnder ús rcquisiç0cs dos fnnrcion:lri0o;; 1Pf'lmicm,
para for'n(•c:irnento de livros, .iorn:1t'.'5 r l'•'\·i~;tas 8Cienlifieas, do
accnnlo com as normas q11c for·e~!l estab(~lceidas pelo dircclor;
V. in formar sobre as contas do acquish:ões de livros, revistas, etc. ;
•
V 1, preparar a corresponclcncia da secção e organizar o
catalogo da bibliotheca;
VII, manter a escripturação dos scrvico~ a seu cargo;
VIII, cumprir as determinações, vcrbaes ou cscriptas, do
director;
IX, impedir qne sn ia levaria para fóra d:1 sé de do Institufo qualquer publicação rla llibliotheca.
Art. GO. O drscnhis!a lcr:1 n. rlircer)i.o da S~"'cr:flo de d~'::c
nho; competindo-lhe:
T, PX1~1'1lt.ar o disnos!o no art. :12 ,lc-sfc' T'f'2111amrnfo:
II, informar á administração sobre confecção c acquisic;ão do clichés e estampas destinados ás publicações do Insti-

designJdo~
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para esse fim;
III, escripturar ú movimento dos serviços a ~eu cargo;
IV, distribuir, ao ajudante de d~~·'nhi8fn f' nos outros auxiliares, designados pelo cfircctor, os trah:-~ll:o~ nno. pessoalmente. 11ão puder executar;
V cumprir as determinnt:_'iíes, vcrbaes on c~('~'ip'ns. do r!Jrector.
Art. 61. Ao micro-photogr·apho compete:
I, a execução do disposto no art. 33 dr~tr> rf'!!tllamento:
11, escripturar o movimento dos scrvi(,'o::: a ~eu cargo:
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lil, cu:,,vrit· a: dclcrminações, Ycrbucs ou c.scriptas, do
d!rector.
Art. (j:!. Ao admini:strador do hospital c0mpete:
I, 7elar pela eon!:iervação do hospital;
li, fiscalizar u serviço dos enfermeiros, serventes e demais pessoal administrativo e subalterno que trabalhar no
hospital ou nas suas dependencias;
UI, providenciar soiJre todos os assumptos relativos á
lavanderia, á rouparia e á cosinha do hospital, á alimentação
dos doentes, etc. ;
I V, requisitar, ao almoxarife, mediante autorisação do
funecionario technico encarregado do hospital, os materiaes
necessarios para o serviço;
\', eserivtul'at· u uwvimcnto dos serviços a cargo do lwspital;
VI, cumprir as determinações, escriptas ou verbaes, do director, ou do funccionario technico encarregado do hospital.
Art. 63. Ao administrador das cavallariças compete:
I, a execução do disposto no art. 38 deste regulamento;
li, fazer a escripturação dos serviços a seu cargo;
III, fornecer, mensalmente, ao director, um mappa da entrada e sahida de animaes;
IV, cumpl'Ír as determinações, e.scriptas ou verbacs, do diredor.
Art. 64. Ao typographo compete:
I, executar e fazer executar o disposto no art. 36 deste
regulamento;
li, distribuir aos auxiliares, destacados para a typographia, os trabalhos que não puder executar pessoalmente;
lll, fazer a cscripturaçfío dos srrviÇ!()s a seu cargo;
IV, cumprir as determinações, verhaes ou escriptas, do
dircetor.
Art.. Q5. Ao dislrilmidor de sôros e vaccinas compete:
1, exccu ta r e faz r r executar, pelo pessoal destacado para
a E<rcçiio, os trnlmlhos a que se refere o art. 34 deste regulali i('llLO;

li. fazrT' n f'Srriplurnr,ilo dos serviços a seu cargo;
III, cumprir as determinações, verbaes ou escriptas, do
dirPdor.
Art. Gfi. Ao pt eparaJor de meios de cultura compete:
I, executar e fazer executar, pelo pessoal destacado para
servir ás suas ordens, os trabalhos a que se refere o art. 35
ilt~<·d o rcgul:wwnto;
IJ, fazPr a rscriptunH:ão dos serviços a seu cargo;
. III, cumprir as determinações, escriptas ou verbaes, dd
d1reetor.
Art. 67. Ao enearregado da r,onservação dos edifícios e
estradas compete:
I, exl'tmlar e faut· Px.ccutar, pelo pessoal destacado para
servir ás suas ordens, os trabalhos a que se refere o art. 4t
,:r·o.f e n:gulamcnfo;
II. fazer a escripturação dos serviços a seu cargo·
. III, cumprir as determinações, verbaes ou escriptas, d~
d1rector.
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Arl. 68. Ao carpinteiro compete:
I, executar e fazer executar, pelos seus ajudantes e .demais pessoal sob as suas ordens, O-' LraiJalhos a que se refere
o art. 39 deste regulamento;
ll, fazer a escripl uração. dos _serviços a seu cargo;.
III, cumprir as detcrmmaçoes, verbaes ou escr1plas, do
director.
Art. 69. Ao encarregado do museu compete:
I, a guarda e a conservação do museu;
li, organizar o cata lago das peças expostas;
III, escripturar o mo·vimcnto da entrada o. sahida de lodo
o material;
IV, cumprir as determinações, cscriplas ou verbacs, do
d ircctot·.
Art. 70. Ao fiel de almoxarife, aos ajudantes de bibliothecario e de desenhista compete auxiliar os serviços das respectivas secções, e cumprir as determinações, verlmes ou escriptas,
do director.
Art. 71. O director poderá transferir, de uma para outra
secção, os funccionarws das secções administrativas e auxiliares, attcndendo ás exigencias da administração e ás conveniencias do serviço.
Art. 72. Os trabalhos geraes do Instituto terão iniciO
ás 8 horas da manhã, e serão encerrados ás 16 horas; ficando
todo o pessoal obrigado á assignatura do ponto.
Art. 73. Os funecionarios tcchnicos e o pessoal administrativo, aos quaes se referem os arts. 43 e 45 deste regulamento, deverão permanecer, diariamente, nos respectivos serviços, durante seis horas, no mínimo, dentro do espaÇX> que
medeiâ entre 9 e 18 horas; cabendo ao director fixar, para os
funccionarios que, a seu juizo, não puderem observar o regimen geral, as horas de entrada e sahida, e providenciar sobre
a fiel execução desta providencia.
§ 1. A inobservancia deste dispositivo, sem motivo justificado, a juizo da directoria, importará na perda dos venci~
mentos, nos dias em que fôr registrada a falta.
§ 2." Aos funccionarios que reincidirem na inobservancia a que se refere o paragrapho anterior, o director advertirá,
verbalmente ou por escripto, tomando, ainda, outras providencias que dependam de sua autoridade; ou levará o facto ao
conhecimento do ministro, para resolução superior.
§ 3. O director poderá modifica·r o regimen de entrada
e. sahida, p~ra os technicos _que exercitarem funcções offimaes de ensmo; devendo, porem, estes, permanecer seis horas
nos serviços por ellcs executados na séde do Instituto.
§ 4. Os tochnicos que exerçam trabalhos do proprio Instituto, fôra da respectiva séde, observarão o regimen de entrada e sabida determinado pelo director, de accôrdo com o
tempo nccessario á execução daquelles trabalhos.
§ 5.° Constitue titulo ele merecimento, para os effeitos do
promoção, de substituições, o quaesquer outros concernentes
á vida administrativa do Instituto, a permanencia dos funccionarw:: techmcos. om tralmlhos cffectivos, além das horas regulamentares.
§ 6.o Mensalmente, será organizado o total do numero de
horas excedentes ás exigidas por este regulamento para os
effeitos do paragrapho a'nterior:
'
0

0

0
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§ 7. 0 Para os servicos do Instituto que devam ser c.I.e~
cutados. fóra das horas de trabalho diario, fixadas neste regulamento, ou que exijam permanencia durante a noite, dias fe ..
riados e domingos, será escalado o pessoal necessario, de ac·
côrdo com as exigeucias desse.s serviços e as convenicncias da
administração.
Art. 7 4. O comparecimento dos trabalhadores e diaristas do
Instituto será registrado, em cadernetas de ponto, pelo zelador, ou, na falta deste, pelos encarregados das secções em que
servirem.

CAPITULO VI
1lAS PUDLICAÇÕES

Art. 7G Os trabalhos do Instituto serão publicados nas
"1\Iemorias do Instituto Oswaldo Cruz", as quaes apparccerào
á medida que os trabalhos forem concluídos.
§ Lo Além das "Mernorias" poderão ser publicados bolétins mensaes e separados, os quaes conterão notas prévias
sobre assumptos estudados e o resumo da litteratura scientifica de interesse para os trabalhos do Instituto
§ 2. A impressão das publicações será realizada nas officinas do Instituto; e os trabalhos accessorios, taes como o
preparo das estampas, etc., poderão ser feitos onde maiores
vantagens houver, para que a sua realização se torne a mais
perfeita possível.
§ 3. 0 O Instituto procurará realizar, á medida que as suas
condições financeiras o permittirem, installações para todos
os serviço·s necessarios ás illustrações das "Memorias".
§ 4. Os trabalhos das "Memorias" poderão ser publicados
em diversas linguas; havendo, sempre, uma ediç:ão em portuguez.
§ 5.0 As "Memorias" serão distribuídas pelas escolas profissionaes de medicina, de veterinaria e de agricultura, e
pelas instituições scientificas do paiz; constituindo objecto
de permuta com as publicações nacionaes e estrangeiras d0
mesmo genero.
.
§ 6. Só poderão ser publicados, com o nome e a responsabilidade do Instituto, os trabalhos approvados pelo dieecfor.
Art. 76. As pesquizas e os trabalhos scientificos realizados no Instituto só poderão· ser publicados nas suas "l\Iemorias"
o boletins, ou separados; salvo casos especiaes, de urgencia,
que deverão ser autorizados pelo dieector. Nesta hypoth3s~. a
publicação conterá, sempre, o sub-titulo - Trabalho do Instituto Oswaldo Cruz.
Paragrapho unico. A inobservancia deste dispositivo importará em falta do exacção no cumprimento dos deveres do
cargo; sendo applicacla a respectiva pena.
o

o

0

0

0

CAPITULO VII
DO CURSO

Art. 77. Será realizado, annualmente, no. Institu~o. um
curso de applicação, para o ensino de bacterwlogm, 1mmu-

1\CTOS .90 PODER EXECUTIVO

305

nidade, mycologia, protozoologia, helminthologia, entomologia, zoologia medica e anatomia pathologica.
Paragrapho unico. O curso será dividido em tres partes; constando, a primeira, de bacteriologia e immunidaáe; a
segunda, de mycologia, protozoologia, entomologia e zootosia
medica; e, a terceira, de anatomia pathologica.
Art. 78. Serão admittidos, no dito curso, medicos, phar,maceuticos, veterinarios diplomados, estudantes das escolas
de medicina e de veterinaria, e naturali:::;tas que apresental'em provas de idoneidade, a juizo do direct01•.
Art. 79. Será facultado aos alumnos inscreverem -se no
curso completo, ou em uma das partes.
§ 1.0 Ao alumno que concluir o curso completo, com
approvações em todos os exames ou sabbatinas, c;erá conferido um diploma, no qual poderão ser declaradas a média
.final de approvacão e a classiJicacão entre os diplomados.
§ 2. o Ao alumno que concluir uma das partes do curso,
satisfeita a exigencia do- paragrapho anterior, será conferido
um certificado de frequencia e aproveitamento, no qual poderão ser declaradas a média final de o.pprovacão e a sua
classificação entre os approvados.
§ 3.0 Ao alumno diplomado no curso do Instituto será
facultada a admissão no curso especial de Hygiene e Saúde
Publica, annexo á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro
(lettra b do art. 82 do decreto n. 16.782 A, de 13 de janetrg
de 1925).
Art. 80. Ao alumno diplomado que fôr classificado em
primeiro logar, com a nota fmal distincta, será conferida uma
medalha "Premio Oswaldo Cruz", instituído em homenagem
ao fundador do Instituto.
Art. 81. O aproveitamento dos alumnos será avaliado
por meio de exames finaes de cada parte do curso. ou de
sabbatinas periodicas relativas a um ou mais pontos leccionados, conforme fôr mais conveniente para a execução do
programma.
Art. 82. O curso, que será dado gratuitamente, terá caracter essencialmente pratico; devendo ser iniciado a 1 do
março de cada anno e encerrado no prazo de dez mezes.
Art. 83. Para inscripção no curso deverão os candidatos:
I - apresentar titulos de idoneidade, a juizo do director;
li - apresentar, ao director do Instituto, req~erimento
de inscripção, devidaf!l~nte sel!ad_o, e CO!fl a ~eclaraçao de nacionalidade, estado c1v1l. prof1ssao, resi<:l!enCia, etc.;
·
UI - responsabilizar-se pelo materi~l que lhes fôr confiado, para a execução elos trabalhos pratiCas.
Art. 84. Aos funccionarios technicos.. designado~ .par!! a
realização do curso, poderão ser conced1da~ gratiftcaçoes,
pro labore, as qua~s serão arbitradas pelo dtrector e p::1gas
pela renda do Instituto ..
Art. 85. Nos casos omissos neste regulamento, a execução do curso será regulada por in;:;trucr~ucs ex}Jedidas pelo
director do Instituto.
Leie do 1926- VoJ. 111
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CAPITULO VIII
DOS CONCURSOS

Art. 86. Para admissão ao concurso~ os candidatos deverão provar ter frequentado, pelo espaço, minimo, de !IIQ
anno, o Instituto Oswatdo Uruz. ou instituw congenere, nacional ou estrangeiro, e, tambem, haver: tomado parte nos ret! pec ti vos trabalhos pra ticos .,
§ t.o A inscdpção para o cqncurso ficará aberta por
tres mezes .;
§ ~.<> u jury do concurso será constituído por uma com.tnissão de cinco membros, escolhidos dentre os funcciollarios
teohnicos do Instituto, designados pelo ministro, mediante
pt•ovosta do direclor.
§ 3.0 Quando as circutnstancias o exigitetn, 9 miniatrQ
poderá designar, para o .jury do concurso, profissionaes de re ....
~nhecido sabex: e alta idoneidade moral, estranhos ao Insti ....
tuto.
Art. 87. O concurso ·constará de provas praticas, com
o respectivo relatori.o; provaa escriptas e oraes, sobre as
s·eguintes mater1as: bacteriologia, immunidade, parasitologia,
historia natural p1edica e agrícola; questõe~ praticas de laboratorio relativas á bygiene e á pathologia, sôrotherapia
e vaooinas.
~~
§ t.o As provas terão nota de O a 10, de cada membro
do jury; e sómente serãQ classificados 9B candidatos qu~
obtiverem uma ~omma de pontos igual á metade, mais um,
~o producto de 50 pontos pelo numero de provas effectuadas •
. § 2.• Quando houver dois ou mais candidato~ classificados em primeiro logar, o desempat~ será feito ~elo Jnl~
gamento dos títulos apresentados •.
3. Serão acceitos como titulos dos candidatos:
t, trabalhos originaes sobre qualquer das especialidades.
scicntificas praticadas no Instituto;
·
li, contribuições e publicações scientificas, em jornaes.
do paiz ou do estrangeiro, ou livros sobre assumptos de me~icina experimental;
Ill, commissões, de earactér technioo, exercidas pelos
candidatos.
§ 4. Os titulos terão notas de O a 10, de cada mem·br~
do jury; e a média dessas notas será accrescida á somma dos
fontos obtidos pelo candidato a que se refere o paragrapho
p.runeiro deste artigo.
§ 5. 6 Terá direito á nomeação o candidato que, no con....
curso, fór classificado em primeiro logar; em igualdade de
condições no resultado do concurso, serão preferidos, para
a nomeação, os discípulos do Instituto, especialmente os qu~
.ahi trabalhem contractados ou voluntariamente.
§ 6. O candidato que apresentar trabalho original ou
descoberta scientifica de excepcional valor, a juizo da commissão, poderá ter, para a nomeação, preferencia sobre qualquer_ outro, independente da somma ge1·al dos pontos.
Art. 88. Quando a vaga fôt' do funooionario encarregado da secção de chimica applicada, o concurso versar~
!obre essa especialidade.
0

0

0
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Art. 89. As condições do. concurso omissas neste regu-lamento serão determinadas pelas inst~ucçõcs que formn
expedidas pelo ministro.
CAPI,IULO IX
DA RENDA E DO PATRIMONIC

Art. uo. O Instituto terá uma renda proprla, que será
constituída:
I, pelo resultado da venda de sôros e de vaccinas, e de
outros productos do Instituto;
IJ, pelos recebimentos em virtude de pesquizas, analyses e quae~quer outros t!'abalhos realizados mediante requisição official ou de particulares.
Art. 91. As vaccwas, os soros e todos os outros produetos serão :vendidos pelo Instituto, de accôrdo com a tabella'
de preços organizada pelo director e approvada pelo ministro.
§ 1." A tabella de preços de que trata e:sLe· arLigo poderá
ser modificada, total ou parcialmente, de accôrdo eom os
interesses do Instituto, a criterio do director, e mediante
autorisação do ministro.
§ ~... Aos depositarias e revendedores dos produclos do
Instituto será concedida uma percentagem, arbitrada pelo
director.
Art. 92. As pesq;uizas, analyses e quaesquer outros trabalhos, realizados pelo Instituto, serão retribuídos de accôrdo
com a tabella organizada pelo director; cabendo ao Insti ...
tuto cincoenta por cento, que s~rão incorporadiJs á sua ~renda
proprin, e o restante aos funccionarios qno os executarem.,
I 1 aragrapho unico. Para os eHeitos do disposto nos artigos 224 e 216 do regulamento do Departamento Nacional de
Saúde Publica, as analyses de sôros, vaccinas e outros produetos biologicos serão retribmdos de accôrdo com a tabella
de prc~os constante das instrucções expedidas pelo mf..
nistro.
·
Art. 93. Os · productos biologicos e ehfmiot,herapicos,
etc., que representem descobertas de funccionarios technteos do Instituto, e dos quaes tiverem sido obtidas patentes
de invenção, poderão ser fabricados e vendidos pelo Instituto,
wediantc accôrdo com· os respectivos descobridores.
Art. 94. A renda propria do Instituto será applicada,
parte em trabalhos internos que interessem ao desenvolvi ...
menta do estabelecimento, e parte na formação de seu patrimonio.
Art. 95. A parte da renda destinada aos trabalhos internos será applicada de accôrdo com uma tabella orcamentaria, annualmente organizada pelo dlrector, e submettida
ã approvacão do ministro.
Art. Y6. Fica instituido o patrimonio do Instituto Oswaldo Cruz, constituido não só pelos saldos das ~endas que
se tenham apurado nos ultimos annos, como pelos que se
verificarem, daqui em diante, excedentes da parte da renda
apphcada aos trabalhos internos.
Paragrapho unico. O patrimonio ~erá administrado da
mesma fórma que os demais patrimonios düs estabelecimen ....
tos a cargo do Ministerio da Justiça e Negocias Intcrio.res.1
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.Art. 07. Quando ~e fizerem necessarias int'ciativa.s de
trabalhos (!UC interessem ao desenvolvimento do ~nst~tuto,
poderá ser aproveitada uma parte da renda propr1a, mdependente da tabella do que trata o a~t •. 95, após autorl_saçãQ
~o !llintstro.
·

_aA;PITULO X
DAS FILIAES

Art. 98. O Instituto, além das filiaes inslalladas em
llcllo Horizonte e São Luiz do Maranhão, fundará outras, no~
Estados, <le accôrdo com as necessidades do serviço e a C!Jn.veniencia de pesquizas regionaes, á medida que fôr p~ovtdo,
por lei, de recursos para tal fim.
§ 1. Nas filiacs serão realizados serviços que interessem
ás questões de ltygiene e de patholog.ia regionaes, especialmente aquelles que se relacionem com os trabalhos de saneamento rural.
§ 2. Serão estudados. tamhcm. outros assumptos que se
refiram á ycterinal'ia, :í chünica uppl i cada, etc., e que interessem ao dcscnvolvinwnlo cconomico da região.
§ 3, Poderão as filiaes entrar em accôrdo com os Go_vernos dos Estados; encarregando-se, mediante subvenções
combinadas, de serviços especiaes, de interesse puramente
locai, o cujas despesas, a juizo do director, o ouvido o ministro. cxr.ndam a doi ação dPsl i nada a tal fim.
·
Art. 99. As filiaes estabelecidas, e as que se venl}am
a fundar, serão consideradas dependencias do Instituto, subordinadas ao respectivo director, e dirigidas por um funccionario lechnico, por elle proposto ao ministro.
§ t,o O QtHHiro do pessoal das filiaes será fixado pelo
ministro, mediante pl'Oposla uo director, que fará as no0

0

0

~neacões.

§ 2.• Para os trabalhos lcchnicos das filiaes, poderão
Fer de~;ignadns um ou mais funccionarios technicos do Institulo, ou contractados outros, conforme as necessidades do ser.vico.
· ·
§ 3. Aos funccionarios technicos, destacado·s para as
filiaes, poderão ser concedidas gratificações· especiaes. arbitradas pelo ministro, de accôrdo com as condições locaes, e
quando estas o indicarem.

r

0

CAPITULO XI
UO Pl\Uril\IENTO DOS U~\fiGOS, NOMEAÇÕES, SUBSTI'I'UIÇÕES E PR01\WÇÕES

Art. 1oo. O provimentG dos cargos do Instituto será feito
livre cseolh~ do Presidente da Repub~ica, do ministro, do
dJrector do_ Ins(If.uto, por proposta do d1rector ao ministro,
pu r promu~<w, e por concurso.
Art. 101. Serão providos:
I, por livre escolha e nomeação do Presidente da Repulllica, os cargos de director e assistente-secretario·
II, por promoção e nomeacão do Presidente da' Republica
:Os cargos de chefes de se~vico;
·
'
p~r
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III, por concurso e nomear;ão do President~ da nepublica,
os cargos de assistentC';
IV. 110r qvre escollta e nomeação do ministro, os cargos
de zelador, theso~reiro, guarda-livros, almoxarife, escripturario e encarregado da conservação dos edifícios e estradas;
- V, por proposta do director e nomeação do ministro, os
cargos de bibliothecario, desenhista, micro-photographo, administrador do hospital, administrador das cavallaricas, distribuidor de eôr<'s e vaccinas. typographo, ajudante de dese!,lhista, ajudanf.e de bibliothecario e fiel de almo.:mrife;
VI, por livre escolha e nomeação do director do Instituto
c~ cargos de nrchivista, preparador de meios de cultura, mestre, machinistas, carpinteiro, conservador do museu, bombeiro., serventes de 4a classe, pintor, telephonista, foguista,
lust.radnr, ajucu.nte de carpinteiro; os r.argos do hospital,
exceptuando o de administrador, e os cargos das filiaes:
VII, por promoção e nomeação do director do Instituto,
os cargos de auxiliares de laboratorio e serventes de primeira, segunda c terceira classes.
Art. f02. A promoção aos cargos do instituto será feita
do seguinte modo: a chefe de serviço, um assistente; a auxiliar de laboratorio, um servente de primeira classe; a servente de primeira classe, um de segunda; a servente de segunda, um de terceira; e a servente de terceira, um de
quarta classe.
§ f.o A promoção a chefe de serviço será feita por merecimento; e, nos outros cargos, um terço por merrcimenfo e
dois terços por antiguidade.
-i 2. Para a nomeação de chefe de serviço, o direclor
proporá o assistente que deva ser promovido; fundamentando
a sua proposta no valor dos trabalhos executados e em outros
tilulos de merecimento. No caso de igualdade de merecimento, será preferido o assistente mais antigo.
Art.· t 03. Os profissionaes e funccionarios tcchnicos contractados, os funccionarios administrativos e o excedente
pessoal extraordinario, pagos pela renda propria do Instituto.
serão admittidos de acc.ôrdo com o disposto nos arts. 4-1, § to,
c 47 deste regulamento.
Art. f O~. Em seu impedimento, até ao maximo de um
mez, o director serã substitnidc pelo assister.te-secretario, ou
por um dos chefes de servi co por elle designado; em seus
Impedimentos de mais de um mez, por um dos chefes de
serviço designado pelo ministro.
§ f.0 Os chefes de servico, na ausencia por mais de tres
mezes, serão substituídos pelos assistentes designados pelo
ministro, de accôrdo com a proposta do director; nas ausencias
de menos de tres mezes, serão substituidos pelos assistentes
designados pelo ãirectot•.
§ 2. Os assistentes serão substituídos. interinamente,
por discipulos do Instituto, de preferen.cia por aquelles quo
ahi trabalharem contractados ou voluntariamente.
§ 3.0 Os demais funcMonarios serão substit.uidos interinamente, por outros do Instituto, de accôrdo com as conveniencias do servico e da administracão.
§ 4.0 O thesoureiro será substituído, interinamente, por
pessôa de sua confiança, ouvido o director, qne proporá à
nomeacão ao ministro.
0

0
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-CAPITULO XII
DISPOSIÇÕES GERAES E TRANSITORTAB

Art. !05. O pessoal do Instituto perceberá os vencimen ...
tos annuaes constantes da tabella annexa; sendo considerado~ dois tercos como ordenado e um terço como gratificaçAo;
o pessoal contractado e b extraordinario serão pagos pela
renda propria, de accôrdo com a tabella orçamentaria a que
se refere o art. 95 deste regúlamento, e o estipulado nos
contractos que forem realizados.
ArL 10ô. Ao!'l fnnccionarios em commh:;sõo, fóra do Disf.ricf.o Federal, será arbitrada uma ajuda de custo, correspondente ás despesas de viagem, além de uma gratificação
que não exceda rle um terço dos vencimentos.
Art. 107. Os funccionarios technicos do Instituto qllt)
forem reqnisif.ados pelos Govrrnos estaduaes. ou por outra~
repartições publicas federaes, y)erdcrão direito ao~ rcsrecU-·
vos vencimentos.
Art. 108. Os funccionarios do Instituto terão os direitos
de fnnccionarios publicos federaes, sendo suas licenças e
aposr.ntnrlorias rcgnladns pelas lei!'! em vigo-r. A!=! suas faltas
flrvf•Jll SPJ' .insf i fir,adns perant c o dirf'cfor, r. ac:; penas rlfsciplinares, qne lhes dnvam ser impostas, regular-se-ão pelo
rlisposto no ref!nlamento rla Secretaria fh~ Estado da Jnsf.iça c
iN·cgor.fos JnfPriores.
Art. 109. As férias dos funccionarios do Instituto deverã.o sm· solicitadas ao direcf.or. que lhM fixar~ a Ppoca.
de accôrdo com as conveniencias do serviço.
Art.. 11 O. E' vedado -a qualquer dos technicos do Instituto ut.ilir.ar-se no nome e do prestigio dessa instituição, para
propaganda ne cnracf.er commercial, e, es-recialmente, para o
annuncio rJc f.rnfamr.nto c cura no quaesqner do~nças.
Art. 1 H. O rlirrctor. quando n renda propria o permittir, estabelecerá quatro premios, annuaes, em dinheiro,
para úS melhore~ trahalhos originae.s produzidos e publicado~
nas Memorias do Inst.ituto.
A imporf.ancia desse~ premioc:: srrá arbitrada pelo ministro, de accôrdo com a proposta do director.
Art. H2. Os cargos de chefes de serviço e de assistentes
f"ffecfiYos. rrt'\arlos pl'lo decr~fo n. n.O::l8 R rle 25 de ont.ubro
rle Hl26. serão providos, nos termos do respectivo artigo 1•,
pelos technicos q11C', na data no dif.o decreto, exerciam os
carl!'os rle chefe~ de scrvico. assistentes interinos o contracf.ados, P suh-a~sisfr'ntes effeclivoc::. Interinos e contractados.
~ 1. Só se rnfrmderão por rontracfados. para os effeito::;
de_ste artigo, aquelles que o tenham sido regularmente, conforme ns leis e M rrg-ulnmcnto.~ anteriores.
~ 2. Os carg-os de assistenff'-sceretario e de micro-phof.of!rapho pasRarfio a ser exercidos, respectivamente, pelos
actuaes secretario c photographo.
·
0

0

Rio rlr Janeiro. C\m 5 rlf' novembro de 192ô. -

~Pf'7mrr .Twnirw.

Affonso
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TJ\BILLA DB VBNOIMBNTOS DO PESSOAL DO INSTITUTO OSWALDO
ORUZ, A QUE BB 1\BFERB O ART. f05 DO REGULAMENTO APPROVADO PELO DECRETO N. 17.512, DESTA DATA.

Categoria

Vencimento
mensal

Vencimento
annual

Ordenado ..•• 1:666,666
Gratificação • •
883$834

2:500$000

30:000$000

7 chefes de serviço, a 27 :000$,
sendo:
Ordenado ..••• 1:500,000
Gratificacão . •
750$000

15:750$000

189:000$000

666$666

48:000$000

576 :000$000

Ordenado •..••
Grat.ifimú;ão

t:SS3f334
666$666

2 :ooosooo

24:000$000

1 zelador:
Ordenado ..•••
Gratificação

666$666
333$334

1 :000$000

12 :000$000

1 thesoureiro :
Ordenado •.•••
Gratificação

33313~U

i :OOOfOOO

12:000$000

t guarda-livros:
Ordenado ..•••
Gratificação

6661666
333$394

1:000$000

12:000$000

666$666
333$334

1:000$000

12:000$000

666$666
333$334

i:000$000

12:000$000

666$666
333$334

1:000$000

12:000$000

i director:

24 assistentes, a 24 :000$, sendo:

Ordenado ....•
Gratificação . .

1:~89$334

t assistente-secretario:

1 bibliothecario:
Ordenado •.•••
Gratificação

6661666

i desenhista:

Ordenado

Gratificação
f almoxarife:

Ordenado

Gratificação ••
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Vencbnento
mensal

Venclnz.ento
ammal

1:000$000

12:000$000

533$334
266$666

800$000

9:600$000

1 administrador das cavallaricas:
Ordenado ..•••
533$334
Gratificação
266$666

800$000

9:600$000

1 escripturario:
Ordenado .••••
Gratificação

533$334
266$666

800$000

9:600$000

1 typographo:
Ordenado ..•••
Gratificação ••

400$000
200$000

600$000

7:200$000

1 dij:Jtribuidor de sôros e vaccinas:
Ordenado. ••••
466$666
Gratificação • •
233$334

700$000

t ajudante de desenhista:
Ordenado. ••••
466$666
Gratificação • •
233$334

700$000

8:400$000

1 ajudante de bibliothecario :
Ordenado .••• •J
400$000
Gratificação • •.
200$000

600$000

7:200$000

400$000
200$000

600$000

7:200$000

Ordenado •.•••.
Gratificação

333$334
166$666

500$000

6:000$000

1 mestre:
Ordenado •••••~
Gratificação ••

466$666
233$334

700$000

8:400$000

Categoria

t micro-photographo:
Ordenado .••••
Gratificação ••

666$666
333$334

i administrador do hospital:

Ordenado .••••
Gratificação • •

t fiel de almoxarife:
Ordenado ••• ··•1
Gratificação

t archivista:
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Vencimento
mensal

Vencimento

1:400$000

16:800$000

700$000

8:400$000

500$000

6:000,000

333$334
166$666

500$000

6:000,000

333$334
166$666

500$000

6:000f000

300$000
150$000

450$000

5:400$000

5 auxiliares de laboratorio, a
6 :000$, sendo :
333$334
Ordenado .• o o o·
166$666
Gratificação

2:500$000

30:000$000

Oatego1·ia

2 machinistas, a 8:400$, sendo:
466$666
Ordenado
Gratificação
233$334

.......

annuaZ

f encarregado da conservação dos

edifícios e estradas:
466$666
Ordenado
233$334
Gratificação

.......

1 preparador de meios de culturas:
333$334 .
Ordenado
166$666
Gratificação

.....

..

f encarregado do museu:

.....

Ordenado
Gratificação

f carpinteiro:
Ordenado .••• o·
Gratificação
;

..

t bombeiro:

....

Ordenado
Gratificação

1 telephonista:
Ordenado
Gratificação

•:

.o o·

.......

•:

233$334
H6$666

350$000

4:200$000

........

233$334
116$666

350$000

.4:200f000

2 ajudantes de carpinteiro, a
4 :200$, sendo :
Ordenado .....
233$334
116$666
Gratificação • o

700$000

8:400$000

2 foguistas, a 4 :200$) sendo:
Ordenado
233$334
116$666
Gratificação

700$000

8:400$000

f lustrador:

Ordenado
Gratificação

..
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:VenOtmcmtõ
men1aJ

venecmento
annual

f pinior:

Ordenado
Gra tifioaoão

2881894
tt6 866

350,000

:4 :200tOOO

6 serventes de f • classe, a 5 :400$,
sendo:
Ordenado
300,000
Gratificação
f50IOOO

2:1ooeooo

32:400tOOO

6 serventes de 2• classe, a 4:800$,
Rendo:
Ordenado
266,666
Gratificação
133 33.i

2:400tOOO

28:800$000

i O serventes de 3• classe, a 4:200$,
sendo:
Ordenado •..• •:
2331334
Gratificação
1f6$666

3:500$000

42:000$000

·a serventes de 4• classe, a s :600$,
··
sendo:
200$000
Ordenado
i00$000
Gratificação

1:800$000

2{:600$000

..

.......
..

••• t

•

..

.......

PESSOAL DO ANTIGO INSTITUTO VAQCINOGENICO FEDERAL, INCORPORADO AO INSTITUTO OSWALDO ORUZ, EM VIRTUDE DO ART. fi
DO REGULAMENTO ANNEXO AO DECRETO N. 17.512, DESTA DATA

f ohefe de serviço:
Ordenado.
Gratificação .
1 assistente :
Ordenado.
Gratificação
1 auxiliar academico :
Ordenado.
Gratificação
1 fiel de almoxarife:
Ordenado.
Gratificuç.fío

2 cscripturarios:
Ordenado.
Gratificaoilo

1:5ooeooo
750$000

2:250$000

27:000$000

1:3331334
666$666

2:000$000

24:000$00Q

2061666
103$334

310$000

3:720$000

4001000
2001000

ü00$000

7:200$000

533$334
266$666

1:000$000

19:200$000

-----

-------------

-----

~t!
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Venclmsnto
men.taJ

.'YeftOtm.mato

900$000

10:800$000

2661666
133$334

800$000

9:600$000

233$334
1061666

700$000

8:400$000

1051666
53$333

640$000

7:680$000

333$334
166$666

rí00$000

6:000$000

Oategoria

2 serventes de 1• classe :
300$000
Ordenado.
150$000
Gratificação .
~

----classe :

serventes de 2•
Ordenado.
Gratificação .

a•

2 serventes de

-----

annooJ

classe :

Orden~do.

Gratificação ,. ;•

-----

:4 fechadores de tubo:
Ordenado.
Gratificação

-----

1 carpinteiro:
Ordenado.
Gratifieação .

-----

HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAES
Oate.Qoria

2
4
1
1
1
1

enfermeiras. .
serventes. . •
electricista •
ajudante . . .
rondante . . . . . .
cosinheiro . • . .

Grati/icaç(io

Som ma

3:360$000
2:370$000

6:720$000
9:480$000
5:400$000
3:360$000
3:720$000
3:720$000

Total

32:400$000

INSTITUTO FILIAL EM BELLO HORIZONTE

Oategoria

G-ratificação

2 auxiliares-medicos .
1 zelador-preparador .
3 serventes. •

9:720$000
o

Som·ma

19:440$000
8:400$000
3:360$000 10:080$000
o

o

o

o

Total

o

37:920$000

INSTITUTO FILIAL NO MARANHÃO

Oategoria

1
1
1
4

Gratificação

ajudante de assistente . . . . .
almoxarife-escripturario . . . .
chauffeur. . . . . . . . . . . .
serventes. . . . . . 3:360,000

Somma

12:360$000
8:400$000
4:560,000
13:440$000

Total

38:760$000

Rio de Janeiro, 5 de novembro de f926.- Affonso Penna
Junior.
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DECRETO N. 17. G13 -

DE

5

DE NOVEMBRO DE

1926

'Manda obsm·mo· o Fm·nwlario do Processo Crim,inal Militar
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil
resolve mandar observar o Formulario do Processo Criminal
Militar, que a este acompanha, organizado em vista do disposto no art. 386 do codigo baixado com o derreto numero
17.231 A, de 26 de fevereiro de 1926.
Rio de Janeiro, 5 de novembro dr 1926, 105° da Independrncia r :-l8° dn Hrpnblica.
ARTHTTR DA SrLVA BERNARDES.

Fetizando Setembrino de Carvalho.
A1·naldo Siquei1•a Pinto da Luz.

Formularia do Processo Criminal Militar mandado observar de
accôrdo com o decreto acima
DO INQUERITO PODICIAL MILITAR
Art. 115. O inquerif o policial mil Har consislfl em um proeesso summario, em que sP ouvirão o indiciado, o offendido
o testemunhas, c se farão o auto de corpo de delicto e quaesquer exames e diligencias necessarias ao esclarecimento do
facto e suas circumstancias, inclusive a determinação do valor
do damno quando se I r a I ar do crime contra a propriedade
publica, ou privada.
.
Art.. 116. O inquerito póde ser instaurado:
a) ex-o{{icio, ou em virtude de determinação superior;
b) a requerimento da parte offendida ou de quem lcgaltncnte a represente;
c) em virtude de requisição do ministerio publico.
§ Lo O procedimento ex-of{'icio compete á autoriddae mil itnr sob cujas ordens esf iver o accusado, logo que ao conhecimento della cheg·uc a noticia do crime que a esle se alfrilmc.
§ 2. A determinação para instauração do inquerito compete, obsrrvncla a ordem hierarachica ou administrativa, ao
superior ou ehefe da autoridade a que se refere o paragrapho
anterior.
§ 3. O requerimenro e a requisição de que tratam as
Jettras b c c serão dirigidos á autoridade militar sob cujas
ordens servir o accusado .
. § 4. Os ministros da GuC'rra e da Marinha poderão avocar
qualquer inquerito, e de-;ignar a autoridartc que do mesmo se
enrnrregue.
Art. 117. A policia milHar é exercida pelos ministros da
Guerra e da Marinha, inspectores, commandnntes de região ou
de unidades, ehefcs ou dirf:'cfores de estabelrcimrntos ou rcpadit:ilPs militares, po1' si ou por dclf'gação.
0

0

0
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§ J , l'o easu de indícios contra um offi~ial, scd es:-;a delegação cxercldtt por outro de patente superiOr.
§ 2. 0 Em casos exeepcionaes, poderá o Governo designar
para fazer inqucrito qualquel' auditor, ou membro do ministerio publico.
Art. 118. A autoridade que fizer o inquerito, ou o encarregado deste, será auxiliada por pessoa idonea, de sua confiança e designação, a qual escreverá os termos nec~ssarios e
não poderá excusar-se nem ser recusada pela autoridade sob
cujas ordens estiver servindo.
Art. 119. Terminadas as diligencias policmes, serão autoadas todas as peças, ~cguidas ele um rclatorio e observadas
as disposições seguintes:
§ t,o Si os fautos constantes das averiguações constituírem
contravenção da disciplina militar, proceder-se-1m de conformidade com o disposto nos regulamentos disciplinares do Exercito c da Armada.
§ 2. Si os factos constituírem crime ou contravenção da
competencia dos tribunacs civis, serão os autos rcmettidos á
autoridade competente, por intermedio da autoridade mais
graduada da circumscripção.
f ~3. Si os factos constituírem crmic da competencia dos
trilHnw.es militares, serão os autos rcmettidos, poc inlermedio
da autoridade mais gl'aduada da circumscripçãc, ao auditor,
quo os mandará com Yisf a ao promotor.
1\'a ia circumscripção a remessa se fa~·ü ao auditor mais
antigo, respectivamente com jurisdicção no Exercito e na
Armada.
§ 4.~ No caso ele delegação, serão os autos remettidos á
autoridade que determinou o inqucrito, a qual procederá na.
fórma dos paragraphos anteriores.
§ 5. Si no inquerito nada fôr apurado, mesmo assim a
autoridade delle encarregada fará remessa dos autos ás autoridades do que tratam os paragraphos anteriores.
Art. 120. O relataria conterá um succinta exposição dos
factos, com indicaeão summaria das provas colhidas e das pes ..
soas que tenham razão de saber do facto criminoso, além das
já ouvidas.
A autoridade incumbida do inquerito pronunciar-se-ha,
motivadamente, no final do relataria, sobre a necessidade ou
conveniencia da prisão preventiva do indiciado.
Art. 121. O promotor poderá assistir, por iniciativa propria, ou por solicitação do quem fizer o inquerito, aos termos
deste.
Art. 12.2. Podcrú ser dispensado o inquerito policial em
caso de flagrante delicto, ou quando o facto já estiver esclarecido. por documentos, ou outras provas .
.Art. 123. O procurador geral poderá de.;ignar qualquer
promot.or para asisstir aos termos do inqueito, dentro ou fóra
da circum::Jcripç-fio ou auditoria em que o mesmo tiver oxee ...
0

0

0

0
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i92 •••
Hio, Quartel do .•••• .(ou loaar ond~ fdr).

Indiciado (si

o houver)

-

~- •• •:•: :.(*).

Aos ..• dias do mez de .•••••••• do anno de ••.•••• (por,
extenso) nesta cidade do Rio de Janeiro (ou logar onde (~r);
no quartel do............. (logar que (dr), autúo a portaria
(parte, queixa, requisição, etc.) e mais documentos que a e~ te
junto, e me foram entregues pelo encarregado do presente m-

querito; do que, para constar, lavro este termo.
Eu F. • • • • • . (posto e nome), servindo de escrivão, quo
o escrevj e subscrevo. F •....•. , servindo de escrivão.
PORTAIUA

c.

(lnquerito instaurado ex-of(icio, art. t t6, lettra a, dQ

J. l\1.)

Ao Sr. (posto e nome) .
Tendo chegado ao meu conhecimento que occorreu no
quartel do ..... B. C. (ou onde (dr), o seguinte facto: (narra-se resumidamente o facto) determino que seja, com a
possível urgencia, instaurado, a .respeito, o devido inquerito
policial militar, delegando-vos. para esse fim, as attribuicõe~
policiaes que me competem.
(Data e assignatura da autoridade que determina a in-

stauração do inquerito.)

Nota - No caso de indícios contra um official, será essà
delegação exercida por outro de patente superior (a~t. H7,
§to, do C. J. M.).
·
PORTARIA

Unstauracão de inquerito, em virtude de determinação su...
perior, modalidade do art. H6, lettra ·a, do C. J. M.)
Ao Sr. (}lo& to

e

nome) •

T_endo o Exmo. Sr. ll!inistro da Guerra (ou a autoridãd~
~uperwr que (ór) determmado pelo. • . • • (documento junto
aviso, ou o que (ôr) a instauração de inquerito policial-militar
sobre o facto ...... (narra-se ahi, &uccintamente, o facto) determino que, com a possivel urgeneia, seja instauratlo o' devido.
t!tquento, delegando-vos, para esse fim, a.s attribuicões po~
htiaes que me competem.
(lMta e assiunatura da autoridade militar que determinâ

a instaU1·ação do inqtte1'ito.).

"

(*) No caso do inquerito ser aberto em virtude de ~~repre
sentação", em logar de indiciad~, diga-se: quer~llCJ4o.
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REQUERIMENTO DA PARTE OFFENDIDÁ, OU !>E QUEM L!:GALMJ!:NTB A
REPRESENTE, PEDINDO INSTAURAÇAO DE lNQUERITO

(Caso da lettra b, do art. 116, do C. J. M.)
Ao Sr. F. . . . . . (Com mandante da região ou autoridade,
milita1• qtte (fJr.).
F ••... {posto ou graduação; e corpo a que pertence), tendo
sldo victima de uma aggressão por parte de F ..... (nome do
t:lggre$sor, põstô ou graduação, 8i tiver); que no dia ..••• do

cutrcnLc mez, mais ou menos ás. . . . . horas, no quartel deste
batalhão (ou onde {Ô1') 1 (narra-se em seguida, resumidamente,
t) facto qtie der looar ao requerimento), vem; respeitosamente, requerer, de conformidade com ll lcttra. b do art. H6,
do C. J. M., seja instaurado, a respeito, o competente inquerito policial. Indica para sere~ ouvidos sobre o facto A ••••• ,
B ••. ~. c C ...•• que o assistiram (ou. delle tiveram conhecimento).
(Data e assignatw·a do requerente.).

Nota - Jdentico requerimento póde ser feito, com as a!..
teraçõcs rcdaccionaes necessarias, por quem represente legalmente o offendido: -como seu pae ou mãe, tutor ou curador,
sendo menor ou i.nterdicto, e esposa, 5endo ca'sado.
REQUERIMENTO DO MINISTERIO PUBLICO PARA INSTAURAÇÃO
DE INQUERITO

(Caso da lettra c do art. 116, do C. J. M.)
Illmo. SI ••. , •. (Commandanta da Região Militqr, ou
:torzdadc militar que fôr).

au4

F ..... , promotor da. . . . • Circumscripção Judiciaria Mi-.
lltnr, usando da attrib~icão que lhe é conferida pela léttra c,
do arL. H6 do G. J. 1\L, requisita de V. Ex. a instauraoão
do competente inquerito pOhOJal-ntilitar, afim de ser devi~
damente apurado o seguinte facto delictuoso, que chegou ao
seu conhecimento (descrever, clara e succintarn.ente, o facto.

pu occurrencia) •
(Data e assignatura do p1'ornotor.) •:
PORTARIA

a

'rendo-me sido delegado pelo Sr. . . . . . (designa-se
au ...
tm·idade militar superior) as attribuicões policiaes que lhe
eompetem, para apurar o facto (ou o facto criminoso attribttido a F . .••. , nome, posto ou g1·aduação, si tiver) a que se
refere o officio incluso c mais papeis annexos (pa1·te, quei:xa,
1'cquisição, documento ou o que fô1•) determino que se protedam aos neccssarios exames e diligencia's para esclarecimento do mesmo facto. Nomeio F ..... (posto e nome) para
exercer as funcções de escrivão, o qual deverá autuar a pre~ente com o~ documentos inclusos (si os houver) juntando
~uccessivamtmte~ as mais peças que forem acorescendo e in~
timar as pessôai5 que tiverezn conhecimento do ~Iludido (ac!Q

~\CTCÍS DO PODER EXECUTIVO

32()

:t comparecer para prestarem declarações sobre o mesmo
suas circumstancias, em dia e hora que forem designados.

e

(Data.)

li'. . . . . (nome Q posto) •
Encarregado do inquerito.
Nota - Si o fa'cto deixar vcstigio, deve proceder.. se, immedíatamente, a corpo de delicto, nomeando-se, para esse fim,
os peritos de que trata o art. 135 do a .. J. M. A portaria
acima poderá, então, concluir da seguinte f6rma: "E, bem
assim, notificar os peritos B ....• e a ..... , que nomeio para
procederem, na f6rma da lei, ao corpo de delicto."
~- Tratando-se de morte, o exame a fazer denomina-se
"exame cadavcrico" ou "autopsia".
JUNTADA

dias do mez de .•... do anno de ...•• , nesta cido ••••• (ou local onde fôt), no quartel do ...... (ou logar
que f~r), faço .iuntada a estes autos dos documentos (ou o
que fór) que adeante se veem; do que, para constar, lavrei o
presente termo. J~u, F ..... , ~ervindo do escrivão, o escrevi
e assigno. - F •..... , servindo de escrivão.
da·}~

Ao~ .....

Nota - Toda's as peças que forem accrescendo ("officios,
doeumentos, cbe"), serão juntas aos autos, com termo idenLico.
CERTIDÃO DE NOTIFICAÇÃO DE PERITOS

Certifico que, nesta data, notifiquei, por officio, os peritos
nomeados, B. . . . • o C. • • . • para comparecerm a este quartel
(ou onde {ó1·), ás ...•• horas do dia de hoje (ou dia que fdr),
afim de proceder a corpo de delicto na' pessôa de
(ou
naquillo que {ôr); do que, para constar, lavrei a presente,
que dalo c assigno. Ilio do Janeiro, (ott onde (ôr) ••••• de
.•••.. de ...•.
F. . . . . (nome e posto), servindo de escrivão.

F.....

AUTO DE CORPO DE DELICTO

Aos . . . . . . . . dias do mez do. . . . . . • . . do anno de .... ás
· ....... horas, nesta cidade do ....•... (ou onde {m•). no
quartel do. . . . . . (ou local que {01·), presentes F.. . . . . . (aut01·idade militar encarregada do inquerito), commigo F ....•
servindo de escrivão, os peritos nomeados .E' •••••• e F ...••. ,
(declm·a-se si são ou. não p1'D{issionaes e si são militares ou
civis), residentes em .......... e as testemunhas F'. ••....•
o li'.....•..... , residentes em ...... , prestado pAios peritos o
compromisso de bem e fielmente desempenharem os deveres
do seu cargo, declarando com verdade o que descobrissem e
encontrassem e o que, em sua consciencia, entendessem, aquella autoridade encarregou-os de proceder a exa-me em .......•
(pessoa, cadaver, moveis ou immoveis ou o que lhes for apre-

sentado) e que respondessem aos quesitos seguintes:_ (segem-
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se os quesitos, conforme o caso). Em consequencia, passaram
os peritos a fazer os exames e investigações ordenadas e os
que julgaram neeessarios ,e, concluiúas aª quaes, declararam o
seguinte: (descrevem-se minuciosamente todas as investigações c exames a ,que houverem procedido e tudo que houverem
os peritos a fazer os exames e mvestigações ordenados e os
é conveniente declarar o numero e as condições das feridas,
bem com. o a sua localização, p1'0(undidarl.e e exten~ão J. E, portanto, respondem os peritos; Ao primeiro quesito{ quo ..••• ;
ao segundo quesito, que .....•. ; ao terceiro quesi o, que· · • •
•• ; (e assw~ por de ante, até o ulttrno) . E for·am esta-s as declarações que, em sua consciencia e debaixo do compromi&so
prestado, fizeram. E por nada mais haver, deu-se por conclui elo o exame ordenado e de tudo se lavrou o presente auto,
que vac assignado e rubricado pela autoridade encarregada
do inquerito que presidiu á diligencia, commigo escrivão, que
o escrevi, e pelos peritos e testemunha'S acima referidas. Eu,
F ........... , servindo de escrivão, o escrevi e dou fé.
F. . . . . . . . (Assignatura da autoridade que presidiu ao
exame).
F ...•.•••.•.

r

'j

) Assignaturas dos peritos.

F .•..... •. •.)

F ..•.••.••.•. )
) Assignaturas das testemunhas.

F ............ )
F. • . • . . • • • • . Assignatura, por inteiro, do escrivão.

A autoridade que proceder ao corpo de delicto, além de
assignar o respectivo auto, rubrlCal-o-ha á margem, e terá
n waior cautela nos quesitos que dirigir aos peritos. tomando
em consideração não sô as circumstancias essenc1aes do fa-cto,
mas todas aquellas que o acompanham e po~sam influir na
prova da existencia e dao natureza do crime, po_r mais fugitivas que ellas pareçam ser.
QUESITOS PARA O CORPO DE DELICTO

Homicídio - 1°, si houve a morte; 2°, qual o meio que a
occaswnou; 3", si foi occasionarla por vPneno. s:1b~tancias
unesthesica:s. asphy:xia; -1°, si a lesão observada, por sua na·
tureza e séde, foi ca~sa efficientc da morte; 5". si a consti·
tuição ou estado morbido ar.terior do offendido conconeu para
tornar a lesão irremedia v c i mente mortal; 6". si a morte r e·
''11llnu rias condiçr>es pPrsnnalissimn·s do offpnrfi•ln~ 7". ~~ 9
ntorh~ sobrovoiu, uão porque o golpe fosse mortal, sim por ter
o offendido deixado rle observar o regimPn merJiro P hv!!iAniro
reclamado por seu estado; 8", si a morte foi occasionada por
jmpy·udpncia, negligencia ou imperícia na arte ou profissão
do accusado.
Ferimento Oll offensa physica - 1°, c:; i houve lesno corporal: 2°, qual a especi~ dP instr!JmPnto que a occasionou: 3".
si (Í rJ, natnrP?.a a Jesfio a prnrluzir incommodo de saurJe qne
inhabilite o paciente do serviço activo por mais de 30 dias,
mas não JJa·J'n sempre: 4". f'i da lesão resultou, ou póde resultar, mutilação, deformidade ou privação de algum orgão ou
Leis de 1926- Voi. 111
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membro, que impossibilito para sempre o offendido da exer~
cer o seu trabalho; 5", si da lesão resultou, ou pôde result.ar,
enfermidade ihcuravel; <N-:e prive pa:ra Sempre o offendido
de exercer o seu trabalho; 6°1 _si :Pó de à lesão, por sua naturezà e séde, ser causa effioienw da morte; 7°, si foi oooasionada por imprudenoia, rteglig~ncia ou imperícia _na arte pu,
pronssão do acoust!ao.
Envenenamento - 1c~, si houve propinacão de veneno ou
si por qua·tquer outro modo foi applicado; 2.., qual à. espeoie
tfe veneno; 3'\ si era tal ã sua qualidade .o ti quantidade empregada que pUdesse causar a morte; 4°; si não podendo causar à morte, produziti, ou podia produtir, a!lteracão profunda
da saude, pondo em risco a vida da pessoa; ~oi ~m que co~~
siste esta alteração.
Falsidade - f 0 , si é falso o papêl, Iettrà ou ~scriptura;
2°, si é falsa n nssigtta.turà; 3..1 si ha altétacão o qtial seja; 4•,
si a Idttra~ ou assignatt.tNJ. é ao punho do E'•••••••• ; 5°, si a
lettra ou assignattira se párecé éom a de F. . . . . . . . (o réo);
6°, no caso negativo 1 si a lettra .ou. a~signatura se par:eoe c<?m
a de algumat outra pessoa; 7°, si ha Iildidios de ter sido feita
a assignatura por F. . . . . . . • . . (o 1·éo) ou F •.••••••• _(outrª
pessoa) e quaes sejam estes indícios.
.
.
Roubo - t•. si ha vestigio de violencia; 2•, si pela vi~
Jencia encontrada foi vencido ou podia vencer-se o obstaculo;
3", si para vencer o obstaculo houve emprego de força, instrumento ou apparelho, e quaes foram esses; 4°, si se póde
avaliar o du.mno causado c, no caso affirmativo, emquanto Q
avaliam.
Destruição ou damno - 1°, si houve destruição, inutili7.ação ou damho do livro de notas (registros, assentamentos,
actas, termos, autos aatos originaes da autoridade publica,
livro, papel, titulo, documento apresentado, ou o que for) ou
si houve demolição ou destruição, no todo ou ém parte; abatimento, tnutilização ou damnificação do edifício (ou o que
for); 2o, em que consistiu essa destruição, inutilização, demolição, alJatimento, mutilação lou dMnnifi~ação; ao, cotn
que meio se occasionou; 4°, si houve incendio ou arrombamento; 5° qual o valor do damno oausadó.
Arrombamento - 1°, si ha vestigio de violencia ás cousas ou objectos taes; 2à, qtiaes são esses VéStigios; ao. si por
essa: violencia foi vencido, ou podia vencer-se o obstaculo que
existisse; 4°, si havia obstaculo; 5°, si foi empr~gada força,
instrumento ou apparelhos paTa vencei-o; 6°, qual essa força,
instrumento ou apparelho; 7°, quat o valor do damno causado.
Jncendio - 1°, houve incendio? 2~, foi total ou parcial;
3°, si parcial, quaés os _pontos attingi_dos ? .4°h o~de teve começo? 5°, qua•l a mater1a que produziU? 6°, avia em deposito ou derramada em algum lagar qualquer mataria explosiva ou inflammavel; 7°, houve e~plosão de gaz; so, qual o
modo por que foi ou parece ter sido produzido o incendio; go~
qun.l a natn~eza do edificio, construcção. navio ou cousa incendiada: 10°, quaes os effeitos ou resultados do incer~dio;
11°. rP~ulton f'lle de neg-ligencia, imprudencia, impericia ou
inobservancia de disposições regulamentares? 12°, .qual o va-4
lor rlo datnno causado?
Libidinaaem - 1°, si hou\'e simples attentado contra a
'honestidade, ou acto de li.bidinagem; 2°, si houve violenoia
para tal fim empregada; ao, si o paciente se acha\'a em estado de defender-se e si podia resistir,; 4°; no caso negativo,
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em que cor.'sislia a impossilJilidadc da dc.fcsa ou da resistencia ..
NoTA - Além destes quesitos, a au~oridade po~erá offcrecer· o~ que julgar conveniente~ ao ma1~1~ esclarecimç_!.!tQ ~o.
iaL:to.
DESP.\.CHO 'SOBRE O CORPO DE DELICTO

Terminado o corpo do dolicto, e após o nccessario termo
de conclusão, o encarregado do inquerito dará o seguinte .despacho: "Julao procedente o corpo de delicto tle fls., .• •••. para
que surta os e/leitos. legaes". (Data e assignatura.)
No caso negativo, justificará, fundadamcnlc, a improcedencia.
Quando o corpo de delicto fôr feito a requerimento da
parte, o despacho acima poderá ser assim redigido: ".Julgo
procedente (Ou i1np1·ocedente) o corpo de dclicto de fls.
Entreg·ue-se á parte, que o requereu, uma cópia auther:Lü.:a
do auto"... (Data e assignatura da autor-idade.),
NoTAS - O corpo de delicto poderá ser feito em qualquer,
dia o hora, mesmo em domingo ou feriado, de modo que medeie o menor espaço possivel entre clle .e a perpetração. çlo
crime {art. 144 do C. J. l\L ) •
A autopsia ou exame cadaverico deverá, porém, sc1: feita,
sempre que possivcl, de dia e á luz natural.
_.. Os quesitos a que os peritos tenham de responder serão offerecidos pela autoridade que presidir á diligelicia ·1
"Ao Ministerio Publico e á parte interessada é licito offerccer os seus" art. 137 do C. J. 1\1.).
- llodem os peritos, si as circumstancias o exigirem,
requerer prazo razoavel. para apresentarem as suas respostas
(art. f 38, paragrapho uni co, do C. J. 1\I.).
- Quar:do os peritos não forem profissionaes, e, sim,
pcsoas idoneas, é de toda a conveniencia declarar, no auto, a
)'azão por que foram nomeados.
- Sempre que houver empate, ou divergencia, em laudo
parcial, será nomeado, para ar·bitro, um terceiro per~to.
Fallecendo o offendido, os peritos declararão a causa
determinante da morte e todas as circumstancias que observarem, verificadas por meio de autopsia (art. 143 do C .•J .,
l\1.). Neste caso, o auto se designará: Auto de exame cadaverico (ou autopsia).
- Si, r:o local do crime, forem enco!ltrados instrumentos
ou outros vestigios que possam servir de prova, o encarregado do inquerito os colligirá, e delles fará menção especial.
no auto, em seguida á declaracão dos peritos, appensando-os,
sempre que fOr po~sivcl, aos autos respectivos._
lUWllAS P.\M O

conPo

DE DELICTO

Attendendo á necessidade da investigação de todas as circumstancias que possam servir para a elucidação do facto
delictuoso, e em referenda especial aos crimes contra a se-.
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guran~a de pessoa o vida, o decreto r1. 6. 440, de 30 de março
do 1907, cujas regras concernentes ao corpo do delicto e aos
demais exames complementares do mesmo são applicaveis ao
processo crime militar, na conformidade do art. 141 do G.
J. l\1., estatuc o seguinte, para a orientação dos exames periciaes: - O examo pericial nos casos de lesão corporal comprehende o ferimento o o offendido. Devem ser minuciosamer:te examinadas as lesões existentes, indicando o numero,
precisando a séde, referindo-as a determinadas regiões do
corpo, descrevendo a fórma, extensão, direcção ·c profundidade, quando possível.
Deste nxame o I1Crito concluirá a causa proYavel do traumatismo, npontando o instrumento causador, a direcção em
que aetuou, ·as condições de violcncia e a intenção com que
parecem ter sido praticadas. Taes deducçõcs não devem ser
o resultado de uma affirmação desacompanhada, embora categorica, mas succeder a uma descripção minuciosa, e em termos para que se possa ajuizar do seu acerto, deantc da lesão
observada. Quanto ao ferido, recol'hidos todos os dados objecti vos c subjectivos, deve indagar-se sua qualidade, laços naturacs ou sociacs: fazer a deducção possível das intenções do
culpado (ferimentos involuntarios, cxcusaveis, premeditados,
perversos, car:nibaes); anamnesc (data da ferida), diagnostico
(classificação motivada - leves. graves ou mortaes), prognostico legal (complicações, influencia de tratamento, cura),
influencias modificadoras dos ferimentos: - estudo das concausas penaes; damno material e circumstancias aggravantes
(incommodo de saudc que inhabilite o paciecto do serviço
activo por 30 dias ou mais, mutilação, amputação, deformidade, privação permanente do uso de um orgão ou membro. enfermidade incuraYel c que privo para sempre o nffcndido de
poder exerT('l' o seu t~·abalho, etc.).
No ajuizar c clas~ificar o damno causado, os perilos dovem valer-se da hypotllese que o offendido se sujeite a um
tratamento regular qu3 auxilie e promova a cura, justificando sempre que frlr ncccssario.
Sob pretexto algum, o procedimento pericial deve ser
nocivo ao offer:dido: - ficam impedidas praticas de semiotica, como sondagens e manobras outras, capazes de retardar
a cura ou complicar a lesão.
Conforme o facto delictuoso a examinar, diversas são as
regras que nortearão a pericia. Assim, em caso de roubo. •j
misf.t~r cxamiL'ar o lognr em que foi commet.tido )Jara se ynTificar onrlc estaYam as cansas snbtrahidas .o modo por que
foi realizado o crime. si houve an'ombamcnto interno ou externo, per·furnçãn dP paredes. introduc~;fio r:a casa pot• conducto suhterranco. por cima tios telhados, etc. Em caso d11
inccndin. ha que indnrm1·, prinwi··amcnt.e, da sua origem. si
advcio de eau~ns n:tturar•:" 011 de aeção humana. c. neste caso,
si culpos<t (negligencia, imprudencia. impP.l'icia L'a arte ou
profissão, innlJsen·niH~ia de disposições r1~gulamcntarcs) ou si
<lolosa. pr~nu izando o fi) co, as ma terias empregadas, etc.
Coneluirln n exame. será pelo escrivão lavrado o auto respectivo: olf f o rlc cm·po de delicf o.
Compõe-se este auto de tres pa~·tcs, a saber: p1·eambulo
ou cabeçalho, historico c conclusões.
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O preambulo devo mencionar o dia, mcz c anno do mito, o
logar em aue é feito, o nome por exteL'so da autoridade que o
presidir, o- do oscri,•ão, o dos peritos, seus títulos e qualidade.::;
profissionaes, ou a razão por que foram convidados os não
profissionacs, sua residencia, nome das testemunhas convocadas, sua rosidencia, menção do compromi~~so aos pcrif.os,
com declaração do facto a examinar.
O historico é a parte em que os peritos descrevem tudo
que encontraram, fizeram c observaram rclati varucL'lc ao
exame.
As conclusões são a~ affirmativas, baseadas exclusivamente sobre os factos, e transformadas em respostas aos quesitos propostos em cada caso particular (Souza Lima - Medicina legal) •
(Quanto á exhumaç·ão, autopsia e exmne de sanidad(!,
veja-se o que consta, á parte do processo, no capitulo 7'e{erente ao "Corpo de delicio e outros exames".)
MANDADO DE PRIS.:(O

(Durante as investigações policbes)

F..... (autoridade que {ôr) manda, na fórma da lei,
seja preso e recolhido á prisão militar F.... (nome do indiciado, posto ou graduação se tiver), contra quem se estão
procedendo a investigacões .policiaes para apurar-se o facto
• . • . . (nara-se, succintamcnte, o facto) cuja autoria lhe (~
attribuida.
(Dada c assianatura da allloridade
prislio) •

que

determina

n

NoTAS - Qualquer das autoridades referidas no art. .117
do Codigo de Justiça l\lilifar po1· _wá ordenar a detenção on
prisão do indiciado, durante as invest.: 0 açõcs policiaes (artigo 156 do C. J. C.).
A prisão, durante as investigacões policiaes, só deve ser,
porém, ordenada quando o imperioso interesse da justica o
exigi~.

AUTO DE

PERGU~TAS

AO INDICIADO

Aos . . . . • dias do mez de . . . . . do anno de ..... , nesta
cidade de . . • • . (ou logar onde {ôr) no quartel do ••••••
(ou logar que fór) presente F..... (posto e nome) encarregado deste inquerito, commigo F .... , servindo de escrivão,
compareceu F..... (nome do indiciado, posto ou graduação.
se tiver) a fim de ser interrogado sobre o facto constante da
parte ((]'Ueixa ou o que {ôr) que lhe foi lida. Em seguida,
passou aquella autoridade a interrogai-o da maneira seguinte: qual seu nome, idade, filiação, estado civil, naturalidade,
praça e a que corpo, repartição ou estabelecimento militar
pertenc.e. Respondeu que . . . . . (seouern-se as respostas rla
indiciado, na mesma ordem das pcrauntns); perguntado como
se dera o facto narrado na parte (quixa ou o que (ôr) de
fls. . . . . . e que lhe foi lida, respondeu que . . . . Perguntado
so tem fados a allegar ou provas que justifiquem a sua inno-
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cencin:, respondeu que . . . . . Perguntado mais sobre .•...• •'
(seguem-se as demais perguntas e respostas). E como nada
mais dip;sn e nem lhe foi pe~guntado deu o encarregado dest.e
inqucrito por findo o presente interrogatorio, mandando lavrar este auto que, depois de lido e achado conforme assigna
com o indiciado (ou com as testemunhas F ..... e F •.•••• a
rogo do indiciado, t;'lle não sabe ou não p6de escrever), e
commigo F' ••.•. , servindo de escrivão, que o escrevi.
(Assignatura do encarregado do inquerito dq indiciadO.
óu das testemunhas a seu rogo e do escrivão) .,
NoTAS - O encarregado do inquerito poderá fazer as
perguntas que julgar c-onvenientes á elucidaç.ão do facto.
Não havendo indiciado. ou oestando este foragido, o encarregado do inquerito fará constar, por escripto, essa circumstancia justificativa da falta do interrogatorio.
Achando-se o indiciado em unidacte pertencente á região
militar diversa da em que se está proC'edendo ao inquerito,
e sabendo-se onde esteja, solicitará o encarregado do mesmo,
directamente, da autoridade mais graduada daquella região
:oroOvidencias no sentido de ser o indiciado ouvido sobre a ac-cusação que lhe é feita, remettendo, para esse fjm, cópia authentica da parte, queixa ou o que fôr, e bem assim, as perguntas que o alludido encarregado do inquerito julgar convenientes á elucidação do facto. A autoridade delegará, neste
caso. a um official nttribuições para ouvir o indiciado.
Estando o indiciado em outra região. e não se sabendo·
qual s.eja, o encarregado do inquerito solicitará do chefe da
departamento da guerra,' procedendo da mesma fórma acima,
aquella providencia.
AUTO DE PERGUNTAS AO OFFENDIDO

'(se

Õ

hóitver)'

Aos ..... dias do mez de ... ·.- .. do annõ de ..•.... nesta
cidade do . . . . . . (ou logar onde {ôr) no quartel do .....•
'(ou logar que fôr) presente F..... (posto e nome) encarregado deste inquerito, commigo F ...... , soervindo de escrivão, comparec.eu F.... (nome por inteiro do offendido,
graduação ou posto, si tiver) a fim de ser ouvido sobre o
facto delictuoso, que deu lngar ao presente inquerito, (ou
sobre o facto constante da parte, queixa, ou o que fôr, que
lhe (oi lida) . Em seguida. passou aquella autoridade a interrogai-o na maneira seguint•e: Qual seu nome, idade, filiação,
estado civil. naturalidade, praça e a quo corpo, repartição ou
estabelecimento pertence. Respondeu.... (seguem-se as respostas do offr~ndido na ordem das JJe1•gtmtas (citas). Perguntado r.omo se dera 'o faeto narrado na parte (queixa ou
o que {ô1·) de fls ...... que lhe foi lida,, respondeu que ....• ,
Perguntado mais sobre . . . . (seguem-se as demais perguntas
qtte o encarregado do inqucrito julqar convenientes á elucidaçtio do facto c as 1·espostas do of(endido ). E C{)mO nada
mais disse nem lhe foi perguntado, deu o encarregado do
inqucrito por findo o presente interrogatorio, mandando la''rar este. auto que, depois de lido e achado conforme. as~ig-na com o off~ndidn (ou com as testemunhag F_ •••• e F_ ••• •1
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a rogo dei ·o/fendido, que não sabe ou não p6de escrever)_ o
commigo F. . . . • . servindo de escrivão, que o escrevi.,

ou

(Assignatura dQ encarregado do inquerito, do o{fenpidà
das testemunhas a seu rogo e do escrivão) ...
lNQUIRIÇ~\o SUMMARIÀ

.

:Aos .••••• dias do mez de -.- •• -.- •. do anno de .-.- •••. ne.stà
cidade do . • • • (ou logar onde ftJr) no quartel do • • • • (ou
logar que ftJr) onde se achava F ....• (posto e nome) encarregado deste inquerito, commigo F .•••. , servindo de escrivão, compareceram ahi as testemunP,as abaixq nomeadas, que
foram inquiridas sobre a parte (queixa ou o qU;e fôr ) de fls •••
• . • a qual lhes foi lida, declarando o S'eguinte: PrimeiT·a testemunha - nome ppr exteJ}so, idade, Pllturalidade, filia,cão,
estado civil, pr-Qfis.são e residencia 1 depois do COIJ1promisso
d'9 dizer a verdade, disse que, • • • • • (referir tudo q~ttanto (dr
perguntado e disser a testemunha sobre o crime e as .,ua.~
circumstanci~). Segunda te~temunha DOf!le, idade, etc .•
depois do compromisso de dizer a V!erdade, disse que ..••. ,
e de como assim fizeram as testemunhas as referidas declarações, mandoú F.~.... (posto e nome) encarregado deste
inquerito lavrar o p·resente auto, que, lido e ac.hado conforme, v11e por elle rubricado e assignado pelas referidas testemunhas (ou com F. , •.•. , a rogo dq testemunha que não
soube1· .ou '11-ao puder esc1·ever) e commigo, •F .••••. , serVindo de escrivão, que o escrevi.
(Seo'llr-rn.-se a rubrica do encarregado do inquerito
art. 169 do (J. J. M.) e as assignaturas, por extenso, das testemunhas e do escrit:ão) .

Notas -

Assim

se procede;rá com a:s demais

testemu-

~ha~ que forem ouvidas no mesmo dia; sendo-o em dias dif-

ferentes, far-se-ha novo 4:termo>: cAos dias •••••
do mez
de ..•.•. , etc.''
Muito embora o Codigo não fixe o numero d~ testemunhas a ser ouvidas no inquerito, neste, além do indiciado e 0
offendido, de~')rão ouvir-se, «Pelo menos:., duas testemunhas e s6mente mais de seis, nos casos excepcionaes, quando
~ prova do crimA e o descobrimento da autoria e cumplicidade assim o exigirem.
_ Tratando-se de testemunha militar que não sirva no
corpo onde se está procedendo ao inqu1erito, o encarregado
deste poderá requisif.al-a, directarnenf.e, a quem de direito
pnrn. ser ouvida; ou, rmnctl.endo, por cópia, n. 11arte, queix~
ou o qne _fôr, bem como n~ JWrguntas que julgar nccessarins,
e. o~ CTUICsltos ?o promotor. si este assistir ao inquerito, soliCitar da nu f Ol'Icladf' comprf f'n! n que esta, por delegação, onc;a.
a trsf.rmunba.
Rondo :t tf'sf~munlla c i vil. far:í. intimai-a pelo escrivão. a
co~nar-ecPr_ em d1a, horn. P local designados. E sendo funccionarJO publico, reqllisitn.l-0-h::l por offici0 no rPspnct 1·v,..
•1

chefe.)

'

~-

"'~

·''
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Au,; ...... dia:~ do mcz de ...... do anno do ...... , nesta
cid)adc do...... (loaat oude {ur) no quartel do...... (ou.
logar qt.e {ôr), onde se achava F .. ·... (nome e posto da au ..
toriíiade militar a quem {ô1· apresentado o preso), commigo
F ...... , servindo de eserivão, ahi presente o conductor
F ...... , natural de ...... , com. . . . . . annos de idade, solteiro (casado ott viuvo), official do Exercito (ou o que {ôr,
e sendo civil, indica-se a profissão). morador em ...... , á
t•ua ....•. n ...... , sabendo ler c escrever (ou nüo), disse
que.. . . . . (se(lt.e-se a narrativa do facto, feita pelo condu-

ctm·, com a indicação do local, dia e hora, si possível, do commettinwnto do crime, e a declaraçlio de haver o accusado sido
p1·eso quando o commettia, on quando, após á p1·atica do
mesmo. ruaia. pe1'5e(Juido pelo clamor publico). E mais não
disse. Em seguida, presente a primeira testemunha F ...... ,
natUlral do ...... , com. . . . . . annos de idade, solteiro (casado ou viuvo), soldado do Exercito (.ou o que fôr, sendo civil,
indica-se a profissão), morador em ...... , á rua ....••
n ..•... , sabendo lêr e escrever (ou não), a qual, sob o com ..

promisso legal. prometteu dizer a verdade, e, sendo inquirida,
disse..... . (seguP--se o qtíe fôr perguntado e o que a testemunha disser). E mais não disse. Presente a segunda teste ..
munha F ...... , natural de ...... , com...... annos de
idade, solteiro (casado ou viuvo), soldado do Exercito (ott o
que {Ô1', sendo civil, indica-se a p1'ofissão), morador P-m ..... ,
á rua. . . . . . n ....... sabendo l~r c escrever (ou mio), a qual,
sob o compromisso legal, prometteu dizer a verdade, e, sendo
inquirida. disse. . . . . . (segue-se o que fôr pe1'(Jttntado c o
que a testPm.wnlw disser). E mais não disse. Em seguida,
presente o offendido (si este compm·ecer), que declarou chamar-se F ...... , natural de ...... , com...... annos de
idade. solteiro (casado on viuvo). soldado do Exercito (ou o
que {ôr), morador em ...... , :'i rua ...... n ...... , sabendo
lê r e esrrevcr (ou não), o qual disse. . . . . . (se(Jue-se o qtt.e
ftJr perguntado e o of fendido disser) • E mais não disse. Em
se~uida. orcscntc o acensado, que declaron chamar-se F .... ,
natural de ...... , com ...... annos de idade, solteiro, (casado ou vi1t?JO). soldado do Exercito (ou o qu.e fôr), morador
em ...... , á rua .. · · . . n ...... , sabendo lêr e escrever (ou
não). o qnal, interro~ado, disse...... (seau.e-se o que fô'r

perquntnrlo c o nrcwmdo dis.çer com

as

circwn.çtancias,

G

loonr, o dia e n hom do commetti1nento do Ci'ime). E mais
nãn di~se. PPln que. mandm1 a autoriciadc encerrar este

auto, que assigna, com o conductor, as testemunhas, o offendido (.ç:i este com1Jnreccr) e o acr.usado. Eu, F ...... , serv in do cl0 ('Scrivüo (ou esc1'i1'ão), o escrevi.
Assig-nafura da autoridade.
Assip;nntnra do conductor.
/•.~"iP"n!>fnr:-~ fl!"lc;: fp<;;:fpmnnhns.
Assignatura do offendido (si este com.JJm•eccr) .
_t\:::r:iQ·nn!nrn do accusado.
Notas - Si o nccusado se recusar n responder o que lhe
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fôr perguntado, ou H assignar o auto, essa circumstancia stw:\.
no mesmo n:encionada, assignando duns testemunhas e cerliticamto o escrivão.
- Qnando o accusado, ou conductor, ou ofl'endido, ou
qualcnur testemunha não puder, não qui:r.cr ou não souber
t:serevcr, assignará alguem, a seu rogo, mencionando-se no
auto o nome da pessoa que o fizer.
- A autoridade, além ele assignar, rubricará, á margcn\
todas as paginas do auto da prisão em flagrante.
- Resultando das respostas suspeitas contra o condu~
zido, a autoridade mandará rccolhel-o á prisão, procedendo!
em seguida, á exame de corpo de delicto, á busca. para apprehensão dos instrumentos do crime, e a outras diligencias
que forem ncssarins para esclarecimento deste; deito o que,
remetterá o processo, dentro de cinco dias, ao auditor respectivo, á cuja disposição passará o preso», commmunicando o
Iar.to, por officio, á autoridade militar a que estiver subordi ...
nado (art. 147, § 2°, do C. J. M.) . O in(Juerito policial, em
easo de flagrante clelicto, porlcrá ser dispensado (art. 122 d~
C • •T. 1\L).
A auttoridade militar darú ao preso, em flagrante, «dentro
de 2~ horas~-, nota de cu.lpa, por ella assignada, contendo o
motivo da prisão e os nomes do accusador.
NOTA DE CULPA

F...... (a auto1'idarlc 'mililar), faz saber a F ..... .
(nome por extenso do accuswlo). que o m0smo se acha p1·eso,
em flagrante, á dispo~ição da Justiça .1\lilitar. pelo facto
de .. · · . . (1'efere-se o mntivo da p1•isão). sendo accusador
F...... (nome por extenso gradun.çtio ou posto, si tiver), e
tP.stemt.mhas A ....•. , B ..••.. e c ...... (nomes por extenso. (11'aduação ou pMtos. si tiverem). E. para sciencin.
mandou passar a presente que vae por cllc assignada. Eu,
F •.•.•• , servindo de escrivão, o escrevi.
(Data e assiunatura da autoridade militar).
Nota - Esta nota deve ser entregue, por cópia, autllcnticada pela ::tntoridade, ao preso, que passará recibo no original. o qual será ,i unto aos nu tos.
Si houver mais de um preso, dar-se-hão tantas «notas
de culpa~ quantos forem os presos.
RECIBO DA NOTA DE CULPA

«Recebi a nota de culpa.» (Data e nnm.P. vor P.Xfent:o, do
preso, ou. de alguem por elle, quando níin saiba ?U.ío queira
ou não possa assignar. e dua.'l te.çtemun.h.ru:). '
Neste cac.::o, escrivão lavrará a seguinte
Certidão

tJ·ertifico quP. PntrPguei ao accusado F...... a nota de
ct.lpa .no praso da lei. e que este se recusou a recebei-a.
(Data e assignatttra) •
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PORTAR!&

.{Tratando-se de furto ou roubo};
Sendo mistér proceder-se, no pres~nte inquerito, parà
fins Iegaes, á avaliacão dos objectos furtados (ou roubados),
nomeio peritos avaliadores A...... e B .••.•• que deverão
ser notificados. (Data e assignatura do encarregado do inque ..
rito).,

NoTAS - Nos crimea de furto e roubo é indispens&vet à
avaliação prévia, por peritos idoneos, dos objectos furtados
ou roubados, pQis do valor dos mesmos depende a graduação
da pi:ma a ser ~pppcada.
.
Convém salientar, a propos1to, que, em face da red~oção
do art. 154 do C. P. M., não é previsto o furto "não o roubo"
do objecto cujo valor seja inferiOr a 50$, entenqendo-se, neste
càsQ, que o culpado deve ser punido ·disciplinarmente ..
"Furto" é a subtraccão para si ou para terceiro de cousa
movei pertencente á N~ção ou a ou~ro (art. fQ4 dp C. P. M.).
"Roubo" é a ~ss~ rpes.m~ subtracçijc;>, cr;Jrn •(Jentico f~m,
feita, porém. "com viOJencia á pesso~ ou empregando forca
contra a cousa" (art. 156 do C. P. M.).
NOTIFICAÇÃO DE PERITOS AVALIADORES

Certifico que, nesta data, notifiquei, por offjcio, a A: •.•.•••.
e B. , . . . . a comparecerem no dia. . . . . . do mez de ..•.•. , ás
• • • • • . hora~\ ep1. . . . . . (cJf!signa-se o lor:aO, afim de procederem á avahaçao para que foram nomeados no presente inquerito; cto que, para constar, lavrei a pres~nte éerUdão. ~u
F ...... , servindo de escr1vão, o escrevi e sQbscrevo •. .(Dat~
e assignatura) •
rtUTO DE AVALIAÇÃO DE OJÜEC.'TOS FURTADÕ~ '(oU roubados)j

. . :.Aos. • . • . • dias do mez d~ • •r. • • • qo ~ng.o de. ~ •••. , néstà
ctdade do ...... , no quarfel do. •.• • • • (o~ l(Jgf!-r que f~r);
onde se achava F ...... , encarregado do presente inquerito
policial militar, commigo :F, ••••• , servindo de escrivão, presentes os peritos nomeados F. . . . . . e F ...... , residentes em
I· • • • • • , e as testemunhas F. . . . . .
a F ......• residentes em
....... , todos abaixo assignados, depois de prestado p~los referidos peritos o compromisso de bem e fielmente desempenharem os deveres do seu cargo, declarando com ve.rdade o
que encontrarem, e em sua consciencia ~ntendarem, aquella
autoridade encarregou-os de proceder á avaliação nos seguintes obje-ctos furtados (ou roubados) por F ...... e, na fórma
da lei, apprehendidos, os quaes lhe foram apresentados: (discrim.ina-se quaes sejam) • Em seguida, passando os peritos a
d&r cumprimento á diligencia ordenada, depois dos exames
necessarios, dcclarararn que os referidos objectos tinham, re.~redivamente, o vri1or parcial de .....•• importan<io o valorj
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total dos mesmos em. . . • . • E foram estas as declaracões que
em sua oonsciencia, e debaixo do compromisso prestado, fizeram. E por nada mais haver, deu-se por ;finda a presente
avaliação, lavranao-se este auto, que, denois de lido e achado
eon;forme vae assignado pelo encarregado do inque~ito, peri ..
tos e testemunhas referidas, e por mim ~ ,.. • • •.• servindo de
escrivão, que o escrevi.,
(Assignatura do encarregado do inqtterito, dos perito~,
testemunhas e escrivão.)
NoTA - Os peritos poderão orientar-se. a respeito do valor dos objectos furtados ou rogbados, apprehend1dos ou não,
pela respectiva tabella de preços do Exercito ou da Marinha,
que deverá ser junta, por cópia, ao inquerito, em se tratando
~e objectos de uso militar. Quanto a outros objectos, recorrerão ao custo da praça., observado, porém, em um e em outro
caso, o equitativo,. pelo uso que porventura tiverem.
Si o objecto subtrahido não fôr encontrado, serão ouvidas duas testemunhas, que o tenham conhecido, as quaes
farão a descripeão do mesmo, tão minuciosa quanto possivel.
e esl.imarão o sen valor ..
AUTO DE INFORMAÇÃO PARA BVSCÃ, APPREHENS.~ó E PIÜS.10

Aos .•..•... dias do mez de ..•••• dõ anno de ..•... , ne~tê
cidade do. . . . . . em (indica-se (I loga-r: séde de auditoria,
qu.artel, ou o que fôr), me foi mandado l)Or F...... (desi...
gna-se a autoridade encarregada do inquerito) que lavrasse o
o presente auto, dizendo que chegou ao seu conhecimento
que em. . . . . . (designa-se o logar) se achava occulto F ..••.•.
indiciado nn tpresente inquerito, (ou que se achavam !Jtlardados e occultos taes e taes objectos ou cousas furtadas ou roubadas, ou a arma ou instrumento tal com que foi commettido
o çrime) e porque, havendo recebido dita denuncia. (ou parti-.
cipação), e procedendo ás necessarias informações, combinando-as com ós documentos existentes em seu poder, (si os
tiver), e com o que disseram. . • . . . -(pessoas da 'lJizinhança,
testemunha.vJ etc_) s~ confirmasse na suspeita de que era verdadeiro o facto, ordenava que se expedisse o mandado de
ibusca para a prisão de F ...... supra mencionado (ou apprehertsão dos objectos furtados ou roubados, ou instrumentos
do crime, conforme o caso); do que, para constar. lavrei o
presente auto, que vae assignado e rubricado pela referida
autoridade, cornmigo F . ... - . , servindo de escrivão, que o escrevi. (Assiqnaturas por inteiro do enNrrr·eqado do inquerito
'e do escrivão).
NoTAS - A autoridnclo alrm de assigna.r, rubricará á margem, o aqto.
Os mandados de buscas tambem p6dem ser coricedidõs a
requerimentos de parte, com declaracão das razões por que
presume se acharem os objectos no logar indicado. Quando
taes razões não forem logo jusU!ficadas por documentos ou
apoiadas pela fama da vizinhanQa ou notoPiedade publica,
ou por cfrcumstancfas ta~s qna conqtif.nnm Yf"lu~mentes fndi-
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cios, exigir-se-ha o depoimento no nuas testemunhas, que deverão dar a razão da scicncia ou presumpcão que teem de
que a cousa está no logar dcsignaclo (art. 131 do C. J. M.) •l
MANDADO DE BUSCA, APPREHENSÃO

E

PRISXO

Eu F...... (posto c nome) encarregado do inquerito policial militar para averiguação do facto criminoso imputado
a F...... (posto e nome do indiciado) mando a F ...... e
F ...... a. quem este fôr apresentado, indo por mim assignado, que, em ~eu cumprimento, se dirijam á casa n. . . • • • sita
á rua ...... nesta cidade do .•.•.. (ou looar onde {fJr) onda
reside F. . . . . . (ou de que é proprietario F. • . • • • e inquilino
F . .•... ) para que este, depois de lhe ser lido e mostrado o
presente mandado, e feita, na f6rma da lei, a devida intimação, facilite a entrada na dita casa, afim de que se possa pro-ceder á busca e apprehensão de. . • . • . (designe-se o que {d1•:
armas. instrumentos, artigos, generos subtrahidos á guarda e
administração militares, etc.) que, segundo affirma o criminoso F...... (nome do accusado) (ou segundo affirmam as
testemunhas F ..•••• e F ...... ) nhi so aoha escondido; (ou
afim de que se e(fecttte a prisão de F ..•..• (o indiciado) que
segundo affirmam as testemunhas _F. • . . . • e F. . . . • • ahi se
acha occulto); e, bem assim, mando que se p·rocedam a todas

as diligencias necessarias e se empreguem os meios indispcnsaveis, como sejam, arrombamentos de portas e moveis. de
modo a ser feita a apprehensão do referido . . . . . . (1·e{ere-se
daquella que {fJ1•) (ou tratando-se de prisão: "de modo aue se
c(fectue a prisão de F . ..... ) , usando-se de todos os meios

permittidos em lei para a execução do presente mandado, inclusive a prisão em flagrante de quem O!fferecer resistencia
ou quizer impedir o cumprimento do mesmo. De tudo será
lavrado, por um do~ encarregados da diligencia, o como~tente
auto. que será por mim, na f6rma da lei, au~henticado, e asqignado por duas testemunhas que tenham assistido á diligencia desde o seu inicio. O que se cumpra. Dado c passado
nesta cidade do . . • • . . (logar onde {IJr) aos •••... dias do
mez de . . . . . . do anno de • . . . . • Eu, F .•.... , servindo de
escrivão, o escrevi. (Assignatura do encarregado do in querito) .

Effeetuada a diligencia, lavrará, um dos officiaes encarregados da mesma, no verso do mandado, o seguinte:
AUTO DE BUSCA, APPREHENSÃO OU PRIS.~O

Aos. • . . . dias do mez de . . . . . . do anno de mil novecentos e ...... , nesta cidade do...... (logar onde {IJr) em
cumprimento do mandado retro. nos dirigimos á casa n ...•••
sita á rua ...... , onde mora F ..••.. , se.gundo fomos informados, e ahi, depois de lhe ter sido mostrado e lido o mesmo
mandado, o intimámos para que, incontinente, nos franqueiasse a entrada da dita casa, afim de procedermos á diligencia ordenada e constante do referido mandado: ao que,
obedecendo o mesmo F • •••. _., convidámos para assistirem
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ás diligencias desde o seu inicio, as testemunhas F'. •.. . . . e
(nomes po1• inteim) abaixo assignadas; e entrando
ua casa supra declarada, procedemos á mais minuciosa busca, examinando todas as salas, quartos c lagares (desc1·eve-se
o exame feito), fazendo abrir as portas, gaveta!3, armar i os,
ele. e ahi em . . . . . . (o logar) encontrámos os objectos .....

1!,......

(ntencionam-se os objectos subtrahidos, armas ou instnt'1nentos do crime) que apprehendemos e ficam em juizo (ott,
tratando-se de prisão: «.encont1·amos F...... escondido, a
quem prendemos e conduzimos á prisão «talY>, onde ficou recolhido á disposição da. justiça») ; do que, para constar, se la-

vrou o presente auto, o qual vae assignado por mim F ••.... ,
que o escrevi, e por F ...... , tambem encarregado da diligencia e pelas testemunhas já declaradas (ou quando as testemunhas não sa.ibam, ou não passam esc1•ever: «por F • ••••. ,
a rogo da testemunha tal, qttc não sa be, ou niio póde escrever»).
1

11' •••••• ·

(Posto c nome do o{{icial que laurou o auto r ..

F. . . . . .

(Posto e nome do outro o{(icial cncm·J·eaado da

diligencia) .:
li, ...... )' Assignaturas das testemunhas ou de alguem

)
l? ...••. )

por ellas, quando não o saibam ou não possam escrever.

Si houver rcsistencia, o auto será assim redigido, depois
da phrasc: <<afim de procedermos :i diligencia ordenada o
constante do referido mandado»: - c não tendo sido obedecidos por F...... (dono da casa ou nto1'adm·), convidámos
as testemunhas F. . . . . . e F. . • • . • que o presenciaram,.
para assistirem á diligcncia; c, em consequcncia, passámos
a arrombar as· portas da casa (ou o que fôr, si isto houvc1·
8ido necessario) c entrando á força na mesma, ahi procedemos á mais minuciosa busca, etc._. . . . • (o 1nais como no mo-

tlelo aci1na) •

Notas - Si apezar dos esforços cmpregaâos, não fôr
possivel prender a pessôa indicada ou apprehender os objectos, isso mesmo se declarará no auto.
A' noite, em nenhuma casa se podcr{t vro_cc'ler a exames
ou buscas (art. 120 do C. J. 1\L) •
Si os desobedientes ou rcsistcntcfi fol'crn ci..-i~, o encarregado do inquerito solicitará o auxilio da autoridade civil,
A execução dos mandados compete aos officiaes de jus ..
tiça, ou militaJ•cs nomeados «ad hoc», pela autor.idade quo
houver ordenado a busca c apprchensão (art. 127 do C.
J. l\f.).

.

· Os offieiacs encarregados de dar cumprimento ao manflaclo devem ser de posto superior, ou, pelo mcuos, igual a•J
daquellc em cuja casa ti ver de effcctuar-sc a Lasca.
As buscas lludcrão ser decretadas <<ex-of.ficio:~. por meio
de portaria ou mandado, flUe será dispensado, quando se
tratar, ele caso ur.gente, lavrando-se, porém, sempre, auto
especial com descripção do occorrido (art. 132 do C. .J. 1\I.).
As armas, instrumentos c objcctos (~O -crimo ~crão au-

thenlieádos pela au toridado àpprchensorã e conservado~
em juizo para. sereiíl presentas aos termos da formacãQ ~l\
cUlpa. e do jutgumtmto (art. !83 do O. J. M.).
(A ~espeitÇ> de busca e apprehensão, pb3etvcm-s~ p~
arts. 124 a 134 d.o C. J. 1\I.).
·Terminàdas as diligenCias policiaes, serão uutoadas toda~
as peças, seguidas de um relato!:i~ ,(art._ 119 gQ .u._ ;r._ .M.) .•;
RELATO RI~

(Art. 1HJ do 0.: J.; M., caso do

§ PJ:

r

l~xam1htU1do-se aLLentamenLe o presente inquerito poli ..
cial miÍitàr, vcrif.ica-se que...... (descreve-se, sitccinta'lrtente, o que se houver avêriguado). E como o facto aj:m ...
rado não constitue crime militar, nem commum, e, sim, um~
con~ravenção disciplinar1 prevista no art ... _•:···. do R. I.,
S. P., sejam estes autos remcttidos, para os d~vidos fins, á
. •.... (desiuna.:..se á autotidade que. mahdou proceder ao,
inquerito) a quem compete decidir àfinal, na conformidade
p~ art., 119, § 1 o, do Codigo da Justiça Militar.;
ICapitai Federal, (ou looar. onde {Ór) • • • • de...... de_._.J
:CNome_ _e 11ostQ dQ e.ncflrr_euado do inquerito) •
RELATORIQ

~(Art.

Hu do C. j. M ., caso do § 2or

.Examinando-se atlenfamenLc o presente inquerito policial militar, verifica-se que....... (descreve-se, succinta7/i.ente, o que se houver apurado). E como no 1.!aso se trata
de um facto criminoso (ou de uma contravenção) da compe ...
tencia dos tribunaes c.ivis, devem estes autos ser remetti ...
dos ao Sr....... (posto e nome da autoridade que determinoú o inquerito) a quem incumpe providenciar sobre a t:~ ...
messa á autoridade competente, para os fins de direitQoJ
papital Federal, (ou togar onde /dr; ••.•.z.•J de ...• dé_._..:.d
l(N~m~ f!. po_stQ dQ ~ncarreuddo tio. inttüerita)_.J

RELATo lu o

Art. 119 do

o.

J. M., caso do§ 36 );

!Examinando-se attentamente

o

presente inquerito poU•
(descreve-se, succintamente, o que se houver averiguado). E como o facto apura ...
do constitue crime da competencia dos tribunaés militares,
sêjain estes autos remettidos ào Sr. • • . . . . (posto e nome
da autoridade que mandou proceder ao inquei'lto) a quem
inéuinbe providenciar sobrê à remessa á autóridade com...
petente, na fórma do art. 119, § 3°, ~Q Çodigo da Justic~
l\Iilitar ._

ciã.Í tnilitar, verifica-se que. . . . . .
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Att~rldéndo-se a que do depoimertío dàs testemunhas F •.

F.....

•l

(ou das provas docurnenta.es de fls ... ,., .. , ou da
con/ia8ãd. lla orlnte constante d (li . ..•. ) resultam vel1ementus JhdidJo~ da ~Ulpabilidaáe ào acéusado F ••••• (nome, PoStO.
oit gradUàção, si tivl!r) julgo conveniente que contra o mesmo:
seja. decretá.da1 na fórma da lei, a prisão preventiva, um~
~oz ttue, álém de se tratar do um delicto grave, essa medida
excepcional é reclalhada; no caso, pêlo inte:r:essQ !]á jtistiç~
l(ou da o'rdem e da disciplina militares)_.
Capital Federal, (ou logat· onde fôr) . .••••• de ...... de

e

,._

..... .

·(Nome é posto dd encarregado do inqiterita.)'
Nota - Não se fazendo mistér a decretação da prfsãd
preventiva, o encarregado do inquerito dirá, substituindo Q
~que consta1 a respeito, no modelo acima :
«Deixo de me pronunciar sobre a decretação da prisão
preventiva do indiciado, por não ser a mesma reclamada pelo
i!!teresse _da justiça, da o~dc.tti ou da disciplin~ milita~.~
RELATORID

~(ÀrL. Ü9 do d. J ._

M.,

caso do § 5.,r

Examinando-se attentamente o preséitte inquerito poli ..
elal militar, verifica-se que . . . . . . (descreve-se, succintamentc. o que se lwúve'l" averiguado) . O facto apurado não
co~stituo criwe. da compotencia dos tribunaes civis, nem dos
tz·ibünaes militarf3s, nem é previsto como contravenção di~
sciplinar do .R. I. S. G. Sejam, entretanto, est~s autos re ..
rtléttldos ao Sr. . . . . . . (posto c 1iome da autoridade '}Ue detet;tnintJU ô ihquet·ita} 1. a quem inc~mb~ prov~dertéiar sobrs
K retnessã á autoridade ~otnPet~nte, na fórma do § 5° d~
art. 119 do Codigo da Jtistica Militar.
· ·
Capital Federal, (ou lagar_ onde idr) :·. -~····· dê ._.-.-.-.•_•: ~~
t·~·.~·-·

...

~(l!_asto. ~ nom~

ªa encarr_cgado da _inguerito.);
SOLUCÃO

Pé14 êónõttisão das averigtiàêões fjoticiaes qué mandei
próóédàr, vêtincé-se qtie 6 fãcto apurado constitue crime
ptévJsto ftó C. P.. M. Détértniho, J)óis, qtie sejam estes auto~
rétnettidos, êom a :Póssivel tii'géncia, aó Sr. atíditôr da •..•,
Cftotim!ériVcãô JtidfóJariâ Militár, para os fins de direito.
(Dâtá é àsSí{}natura da autoridade que mandou proceder a~

f.nqu~rilo.J.

Ou, conforme o caso - tratando-se de um facto deli ..
etuoso da competencia dos tribun~es civis - «Determino que
o presente inquerito seja remêttido, coin a possível urgehcia,
ao Exmo. Sr. juiz F .••... , (autorídade competente) para os
fins de direito.>
· Ttat~ndti-sê d~ contràvencãõ disciplinar, applicár-se-h~
;,. pena devida, de accô!~do com o R. J •. ~ ·~ 9 •J
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E nada se tcmlo apurado, ainda assim, devem os autos
ao auditor competente.
Nota -- Convón salientar que o inquerito será sempre
remettHJo á autoridade judiciaria, por intermedio da autoridade militar rnaiR graduada da circumscripção judiciaria, na
fórma do art. 119, §§ 2°, 3o e 5° do C. J. M., salvo o caso
do art. 147, § 2°, do mesmo codigo, quando será enviado, direetamente, dentro ele cinco dias, ao auditor.
~er r~mt•tttdos

CONCLUSÃO

Aos . . . . . . dias do mez de . . . . . do anno de •.... , nesta
eidade dP . . . . . . (ou loom· onde [ú1·) faço ~stes autos conclusos ao Sr. (posto e nome do encarregado do inquerito) ; do
que, para constar, lavrei o presente termo. Eu, F ...•.. , ser'\IUtdt. Ó6 esc~ivãG 1 o escrevl e assigno. (Asstgnatura do escrivão.)
REMESSA

Aos • . . . ui as do mez de • • . . • . do anno de •.•. , nesta
cidade . • . . . . . . (ou logar onde (ô1•) faço remessa destes autos ao Sr. . . . . . . . ( autm·idade que houver determinado o in ...
quer i to) ; do que, para constar, lavrei o presente termo. Eu,
F ...... , servindo de escrivão, o escrevi e subscrevo. (As si~
gnatw·a do escrivão).
OFFICIO DE REMESSA

· Ao St·. F. . . . . . • (auto1'idadc miUtar que holWC1' detei; ..
.minado o inquerlto.)
Remetto-vos, para os devidos fins, o incluso inquerito
policial militar, a que procedi em virtude da vossa ordem constante do officio (pm·t.aria ou o que (ôr). de .... de .••• de
:• ...... , amwxo aos respectivos autos.
Saudc c fraternidade.
(Nome e r'()sto do cncm·regado do inquerito.)
INSTRUCÇÕES

«0 inqucJ•ito policial não é um acto judicial, um processo
regular pelo qual possa. haver condemnação ou absolvição,
é um acto extra-judicial, uma informação preparatoria e preventiva, feita cmqnanto não intervém a autoridade judicia..
ria competcnt.c, é, em synthcse, uma peça de instrucção, ou
instrumento, para servir de base á denuncia. Por isto, em
regra geral, a::; suas deficiencias não acarretam a nullidade
do processo; e na eollisão das proYas entre o inquerito c o
summarin, dcelarando aqut'lle um facto e apurando-se outro
diverso HPsl.e, nfío vórlc o primeiro prevalecer sobre o se ..
gundo.»
O inqucrilo polieial comprchende além elos respectivos
teJ•mos, mandwlos c despachos, c do 1·clatorio, ao final, 03
seguintes autos:
a) do corpo de delicto, pos crimes que deixam vestígios;
c exame de sanidade;
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b) · de exame em cada veres, no criminoso, no Jogar do
delicto, nos instrumentos do delicto, ou em quaesquer do.cumentos;
c) de exhumação e autopsia;
d) de busea e apprehensAo de instrumentos do delicto, da
9ocumentos, e para prisão do delinquente;
~) de inquirição de testemunhas que houverem presen....
.ciado o facto ou tenham razão de sabe l-o; .
f) de perguntas ao indiciado e ao offendido;
U) da prisão em flagrante dclicto, quando esta se verificar.
·
Além disto, é indispensavel a <<nota de culpa~, dentro de
21 horas, sempre que haja prisão em flagrante.
O escrivão deverá numerar e rubricar todas as paginas
dos autos e mais documentos que foram juntos ao inquerito, salvo o verso respectivo, e riscar todas as folhas em
bran~o

interealladas no me5mo.

·
O official encarregado do inquerito rubricará, á mar-.
gem, todas as folhas escriptas do mesmo, bem como todas as
paginas do auto de prisão em flagrante, corpo de delicto,
auto de informação, mandado de busca, auto de busca, intcrrogatorio e depoimentos das testemunhas.
Nos crimes de desacato, quando testemunhados, é dis...
pensavel o inquerito policial militar, bastando, para os fir1s
legacs, o auto de flagrttnte, devidamente lavrado. Deste deve,
;porém, constar, como um dos principaes elementos e característicos do crime, as palavras ou actos offensivos.
Poderá. ser dispensado o inquerito policial em caso de
flagrante delicto, ou quando o facto já estiver esclarecido,
por documentos ou outras provas (art. 122 do C. J. M.) •.
DO CONSELHO DE JUSTIÇA

ArL. 8. 0 O Conselho de Justiça compor-&9-ha do auditor

e quatro juizes milHares de patente superior á do accusado
e funccionará, conforme o caso, na ,séde da auditoria ou na

parada da unidade a que o mesmo pertencer, sob a presidi'3ncia elo official superior ou general mais gracluarlo ou, no
caso de igualdade de posto, do mais antigo.
§ 1. Quando não 'fôr pos-sível a organização do conselho
por juizes militares de patente superior á do accusado, poderá ,ser constituído por officiaes de igual posto.
§ 2. 0 Quando o accusado fôr praça de pret: qualquer qu.~
seja o crime que lhe fôr imputado, o conselho se comporú,
além do audiíor, de officiaes até a patente do eapitão ou capHão-tc·nenll':~, sob a presidencia tambcm de um official superior.
ArL o.o Os juizes militares serão sorteados, respecfivamente, dentro os officiaes do Exercito o da Armada em S,'}I:'viço acf ivo c na jul'i-sdicção em qne estiverem servindo.
§ 1." Os conselhos para julgamento de official ou praça
d'3 pret., que tenham de funccionar na séde da auditoria, sn
constituirão de officiaes que servirem na séde da auditoria;
só se rccorrcr:'i aos dos estabelecimentos ou unidades de parada fóra da mesma sédc, quando o numero darplt'lles fór insufficienfe.
§ 2." Para o julgamento de officiaes pertencentes a estabelecimentos ou unidades que u~nham sua parada fóra da
0

Leia de ltl26- Voi, III
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séde da auditoria, os conselhos se constituirão com officiaes
dessn ostabclecimento ou unidade. Si, desse mod~, não fôr
possiw:~l a formação do conselho, será o accusado JUlgado na
sédo da auditoria.
·
.
.
§ 3.<) Concluido o sol'lcio, será o resultado communtcad~
immediaf amenf e pelo auditor á autoridade militar compc ..
tente pura que esta, fazendo-o publicai: em ordem do dia, ou
boleLim, onl.'3ne o comparecimento dos juizes ás doze horas
do .terceiro dia util na séde da auditoria ou no logar onde
tiver de Junccionar o conselho. Do :Sorteio lavrar-se-ha uma
acta, certificando o e~crivão em cada processo o resultado do.
lllC81llO.

AL·f. LJ. No eonl·urso de mal H de um indiciado no mesmo

lH'OCt'~sso srrvirá de base á constituic;ão do conselho a paLcut.~

tio mais graduado.
Art. 12. ExiRtindo na relaç,ão a que se refere o art. tO
apenas o numero precisamente exaeto de offictacs a sorlcnr,
serão estes dados como sorteados.
Em caso í!J') falta absoluta ou insufficiencia, serão sor ...
toados officiaes pertencentes á unidade mais proxima, da
cirenmscripção, os quaes ficarão, durante o -tempo de con-selho, á disposição da auditoria para que foram convocados.l
Art. '13. Quando o accusado respondet• ·por crime funccional serão sorteados, scmpr.') que fôr possivel, dous officiaes
dos respectivos quatiros.
Art. 14. Em hypoi heso alguma poderão ser sorteados
para o mesmo conselho mais de dons officiaes membros das
classes anncxas.
Ar L. 15. O official sorteado para um conselho não o \)Oder<i f:er t>ara outl'o antes de findos os trabalhos do primetro.
Arf .. W. O ol'fieial JH'eso àisciplinarment,q, sujei lo a processo 011 re~poudendo a inf}ucrHo, nflo poderá fazer pari e do
con:-;ellto.
Art. J 7. ~~i a relat;ão do officiacs não fôr rcmcttida em
tempo, servirá de base para o sorteio a rclaç.ão anlerior. A
nova relação, cgwndo envüula, servirá para os sorteios sulJ ...

scq u en tcs.
Art. 'iH. Não sendo possivcl a constituição do Conselho
por não ltaver na relação officiaes de patente igual ou superior á do nccusado em nmn')ro sufficiente, recorrer-se-1m aos
officiaes da reserva da ta classe da 1" linha. Si nem assim
puder constituir-se o conselho, será o accusado julgado na
circumscripção mais proxima em que isto fôr poss1vcl. A relação dos officiaes da reserva acima referidos s.~rá tambem
rcmettida trimestralmente ao audito~ pelas autoridades de
que trata o art. 1 O.
. .~\rt. 19. Si fôr sorteado algum official que, pela disfancm a <tuc ~'3 achar, não possa comparecer ú sessão de instal-lacão tio conselho, .será sorteado outro que o sui.Jslitua até
que compareça.
Art. 20. No dia em que o oJficial fallar á sessão sem
causa justificada, lJCl'derá a sua gratificação, descontada á
vista da 1·elaçfío enviada pelo auditor á rcpartit;ão pagadora
n •. em caso de rc~ICitiencia . soffrerú, além desta pena, mediante rcprcsentacao do auditor, a de reprehensão em boletim,
ou de prisão até oito dias, imposta pela autoridade militar
sob cuJas ordens estiver servindo, provendo-St':l1 neste caso 4
'
sua substituicão po1' noYo sorteio.
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Si fali ur o auditor, será o de~conto feito á vista dt)
comrnunicacão dirigida pelo presidente do conselho.
§ Lo Será tamb'3m substituído u official que ful' veeso
ou faltar com causa justiJicada.
§ 2. São causas justificadas: suspeicão comtn·ontda, demissüo do Ex:ercito 011 da Armada, desncão, IH'OCeti:>u, 11uju,
gala. licen\a cow inspccção de saude, ott reforma.
§ 3. O offieial sorlrado em substituição de oulro. sct·virá pelo tempo que faltar ao substituído; no caso d~ snsvcição, funccionará só no processo em que esla se verificar, c
no de nojo, g·ala on licen..:a pelo tempo de sua duração.
§ 4.o O sorteio para subsliluição do official ausente será
feito na :fôrma do art. 1 é, § 2°; quando a ccdula sorteada fôr~
de official que uão possa comparecer á sessão designada, pro ...
cedcr-se-ha de accurdo com o art. 19.
Art. 21. Si o accusado fôr official, ~el'<i o consdiJO eonsUluido para cada processo, c se dissolYcrü uma vez cone lu idos os trabalhos, reunindo-se novam{'nf.c. caso sohrevrnha.
uullidade do processo ou do julgamento, ott diligf'llcia ol'denada pelo Supremo Tribunal.
Art. 22. G' official sorteado ficará, nos dias destinados á:i
sessôcs do conselho, dispensado dos serviços militares. Emquanto não estiver fnrminada a sua missão, não poderá, salvo
caso urgente de disciplina Qll necessidade imperiosa do serviço, a prudente juizo do Governo, ser transferido ou nomca-.
do para serviço incompativel com o do conselho.
Art. 23. Quando sorli~ado o official que ainda não houver preenchido as condições da lei de pr·omo~·fio, Jtiio deixar·:í.
por is~o de snr· promovido, dt•sdo q11e u prontor:iio liH) loqun,
fic<mdo, }>Orém, obrigado a fazer como condi~;ão essencial para
110va vromof:ão, não st) o tellll>O de nwharqrre ou arrt•g-inwntatilo do llOVO !>OSlo, COUlO O t}Lll'.! ll!c ficou fallamlo UO lJOSlQ
aulcl'ior.
Art. 2 4. Ao conselho de praças de IH'üt, uma vez consti~
l ui do, irão sendo sujeitos os processos occorrentes para a. for..,
mação tdn. culpa e julgamento. O Conselho funccionará coa ...
sccutivamente durante trcs mczcs.
·
·
0

0

ACT.\ DO SUlrl'ElO

Aos . . . . . . dias uo mez de . • . . . . do anno de ...•.• ~
nesta cidade do ...... , c na séde da audilol'ia da ...... CircurnseritH:ão Judiciaria Militar, em a sala do Conselho d!J
Jnsti(a, presentes os doutores auditor F ...... c promotot~
1<' •••••• a portns allel'fas c em ;publica audicncia, o Dr. auditor, depois de por mim Ian(.'ados, em cndulas, os nomes dn.i
orrieiaes, constantes da relação enviada pelo ...... (dcsi(IJW-se o autoridade que houver enviado a 1·cla~.·ão), de· accôrdo t~om
o artigo dez do Codig·o ela Justiça l\Iilitar, procedeu, 11a für11m
da lt•i, ao f'Orteio do Conselho de Justic.a pernwncnt,.., do I>J'iJlJciro (scuuudo, faceiro ou quarto) trimcslrc do eotTeJt!.o
anuo, sendo sorteados os seguintes officiat's: F...... (coro ...
nel, ic1icnte-co1'01Wl, major ou o que {ôr) para presidente, o
á_,.,.,., D,.,, .. c Q.••.•. •, (com a mcn~~ao elos lJOSlq§_ r_eslJ~..
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ctivos) !Para juizes. Do que, para constar, lavrei està acta,
que assigno com os Drs. auditor e promotor.
(A. ssignaturas do auditol', prom·otor

c escrivão.)

NoTAS ~ Do sorteio será lavrada uma acta, certificando
o escrivão, em cada processo, o resultado do mesmo. (Artigo
JO, 3°, in-fine, do C. J. M.).
- O modelo de acta acima, feitas -as modifica<;ões necessarias, servirá para os demais casos de sorteio.
CEfiTIDÃO D~ SOfiTEIO

Certifico que aos dias ...... do mez de ...... do anuo
de • • . . . . foram sorteados, na fórma da lei, juizes para o
Conselho de Justiça permanente (ott o que fôr) os seguintes
officiaes: F...... (nome e posto) presidente, e A ....•• ,
~ ...... c C....
(nomes e postos) juizes. Eu, F ...... , escrivão, o escrevi o dou fé.
1

(Assignatura do esc1'ivão.)

NoT,\S - Existindo na relação a que se refere o art. 10
cto iC. J. 1\f. apenas o numero precisamente exacto dos officios a sortear, serão estes dados como sorteados.
No concurso de mais de um indiciado no mesmo proces3o
servirá de base á constituição do Conselho a patente do mais
araduado (art. 11 do C. J. ~1.).
- Quando o accusado responder por crime funccional,
serão sorteados, sempre que fôr possivel, dous officiaos dos
respectivos quadros (art. 13 do C. J. l\1.).
- Se o accusado fôr official, será o Gonselho constituído
IPa·ra cada processo, e se dissolverá uma vez concluídos os
trabalhos, reunindo-se novamente, caso sobrevenha nullidade
do processo ou do julgamento, ou diligencia ordenada pelo
Supremo Tribunal (art. 21 do C. J. M..).
- E' nullo o sorteio de um Conselho de Justiça procedido punmlativamcnto entre officiacs do Exercito c da Armada.l
- O Conselho poderá inslallar-se ou funccionae desde
que esteja presente a maioria de seus membros, inclusive o
auditor. Nas sessões de julgamento final, porém, exige-se o
comparecimento de todos. O presidente do Conselho, quando
faltar, será substituído pelo juiz que se lhe seguir em antiguidade ou posto, se for official superior (art. 06 do C. J. l\I.).
REtHL\.S GEHAES llO CURSO NOlll\f.AL DO PHOCESSO

Sorteado o Conselho na fórum do art. 9°, o escrivão laYrar<i a acta de que trata o art. 1O, § 3°, certificando o resultado do mesmo em cada processo.
Na primeira reunião do Conselho, prestarão os juizes
sorteados o compromisso leg·al, na fórma do art. 200, lavrando
desse acto o escrivão a devida certidão nos autos.
Autuada e recebida a df?Jnuncia, offerecida pelo ~liniste
l'io Publico, co1n o inquerito policial ou sem elle, e convocado
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Conselho, mandará o auditor citar o arrusarlo que cslinw
solto ou ausente, por mandado, preealoria ou edital, conforme a hypothesc, e notificar as testemunhas, procedendo-se,
após, em dia, hora e local designados, ao inicio, a que se seguirão os demais termos da formação da culpa.
Si o accusado estiver preso, será conduzido a juizo, mediante requisição do presidente do Conselho, afim de assistir
á inquirição das testemunhas c se vêr processar c julgar.
Si estiver solto e no districto da culpa, sabendo-se onde
esteja, a citação far-se-ha por meio de mandado. Não se
achando preso, e não sendo encontrado no districto da culpa,
será citado por edital; estando fóra da jurisdieção do Conselho perante o qual corre o processo, e sabendo-se onde esteja,
a citação far-sc-ha por meio de precataria.
Logo que o Conselho 1tomar conhecimento do processo,
sendo o crime dos que deixam vestigios, e não havendo auto
de corpo de delicto, e este puder ser feito, mandará, preliminarmente, que a elle se proceda.
Ao comparecer o accusado, pela primeira vez, perante ·o
Conselho, na conformidade do art. 202, proccdcr-se-ha ao
auto de qualificaçrio respectivo.
Declarando o accusacto ser menor ctc 21 annos, e não havendo prova em contrario, o presidente do Conselho dar-lheha curador, que poderá ser o proprio advogado militar (artigo 203) ou, na falta deste, outro qualquer, que prestará o
deYido compromisso.
llequerida a mcnagcm, o Conselho, ou o auditor, tendo
em vista o disposto nos arts. 157, 158, § 1", P 150, § 2°, o
ouvido o Mínisterio Publico, conerdel-a-ha, ou não, conforme
<lo direito fôt'.
Não sendo allegada exccpção alguma, notificadas as tostcmunlws a comparecer, com ,sciencia das partes, em dia, hora
e Jogar desig·nados, para deporem, na fórma da lei, serão inquiridas cada uma, isoladamente, após a leitura da respectiva
denuncia.
•
Terminada a inquirição das testemunhas de accusação,
srrão inquiridas as de defesa, si apresentadas no acto, o de.
accordo com os :respect.ivo.s quesitos, na fórma do art. 205,
§ fo, ou, no raso de serem militares, si forem requi~itadas
pelo Conselho, a requerimento do réo.
Findo o interrogntorio do accusado, será aberta, succcssivamentc, ás partes, vista por tres dias, para a aprcsentacão
das allegações escriptas.
Conclusos os autos ao auditor, este, verificando que o
processo está regularmente preparado, designará dia para o
julgamento, intimadas as partes e notificados os juizes.
Si, porém, notar a falta de alguma formalidade, providenciará para que seja supprida (art. 215, § 1°).
Citado o réo, na fórma da lei, e notificadas as partes, no
dia designado para o julgamento, presentes o promotor, o réo
e seu advogado, ou, - conforme a hypothese, - observado o
disposto no art. 220, §§ 1°, 2°, 3o e 4°, procedida a leitura do
processo pelo escrivão, seguir-se-hão os debates oraes da
accusa~ão e defeza.
Terminados estes, nenhum dos juizes pedindo novos esclarecimentos (art. 222), p Conselho, passando a funcciona~
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fim ::;e~süo ~~rrref a, decidirá, por .sentença, da condemnaç-fio ou

nhsolvi<.:iio do réo.
l~ln_sPguid~, ~i o ~udifor .n~o pedir prazo p:ua redigil-a,
em s<~ssao !Hib!Jcn, lel'U a decJs:to proferida o della so entrnd9rá, desde logo, i1~timado o réo, que se achar pr€'sente; peclmdo. prazo, dará us partes conhecimento da mesma, lendo,
todavw, a sentença, quando o trouxer redigida.
Si o réo não estiver presente, a intimnção se fará ao ser1
advogado ou curador.
O escrivão dará sciencia da sentença ao promotor, Iu~r:mdo nos autos a respectiva certidão.
.
Si. o réo tiver sido condemnacto, será incontinenti expedido mandado do prisão contra o mesmo; si nbsolvicto. 0 presidt-nfc do Con~elllo mandará passar o devido alvm;á de soltura.
Absolvido ou condcmnado .. pódem as partes appellar, poe
simples petição, dentro de 48 horas, seguintes á intitnação da
sentença ou :í. sna leitura em sessão do Conselho, na presença
das partes ou seus procuradores.
NOTAS - O escrivão lavrará uma ncfn, (jt.Je será Junta
·aos autos, logo depois da sentença, e na qual nanará, resumi_damrule. tudo quanto na ~essão occorrer.
- Todos us artigos acima citados se referem ao C. J. M.

D.\ ACÇ1\0 PENAL E DA DENUNCIA

Art. 187. A acção penal só póde ser promoyida por deminislerio publico.
Art. 188. A denuncia devo conter:
a) n nnrrnçüo do facto criminoso, com tcdas as suas cirbnmstancins;
b) a qualificação do dclinquenle, ou os seus sfgnaes caraclcristicns, si fôr desconhecido;
c) as rnzücs de convicção ou presümpçfio da dclinqucn-

~mncia do

cia;
cl) nomeação das testemunhas, com indicação da profissão e residencia. em numero nunca menor de tres nem maior

de seis, e dos informantes;
e) o tempo e o lagar em que foi praticado o crime;
'
() a classificação do crime.
Art. 189. A denuncia não ~crá .acceita pelo auditor:
a) se não tiver os requisitos c formalidades lcgaes, cspecifir::t,fns no artigo antecedente;
b) se o fneto narrado não constituir, eyiJenlemcntr, crihlc militar. ou este estiver prescripto.
Art. J DO. O pl'nzo para offcrccimenf.o da denuncia, em
se tratando de r0o prPso. é de cinco dias, conf a do do em qne
f.iynr o promnf or conhecimento do crime, ou receber os autos
do inqncrilo, c de 1 O dias se o ré o estiver solto.
§ 1." Se o reprm:cntantc do ministerio publico não offe ...
rec~r a dclluncia dentro do prazo legal ficará sujeito á pena
di~cipl in:H' q11r no caso couber, sem prejuizo da respohsabili&latlr twtlnl em (ÍUP ineorrer. eo111j1etindo no nudltor proYidcncinr Ih) -=~~nfidn de SC'l' a deilunria offrrrcidn prlo nrljttnto.
·
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§ 2.0 Se o ministerio publico julgar neccssarias, para o ff'erecer a denuncia, quaesquer investigações preliminares, on
documentos complementares, ou novos elementos ele convi
cção, podr.rú requisital-os mesmo JlOI' simplrs offit•io, de f}na'.quer autoridade ou funccionario.
§ 3. 6 Em casos exoopcionaes, o auditor poderá prorogar
hté o triplo o prnzo de que trata este artigo.
Art. 1n1. Qual,quer pessôa póde representar ao minis terio publico para officiar nos casos em que lhe caiba, mas
para isso lhe fornecerá todas as informações relativas ao
facto e suas circumstancias, com especificação do tempo, lagar e testemunhas, fazendo-os acompanhar, quando possível,
49 documentos comprobatorios.
§ 1 . o. Se o representa.nte do ministerio publico não achar
sufficientes essas informações ou entender necessaria uma
investigação mais amplã, pdderá, para esse fim, requerer á
autoridade militar competente abertura de inquerito policial.·
§ 2. o A representaç.ão, por si s6, não obriga o mihisterio
publico a promover a acção pennl.
§ 3. o Si, desde logo, ou depois das averiguações policiaes,
não encontrar base para procedimento c.riminal, mas lhe parecer que haju, no caso, falta disciplinar, ou necessidade de
providoncia ndministrativa 1 remelterá os papeis á autoridade nülitnr competente, para que esta proceda na conformidade dos regulamentos militares.
Art. 192. A parte offendida poderá intervir, para auxiliar o Ministerio Publico, mas nfio lho é licito produzir testemunhas além das arroladas, nem interpor qualquer dos recursos ]{'gaes.
§ 1. o A' parte offendida é permi1Ur1o propor ao Ministeria Publico meios de prova, suggerir-lhc diligencias c a
pratica de todos os actos tendentes ao esclarecimento dos factos, requerer perguntas ás testemunhas, por intermedio do
representante do Ministerio Publico, e intervir no debate oral
em seguida a este.
§ 2. o Podem ser admif f.ido.:; como auxiliares da accusacão, na falta da pessoa offcndida, seus descendentes, ascendentes, irmãos c conjuges.
§ 3. o Não póde ser admiltido como nuxilin.r da ncctisaciio
o co-rro uo mesmo processo.
~ 4. o Sobre a admiasão do auxiliar (h accusnr;fio ser:l
sem)lrc, e préviam~ntc, óuvido o 1\Iinist.Prio Publico, que
dará as razões de sua impug·nnçiio, quando a fizer.
§ 5. o Do despacho que não admittir. o auxiliar da accusação, não cabe recurso algum, dcvertdo, em todo o caso,
constar dos autos o pedido e a decisão.
§ 6. o São competentes para decidir sobre a admissão do
auxiliar da accusação, nos conselhos de justi~:a, o nuditor,
e no Supremo rrribunal, o relator do feito.
DENUNCIA

Exmo. Sr. Dr. Auditor da..... Circumscrip~:fio Judiciaria Militar.
O Promotor effectivo da. • . . • • Circumscripção Judicü\ ...
ria Militar (ou o adjunto de promotor em exercício, etc.),
usando ela attrihuição que a lei lhe ronfcrc, Yem denunciar
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o soldado (ou official, declarando-se o posto) F .......•••
(nome por e;ctenso), do. . . . . . . . Batalhão de Caçadores, (ott
elo que fôr), pelo facto que passa a expôr - No dia ..••••••
do mcz de. . . . . . . . do anuo do . . . . . . . . ás . . . . . . . . horas,
no lugar tal, etc. (segue-se a nan·ação do facto criminoso,
com todas as circumstancias ·conhecidas; declarando-se por
ea:tenso o nome do delinquente, seu posto ou e~np1·eoo, seus
signaes característicos. si o nome {ôr ignorado, e as razões
de convicção ou presurnpção da autoria, procedendo-se da
mesma f6rma em, 1·elação ao curnplice. si o houver). E como,
assim procedendo, tenha o soldado F. . . . . . (nome por extenso) commettido o crime previsto no art ..... do Codigo
Penal Militar, esta promotoria offerece a presente denuncia
para o fim de, recebida, ser o denunciado punido, como fôr
de justiça, com ns penas daquelle artigo.
Pede, outrosim, quo, autoada o recebida, se proceda aos
mais termos para a formação da culpa, inquirindo-se as testemunhas arroladas, em dia e hora certas, com sciencia do indiciado. Requer, finalmente, (isso tratando-se de ferirnen ....
tos, ou lesões corp01·aes graves), que no dia. . . . . . (trioesim.o
primeiro dia depois do cornm.ettim.ento do delicto), se proceda a exame de sanidade no offendido, nomeando-se, para
esse fim, os peritos, na fórma da lei.
Rói das testemunhas (em numero nunca menor de tres
nem maior de seis, e dos informantes, com indicação de profissão e das 1'esidencias 1·espectivas - m·t. 188, lettra si, ttQ
C. J. M.):

-

F. . . . . . . . . . (Profissão)

"

"

tt

"

"
,"

"

,

(Residencia)

,,

"
"
,"

J..,formantet
F ......-~ . . . (Profissão) (Residencial

"

"

"
"

,,

(Data).
(Assignatura do pr01notor).
NOTAS - O prazo para o offerecimento da denuncia,
em se tratando do réo preso, é de cinco dias, contado do em
quo tiver o promotor conhecimento do crime, uu receber os
nntos do inquerit.o; de dez dias, si o réo estiver wlto (arti ...
go 190 do C. J. ~f.).
Si o representante elo :\fin:.:-fpri0 Puhl i co n:'lo offercccr a
denuncia dcnl.ro do prazo legal, ficar :i sujei' 1· á pena di~ci
plinar que no caso couber, sem prejuizo da responsabilidãde penal ~m quo inconm·.... Car L 100, § t 0 , do C. J. M.).
Si o Ministerio Putli0o Julgar nece:;;s~trio, para offerecer
a denuncia, quaesquer investigações preliminares, ou documentos complementares, on novos elementos de convicção,
poderá requisital-os, mesmo por simples officio, de qualquer
autoriffade ou funcci~nario (art. 190, § 2°, do C. J. M.).
Em casos excPpcwnaes, o auditor poderá !Jrorogar até o
triplo o prazo de ou e trata o art. 190 (art.. 190, § 3°. d()
C.J.M.) •.
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Na f6rma do art. 1!H do C. J. l\f., quulqucJ' pe.5soa póda
representar ao 1\finistcrio Publico p:-tra officiar nos casos em
que lhe eaiha: a 1·epresentaçao, pm· si só, nãv obrioa. porém,
o Minislr~rio Publico a }n·omm't'!' o ru·~·t1v JJCJlal (art. 191,
pal'agraplw 2°).
- A denuncia não doYc conf e r a narração de cxcusas,
nem de circumstancias justificativas, porque estas e aquellas
são pontos de defesa e a denuncia ó acto de accusnção (Ju~o
Mondes).
OFFERECC\JEi':TO DA DENUNC'L\

Feita a denuncia, em folha de papel á parte, dirá o pro ...
motor, por escripto, logo abaixo do termo de "vista", quo
lhe fôr aberto - "Vae a denuncia, em, separado'' (nata e
assianatura).
RECEBIMENTO DA DENUNCIA

(Despacho)

Offerecida a. denuncia, o auditor dará, nos autos, na hy...
poLhese de acceital-a, o despacho em que a reeelw. pelos seus
fundamentos, e mandará que, em consequencia, sigam os ter ...
mo::: legaes do processo, procedendo na fórma do art. 193 e
paragraphos do C. J. M.
No caso contrario, dará por escripLo, tambem nos autos,
o despacho de não recebimento da denuncia, com as razões de ordem jurídica, em que a decisão siJ baseie. Nesta
hypothese, o promotor recorrerá, obdgato?·iarnente, para o
Supremo Tribunal Milit.ar (art. 104, lettra f, do C. J. 1\f..
O promotor recorrerá tambem obrigatoriamente, si o auditor
deixar de acceitar a denuncia, por julgar o crime prcscripto
(art. 104, Iettra f, do C. J. M.).
PEDIDO DE ARCHIVAMENTO DE INQUERITO

Recebido o inquerito, o promotor, depois de estudar attentamentc as suas peças, detendo-se, sobretudo, na prova
tc•stC'munhnl, c chegando ú conclnsão de que não ha base para
a denuncia, dirá, por cscripto, no mesmo, logo abaixo do "termo de "vista" que lhe fôr nbcrlo: "Nr1o havendo base 1Jara a
denuncia, ern face das JlCças dos autos c da p1·ova testemunhal,
?'equeiro que seja archivado o presente inqueriJto". Submettido o pedido de archivamento á decisão do auditor, este deferirá ou não o requerimento; si o indeferir, o promotor interporá, querendo, o recurso ele que trata a lcttra e do artigo
278, fü parte do C. J. M.
DEFICIENCL\S NO IXQUEfii'l O POLJCJ AL MILITAR

Notando o promotor deficieneias no inquerito, antes de
v1r com a denuncia, requererá, protestando por nova "vista",
a volta do mesmo á autoridade que o procedeu, afim de se
supprirem as ditas deficiencias, as quaes devem ser indicadas.
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REMESS:\ DE "REPRESENTAÇÃo"

A' AUTORlDADE Í\ULITAlt

nocebida a "representação" de qne trata o art. 191 do

C .•T• .M., si, desde logo, ou depois das averiguações policiaes,

o promotor nâo encontrar base para procedimento criminal,
mas lhe parecer que haja, no caso, falta disciplinar ou necessidade de providencia adminislrativa, rometterá os papeis
á autoridade militar compctonto, para que esta proceda na
conformidade dos regulamentos militares.
Nota - A "representação" deve limitar-se, exclusivamente, á narrativa circumstanciada do facto que dér Iogar á
mesma, abstendo-se quem a fizer de palavras e commentarios desairosos, on que offendam as normas da disciplina.
INSTRUCÇÕES

Denuncia, no fôro militar, é a expressão do facto criminoso feita pelo orgão do ministerio publico e na conformidade
da lei, peuindo ao auditor que, declarado o delinquente ineurso em determinado ou datertninados artigos do C. P. l\1.,
seja o mesmo devidamente processado e julgado.
Tratando-se de peculato1 a denuncia poderá ser of.ferecida, desde que se haJa verificado devidamente o desvio fraudulento, visto que a JUrisdiccão criminal independa da jurisdicçüo admtnistrnlivn, apurando esta a situaçfio do alcance
para effeitos fisc~es e investigando aquella si o facto trazido
a juizo constitue ou não orime.
Nos crimes de furto c roubo é indispensavel a avaliação
prévia, por peritos idoncos, dos objectos furtados, ou roubados, pois do valor dos mesmos depende n graduação da pena
a ser applicada, e, além disso, em face dn redacção do C. P. M.,
no seu art. 154, não é previsto o furto (não o rottbo) de obJcctos cujo valor seja inferior a 50$, devendo, neste caso, ser
o cnlpndo punido disciplinarmente. Isto não olJstunte, no
.Rummal'io, deve proeedcr-sc ú nova avaliação.
Os membros do ministerio publico não commettem deli ..
cto algum quando, em nome do dir~ito social, promovem a
repressão das violações . das leis de ordem publica. Assim,
quando requerem a prisão preventiva e offerecem denuncia
que se diz criminosa, cumprem, apenas, um dever resultante
das funcÇões do seu cargo (Revista de Jw·isprudencia, n. 33,
pag. 373).
O promotor não é obrigado a apresentar denuncia, não
tendo recebido da autoridade competente o inqtlerito policialmilitar ou ns provas do crime, ou. faltando-lhe, por outro
qualquer modo, esclarecimentos sobre o mesmo. Igualmente,
o promotor não é obrigado a envolver na denuncia pessoas
que, em sna consciencia .furidica e á vista das provas, não
Julga participantes do crime.
No exercício das funccões ha reciproca independencia entre os orgãos do ministerio publico e os de ordem judiciaria
:<art. 81 do C. J. M.).
DA CITAÇ,\.0
Art. 193. Apresentada a denuncia. com o nulo de corpo
de delicto. ou srm elle. não sendo neressario, o auditor manchr:'i nutu::1l-n. e d.-,,~idirú ~0brr n ~:u::~. ncreitnr,fiCl Clll re,ieicão.
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§ 1.0 Sendo recebida, o audHúr designará dia e hora para
b processo, fará o sorteio e convocação do Conselho, e mandará quo ~e fatam ns cilncões das partes e intirnacõcs das te::;temunhas, sob as penas da lei.
§ 2. 0 Si o réo cfil i ver preso, será conduzido a juizo, no
dia e hora designados; e será citado, si estiver solto.
§ 3. 0 Não sendo o réo encontrado, a citacão será feita por
ediLacs, com o prazo de dez dias, para se ver processar c julgar, sob prna de revelia.
Art. 194. A citação poderá ser feita:
a) por mandado, quando se tiver de effectuar em Jogar
pa Jurisdicção da autoridade qne a mandou fazer;
b) por precataria,. quando honver do ser feita fóra do
lagar da jurisdicção da autoridade a quem fôr requerida;
c) por cditars, quando o citando estiver ausente em lagar ,ignorado.
Art. 195. O mandado, precataria on edital, escripto pela
~scrivão e assignado pelo auditor, deverá conter:
a) indicação da autoridade quo manda citar;
b) o nome do citando, seu posto ou emprego, ou os seu,
signaos característicos. si o nome fôr ignorado;
c) o objccto da citação;
d) o Jogar, dia e hora em que o citando deve comparecer.
§ 1.0 A procaloria eonterá ,ainda a dcsigilttção da auf.ol'ipade a quem é dirigida.
§ 2. Para cumprimento na citação por prccaforia será
concedido prazo razoayel, scg·undo as dislaneias o Jaeilidadcs
de conununicação.
§ 3. 0 As citações serão sempre feitas de dia e com antecedoneia de 24 horas, pelo menos, do acto para que se 6 citado, com prévio pedido de venia do ;official de justiça. á
autoridade militar sob cujas ordens estiver o citando.
·
§ !Lo O mandado de citação poderá ser impresso ou dactylographado e conterá, além de umn cópia da denuncia, o
rôl das testemunhas.
Art. 19ü. A citação feita no inicio da cansa 6 pessoa I.
Para os demais termos do processo basta a citação elo procurador constituído em juizo.
Art. 197. O citado declarará por cscripto que c~ftí. scienfo
da citaç;ão e, não sabendo, não podendo on não querendo escrever, fará. outrem por elle a declaração, a convite do official da diligencia e na presenca de duas testemunhas, que
assignarão com este.
Art. J 98. O ré o reYel, quo comparecer depois do iniciado
p processo. recebel-o-ha no estado em quo o mesmo so achar.
Art. HJ9. O accusado preso assistirú a todos os termos do
]lrorcssf\.
0

DA CITAÇ:\0

Traf.ando da oitação, diz o C. J. M _. no seu art. 193,
§ 2°: <.;Si o réo estiver preso, será condt1zido a juizo no dia e
hora designados; e será citado, si estiver solto».
Na conformidade do art. 94. lettra c, do mrsmo codigo,
compete ao presidente do Ctmsélho «1'NJI1 isil nr o con1:tJilrccim.onto do arcusado, qunndó preso).

AC_TÕS DO PQDER EXECUTIVQ
DEQUISII]ÃO PADA COl\IP:\DECEn A JUIZO O IU~O PHESO

li Imo. Sr. commandanlc do . . . . . . (ou autoridade militar que (ôr).

Requisito-vos o comparecimento, na séde desta Auditoria
da . . . . . . Circumscripcão Judiciaria 1\Iilitar, no dia ..••• •I
(dia, mez e anno que forem), ás ...... horas, do réo, preso,
F. . . . . . (n01ne po1· extenso, posto ou graduação, si tiver),
para o fim de se ver processar c julgar pelo crime de ..••••
(menciona-se o delicto capitulado), de que é accusado perante
est.c Conselho de Justiça, e, bem assim, o dos officiaes (soldados ou omduados) }i' •••••• , F. . . . . . e F ...... , para, no
mesmo dia e hora, deporem, como testemunhas, no alludidQ
processo.
(Data e assignatura do presidente do Conselho.)
CERTIDÃO

Certifico terem sido requisitados á competente autoridade
militar o réo, preso, F. . . . . . (nome por extenso, posto ou.
oraduaçi'io, si tiver) para, no dia . . . . . . (dia, mez e anno que
forem), ás . . . . . . horas, comparecer em juizo, afim de se
ver processar e julgar, na fórma da lei, pelo crime de ...•.•
P, bem assim, as testemunhas militares F ...... , F. . . . . . e
F ...... , para, no mesmo dia, deporem no processo. Do que
dou fé. (Data e assignatura do escrivão.)
O official de justiça lavrará no verso dos mandados a f3
on certidão da notificação feita. (Vide modelo adeante.)
MANDADO DE CITAÇ,\.o DO RÉO SOLTO, ESTANDO NA JURISDICÇ,\.0 D,\:
AUTORIDADE CITANTE

Eu, F ...... , auditor da • . . . . . em virtude da lei, etc.
Mando a qualquer official de justiça deste juizo, a quem
este fôr apresentado, indo por mim assignado, que se dirija
a . . . . . . (logar onde ·reside o réo no districto, ou puder se1•
encontrado nelle) e ahi intime F .... -:-: (o réo) para, no
dia . . . . . . do· mez • . . . . . ás . . . . . . horas, comparecer na
séde desta Auditoria, afim de assistir á inquirição de testemunhas e ver-se processar pelo crime de • . . . . . de que é
accusaão, em virtude da seguinte denuncia offerecida pelo
ministerio publico militar (segue-se a denuncia e o ról da.'f
testemunhas) . E, bem assim, intime, tambem, a F .••.•• e
F ...... (todas as testemunhas civis e informantes) para virem depô r no dia e hora acima designados; com a pena ao
accusado, de revelia, e, ás testemunhas, a de desobediencia,
além das mais em que por lei possam incorrer. O que cumpra. Eu, F ...... , escrivão, o escrevi. (Data e assignatura do
auditor.)

Nota - O mandado de 'citação poderá ser impresso ou
dactylographado (art. 194, § 4°, do C. J. M.) .,
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CERTIDÃO

Certifico que foi expedido o mandado de citação do acado F....... para comparecer no dia...... do mez
de .••.•. , {13 • • • • • • horas, nesta auditoria, afim de se ver
processar e julgar, na fórma da lei, pelo crime de •.•... ; e,
bem assim, o de notificacã(\ ás testemunhas civis F. . . . . . o
F ...... ; do que dou fé. (Data e assignatw·a do escrivão) •
Voltando o mandado, já cumprido, e com o "sciente" do
nccusado, ou não sabendo, não querendo, ou não podendo este
assignar, com a declaração do cumprimento do mandado e da
sciencia dada. feita por alguem a seu rogo, em presença de
duas testemunhas, o official de justiça, que effectuou a citação, dirá, por escript.o, no. verso do mesmo mandado, o seguinte:
CERTIDÃO

Certifico que, dando inteiro cumprimento ao mandado
retro, me dirigi a. . . . . • (logar onde foi) e ahi intimei F .•••
(nome, posto ou g1'aduação, si tiver), em sua propria pessoa, para comparecer nesta auditoria no dia. . . . . • (dia, mez
e anno quq forem), ás .•.... horas, afim do se ver processar e julgar pelo crime previsto no art. ..•... do Codigo Penal Militar; do quo ficou bem scientc, após á leitura feita do
conteúdo do mesmo mandado. E, bem assim, notifiquei as
testemunhas P. . . . . . e F. . . . . . para comparecerem e depôrem no mesmo dia. O referido é verdade, c dou fé. (Logar,
data e assignatw·a do of(icial de justiça) •

NOTA - A citação do nccusado militar, solto deve ser
feita, si no CIUartel ou estabelecimento militar, com o préviO
pedido de vcnia do official de justiça á autoridade militar
sob cujas ordens estiver o citando.
CITAÇÃO DO RÉO, POR PREOATORIA

(Caso do art. 194, leU.ra b, do O. J. M.}
Carta precataria de citação, que vae dirigida ao l.Jr. auditor da. . . • . . Oircumscripção Judiciaria Militar, pelo Dr.
auditor da.. . . • • Circumscripção Judiciaria 1\Iilitar, para o
fim que nella ~:e declara e contém :
Ao E:xmo. Sr. Dr. auditor da ..••••
O Dr. r ........ , auditor da •••••• , em virtude da
~el, etc •:
Depreco a V. Ex. para que, sendo-lho esta apresentada,
indo por mim assignada, se digne, depois de pOr o seu "cumpra-se", mandar citat• a F .•...• (nome, posto, emprego, etc.)
que se acha nessa circumsoripção, em... . . . (indica-se o logw• que fôr), aJim de que compareça no dia ...... , ás ..... .
horas, do nw?. de. . • . . . do anno de. . . . . • perante o Conselho de Justica, quo se reunirá na Auditoria desta circumscripção, com séde em... . . . (tal logar) para se ver processar e julgar pelo crime previsto no art....... do Codigo
Penal .Militar, eonformo denuncia ufferecida pelo represenJ~nte do 1\linistfJrio Publico 1\lilitar, cuja cópia acompanha
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esta prrcaloria. Feito o que, e cone lu ida na fórma do estylõ,
rogo n V. l~x. devolver a presente a esta auditoria, para os
fins de direito. Df!da c passada nesta cidade do ..• · .• aos
, ..... dias do mez de ....• , do anno de •..... Eu, F. , ••• •;
(assionatw·a do cscrivtlo) escrivão, a escrevi.
(Assionatw·a do auditor) •.
NOTAS O escrivão que passa a precataria, além dà,
pôr-lhe o "Confere com o original", rubrica l-a-ba.
Da cópia da denuncia devo constar o ról das leste ...
munhas.
Para cumprimento dà citação por precataria, será concedido prazo razoavel, segundo as distancias e facilidades d~
commuuicacüo (ar L. 105, § 2°, do C. J. :M.).
ClTAç,\o DO RÉO, POR EDITAI~

(Caso do art. i94, leltra c, do C. J. 1\1.)
Edital
Auditoria da ••• •.. Circumscripção Judiciariu l\Iililarti
O Dr. F ....... , audifor da .•.... Circumscripção Judi ...
ciaria Militar, em virtude da lei, etc.

Faço saber aos quo o presente edital do citação, com ô
prazo de dez dias, virem, ou dclle conhecimento liverem,
que dcn~rá eomparccer, Eob as penas da lei, nesta auditoria
da. . . . . . Circumscl'ipção Judlciaria l\lililur, no pavimento
tcrrco (ou onde fôr), do edifício ...... (tal), sito á rua ..••••.
n ....... , vcrante o Conselho de Justiça 1\Iililar, F ...•••
(nome, 1wsto on (Jtaduação, si tivc1', e col'po ott rcpm·tiçiio d
fJUC pm·tcnccr) nrim de se ver processar c julg·ar pelo crime
previsto 110 art.. . . . . • do Cod igo Penal MiliL:u·, de que é
accusado, na conformidade da seguinte denuncia offerecida.
pelo l\Iinisterio Publico; (seaue-se a denuncia que tiver. sido
(l(fm·ecida, e o 1·6l das testemunhas). Dado e passado nesta
cidade do •..... , aos • . . . • . dias do mez de
do annQ
de . • • . • . Eu, F ....•. , escrivão, o escrevi.
(Assionatw·a do auditor).

A simples affixação do edital, em portas ue cdificios, ou
em lagares publicas, não satisfaz a cxigencia da lei. E' ne ...
cessaria que a sua publicacão se.ia feita no Dia1'io O{(icial da
União ou do Estado, ou, na falta destes, em outro jornal
qualquer.
·
NOTAS -

As cifnc;:.õcs serão sempre feitas de dia, e com

rl. antecedrncia de 2 í horas, pelo menos, do a c lo paea que se

é citado.
·
A cilae,:ão feita no inic.io da can~a é pessoal. Pará os de ...
mais termos do processo 1Jasta a citação do procurador con ...
f3lituldo em Juizo.
Sobre a intimação ou notificação ~as testemunhas, yejª..
~o o capitulo:. "Dgs t_estemu.nha6"!
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INS'l'RUCÇÕES

Citação é o chamamento de alguem a Juizo para se ver,
processar e para todos os actos e termos da acçfwf até final
sentença e sua execução (Dü·eito Judicia1'io - .J. 1\ endes) .. .
Notificação é a sciencia de um preceilo para .a pratiCa
ou não pratica de um acto, ou a noticia do logar, dia e hora
de uma diligencia. Realiza-se a notificação pelas mesmas
fórmas e modo da citacão, sem necessidade, porém, de contra
fé (Galdino Siqueira Cu1'so de Processo Criminal; JoãQ
Mendes - Processo Criminal) •
Intimação é a certeza dada ás partes de um despacho ou
sentença, proferido nos autos.
Pela citação se chama o agente do crime, ou como tal
indigitado, a Juizo, para se ver processar.
Pela notificação se dá sciencia de um prccoHo para a
pratica de um acto determinado, e pode-se dirigir não só~
mente ao réo, mas Lambem á testemunha, ao perito, etc.
A intimação se refere não a um acto a fazer-se, mas í\
acto já ·consummado, o despacho ou sentença. (Galdino Si~
queira, obra citada).
Na pratica, porém, com prejuízo da teclmologiá juridicà;.
nem sempre se observam essas distincçõcs.

DO CORPO DE DELICTG E OUTROS EXAl\IES
Art. 135. Quancto o crime fôr dos fJUC dnixam vestígios,
a autoridade nomeará dous peritos profissionaes, r, em falia
dcsv~s, duas pessôas de idoneidade e capacidade reconhecidas,
que, sob compromisso de lJcm e fielmenle desempenhar os
deveres do cargo, se encarregarão de descrnvcr com todas as
circumstancias, tudo o que observarem em rclar:ão ao crime.
Paragrapho uni co. No caso de divergencia dos peritos, t\
autoridade norn~ará um terceiro para desempatar.
ArL 136. O exame do corpo de dclicto será feito exof{icio, ou a requerimento da parle, que tcr(t direito a uma
cópia authentica do auto.
Art. 137. Os quesitos a que os peritos fJ:mham de rcspon ...
der serão offerecidos pela autoridade que presidir a diligen-.
ria. Ao l\iinislerio Publico e ú parte interessada é licito offcl'.'Jccr os seus.
Art. 138. Concluídas as observações c exames, o escrivão
reduzirá tudo a auto, que será assignado pela autoridade, pe ...
ritos e duas testemunhas.
·
ParagTapho uni co. Podem os peritos, si as circumslancias o exlgirem, rnqncrcr vrazo razoavcl vara apt·cscntarem
as suas respostas.
Art. 139. Toda a vez que baixar a hospHal ou enfermaria militar alguem com signaes que autonzcm a suspeita
de crime, o direclor, ou quem suas vezes fizer, provid:-nciar:í
de modo a ser feit.o o exame de corpo de deliclo, observadas
as formalidades prescriptas nos artigos antcrioms. Quaudo
não existirem vestígios, ou estes tiverem desapparecido, a
autoridade militar encarregada do inqucrif o indagará quaes
as testemunhas do crim.~. c as fará vir á sua presença, inquirindo-as, sob compromisso, a respeito do facto e suas cir·
cumstancias.
·
4
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Art. 1,10. O corpo de delicto tem por complemento outros
exames, taes como:
o) exame de sanidade;
u) autopsia;
c) exames cl.~ laboratorio e outros que forem neccssarios.
Art. iH. As rPgra:;; concernentes ao corpo dG de! i~to são
applicaveis aos outros exames, do accôrdo com o estabelecido
no decreto n. 6. 4"'0, de 30 de marco d9 1907.
Art. 142. l)roccdcr-se-ha a exame .de sanidadt! quando
o offendido tiver alta do hospital ou enfermaria, ou. quando
passados 30 dias do ferimento, lesão ou offensa physica, não
1'3Sfiver restabelecido. Os peritos, nesse caso, declararão a
causa da prolongação do mal, se esta resulta da ot'fensa physica ou de circumstancias especiaes e extraordinarias, e si o
offendido apresenta perigo de vida.
Art. 143. Fallecendo o offendido, os peritos d<3clararão
a causa determinante da morte e todas as circumstancias que
observarem, verificadas por meio de autopsia.
Art. 144. O corpo de delicto poderá ser feito em qualquct•
dia e hora, mesmo em domingo ou feriado, de modo que medeie o menor espaço possível entre elle e a perpetração do
crime.
Art. 145. Nas diligencias e exames que a bem da Justiça
se tenham de fazer nos navios, quarteis, estabelecimentos ou
repartições publicas, civis ou militares, as autoridades competentes d·irigir-se-hfio aos respectivos commandantcs ou directores, avisando-se do dia e hora em que se terão de effcctuar.
Art. 116. Os peritos que sem justa causa se recusarem a
fazer o exame de corpo de delicto, ou qualquer exame complementar, serão multados em 50 ou 100$ pela autoridade que
presidir o acto.
DO CORPO DE DELICTO E OUTROS EXAMES

De accõrdo com o art. ü2, lettra b do C. J. 1\1., não hn ..
vendo corpo de delicto no inquerito policial, c sendo o crimo
dos que deixam vestígio~ o auditor procederá áquella forma-.
Iidadl'. bem como ~ws demais exames e diligencias que se tiYei'l'm dt.' rl'ali7ar. Pf'l' dt-libf'rn<:r\o do r.on~l'11W. n0n1etmrl,,
f'N'it(l~.
,\UTO DE CORPO DE DELICTO

Aos •..... dias do mez de •....... do anno de mil no'\·eccn{os c ........ , nesta cidade elo ..•.••.•• em ....•..
(loaar onde se JJrvccder ao corpo de delicio) onde foi vindo o
Dr. Auditor F. . . . . . (nome por intei1•o) commigo escrivão
do seu cargo, abaixo assig-nado, os peritos notificados F ..... .
(nome por intriro c se é ou não Pl'o{issional, dcclm·ando-sc,
nest·e ultimo caso, u razão 1J01' que foi nomeado), morador en1
,••.... e F . . . . . . . (nome por inteiro e se é ott mio profissional, dcclal'wulo-se, neste ultimo caso, a ra:,(ío ]JOJ' r1ue {oi
nom.eado) e as tc:;tcmunhas abaixo a~.:;ig·nadas prcf:'ftd pelos
alludiclos peritos o compromisso de bem e fielmente desern·
penharem os deveres do seu cargo, declarando com verdade Q
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que descobrirem e encontrarem e o que eni sua consciencia
entenderem, encarregou-os aquella autoridade de proceder ao
exame em . . . • • • (pessóa, cadaver, predio, ou o que fór) e
que respondessem aos quesitos seguinte: f o, •••••••• ; 2",
•••••. ; 3°, ••••.• ; (seguem-se os quesitos, conforme o caso).

J~

em consequencia passaram os peritos a fazer: os exames e
investigações ordenados, e os que julgaram necessarios, concluídos os quaes, declararam o seguinte: (descrevem-se aqui,
minuciosamente, todas as investigações e exames a que houverem procedido e tudo o que houverem encontrado e visto.
Tratando-se dJe ferimento, é de toda a conveniencia declara1·em, além do mais, o numero e as condições das feridas, bem
corno a sua localização, profundidade e extensão). E, portanto, respondem: ao primeiro quesito que ...
ao segundo
ao terceiro quesito que . . . . . . (e assim
quesito que ..
por de ante até ao ultimo) . E foram estas as declarações que,
em sua consciencia e debaixo do compromisso prestado, fizeram. E por nada p1ais haver, deu-se por: concluido o exame
ordenado. E de tudo se lavrou o presente auto que vae por
mim escripto e rubricado pelo Dr. auditor c assignado pelo
que
mesmo, peritos e testemunhas, commigo escrivão F.
o escrevi; do que tudo dou fé ..
F
Assignatura por inteiro do auditor.
o •• ;

o o •• ;

1

o • •

F

)

F

)

F
F

)

) Ditas dos peritos.
) Ditas das testemunhas.

Dita do escrivão.
Notas - A auditor rubricará, á margem, todas as pagl)l.as do auto de corpo de delicto.
Quanto aos quesitos, vejam-se os que constam á parte:
·«Do inquerito policial militar:..
Éffectuado o corpo de delicto, o auditor o julgará, por
despacho, procedente ou improcedente, fundamentando o despacho neste ultimo caso.
CORPO

DB DELICTO

REQUERlDO PELO PROl\toTOR

Exmo. Sr. Dr. auditor da .•...•
Sendo o crime dos que deixam vestígio, e não existindo,
ainda, no presente processo, corpo de delicto, para evitar nullidade, com que o ministerio publico, na fórma da lei, não
póde transigir, requeiro que se proceda ao mesmo, na pessOa
de F . . . . . . (ou naquillo que {ôr) a bem dos interesses da
justiça, nomeando-se para esse fim, peritos idoneos.
·
(Data e assianatura do promotor.)
EXAMES COMPLEMENTARES DO CORPO DE DELICTO

Exame de sanidade rcquetido pelo promotor

Não tendo o promotor pedido, no fim da denuncia, dada
por crime de ferimento grave, que se procedesse, na fórma
Leis de 1026- Vol. III
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da lei, ao exame do sanidade no offendido, no trigesimo dlli
após á pratica do ferimento, t'ará. nas vesperas desse dia, o.
l!loguinto requerimento:
Exmo. Sr. Dr. auditor da .•••••.
O promotor da •.•• , Circumscripcão Judiciaria Militat;
:vem re.querer, a bem dos interesses da justiça, que se pro ...
ceda. como de direito, a exame de sanidade, nQ. pessOa do of...
fendido F . . . . . . (nome por extenso, posto ou graduação, si
tiver) pois, tendo sido o mesmo ferido em o dia • • • • de
• • • • . • do corrente anno, completar-se-ha amanhã o prazo
legal marcado para esse exame.

(Data e assianatura.)
Nota - Idcnlicn. providencia tomará, supprimida a qucs ...
tão do prazo, logo quo o offendido tenha tido alta do hospital
ou enfermaria a quo se achava recolhido, em razão de fo ...
l'imento, lesão ou offcnsa physica (art. H2, do a. J. M.) ,1
REGHAS

PAHA O EXAME

DE
SANID.'\DE,
NAÇÃO MENTAL

El\t

CASO

DE

ALIE4!

O exame de sanidade tambem p6de ser feito ou requeridô
para verificação de imbecilidade nativa, de enfraqnecimento
senil c de qualquer affecção mental do accusado.
PrescreYendo regras pura o exame de sanidade, em caso
de alienação mental, assim dispõe o decreto n. 6,4,\Q~ de 30
de março de i907, applicavel a'o fôro militar, na conformidade
do art. 141 do a. J. M.:
"Art. 90. Tratando-se de alienação mental, suspelta ou
all<'gação rtc tal eslado, procurem os peritos, nos antecedentes
e no exame, os elementos para juito, a· saber: I. Preliminares
- .Menção da autoridade que ordenou o exame; fim e conflicões deste ; quesitos judiciaes; material de obscrva~ão (processo, informações, exames directos, etc.). II. llistof'iu. do
caso - Notno, idade, raça, profissão, estado civil, religião,
na I nl'nlidade do examinado. 1) Anamnesc: Antecedentes familiares; occurrencias; accidenlcs, doenças na infancia, pulJCrchúle e idade adulta; informações sobre descendentes e collaleraes. 2) Exame directo: a) attitude; apresentação; expressão physionomica, mímica, falada, actuada; b) exame so ...
matico: altura·; corpulencia; desproporção; vicias de conformação; cabeça: f6rma, deformações,asymetrias; face: desvios,
contracções, tremores, cicatrizes, prognathismo; olhos, lingua,
lwcca, nariz: anomalia·s e malformações; orgãos thoraxicos e
pelvianos; inversões visceraes. Sensibilidade. Motilidade. Reflexos. Fala; cscripta: caractéres, significados (uso de paradigma); c) exame mental pelo interrogatorio e observação de
actos c valavras do examinado. Importa verificar: noção do
tempo, logar, meio; confusão de espírito, alheiamento ao
mundo extrrinr. Humor do examinado, com ou sem correspondencia no meio ambiente. Excitação, depressão angustia' •.
Associação de icléas. Apathia ou delírio de acção.' Transfor-·
mações ela prrsonalidade. Percepção, illusões, allucinações· delírios, sua natureza c consistcncia. Relações com o meio: altenç•ão voltada pa·ra si e para o exterior; sern destino algum. Impulsões. Intelligencia. Precipitação, volubilidade, incoorde~ª~
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ção das idéas. Corrcspondencia entre . a·s idéas acluaes e a
educarão recebida. Mcmoria: factos ant1gos c recentes. Estado
geral da nutrição. Somno, insomnias. Aulo-intoxic~çõcs. Perturba<;õcs cenestcsicas. Hislol'ia .do faclo q_uc motivou a pc;ricia· si houver. UI. Sommalono - 1) Summa das acqUIsic,;õe's que denunciam a doença; 2) Juizo. sobre a alie_nacãn
existente ou não, na phase dos exames; preJulgamento, s1 possivel do estado no momento do crime ou outra acção que import~ á justiça Ol} causa publi~a; a). Ded~ccão diagnostica, caracterizando a forma nosologiCa, SI poss1vel; 4) Hcposta aos
.quesitos propostos. "
QUESITOS

Tralando-se de alienação mental, os quesitos poderão ser
ps seguintes :
1. Si a pessôa presente (o ré o) soffre de alienar;ão me~ltal;
2.0 Si esta alienação é continua ou tem intcrvallos Iuc1dos;
::1, Si é geral ou parcial; 4. Qual a sua especie ou genero;
5.0 Si p6de se precisar desde que tempo data ella; 6. 0 Si o facto
,(que {ôr objecto da accusação), o accusado (ou o réo) o commetteu, ou podia ter commettido, em estado ou acto de loucura, ou lucido intervallo.
Tratando-se de imbecilidade, poderão ser estes os quesitos: 1°, si a pessôa presente é imbecil; 2°, si a imbecilidade
é nativa ou não; ao, não o sendo, desde que tempo data; 4°,
si o facto (que {ize1· objecto da accusação} podia ter sido
praticado nesse estado; 5°, si o seu estado o torna absolutamente incapaz de imputação.
Si se tratar de enfraquecimento senil, poderão os
quesitos ser os seguintes: 1°, si a pessôa presente {o examinando) apresenta signaes de enfra'quecimento senil; 2. Quae3
sejam; ao, Desde que tempo datam; 4.0 Se o facto podia ter,
sido praticado neste estado; 5, Se clia' é absolutamente incapaz de imputação.
0

0

0

0

0

AUTO DE

EX.\~IE

JE

.A~.UD!.

lL

Aos . . • • • dias elo mcz de . • • • • c:o anno de . . . . nesta
cidade do • . • • • • (lagar onde fôr) em ..•.• (local que {1r)
presente F..... (autoridade que presidir d diUaencia) oommigo F.... escrivão (ou servindo 'le ... scrivão) as testemunhas F ..... e F •..•. abaixo a~~ignadas, residentes em ..•..
e os peritos nomeados .F...... (nome por inteiro e se é, ou,

não, profissional, declarando-se neste ultimo caso, a ·razão
por que foi nomeado) residente' em .•.• e
(nome por.
inteiro e se é, ou não profissional, declarando-se, neste ultimo caso, a razão por que foi nomeado) residente em •..•• ,

F....

prestado peJos referidos peritos o compromisso de bem e fielm·ente desempenharem os deveres do seu cargo, e com verdade declarem o que encontrarem e em sua consciencia en,tenderem, encarregou-os áquella autoridade do proceder n.
exame de sanidade em • • • • • •. (desiona-se a pessôa, posto.
graduação, se tiver) e que respondessem aos seguintes que'itos: 1,0 . . . . . ; 2/ • ! . . . . ..t a~o ...... i etc. (seguem-se ~a,

;
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quesitos, sobre a causa da prolo'ngação do mal; se ella 1•esultà
da of(ensa physica ou de circumstancias espcciaes extram·dinm·ias; se o o{{endido apre~cnfa perigo de vida; e os mais
quesitos que a aut01·idade julgar necessa1'ios ao exame) • E
passando os peritos a fazer os exames ordenados 'C investigações necessarias, declararam o seguinte: . . . • (descreve-se,
minuciosamente, o que tive1·em averiou.ado e feito); e, por..
tanto, respondem: ao primeiro quesito, quJ . . . (a resposta):
ao segundo quesito, que . . . • . (a r·esposta); ao terceiro que ..
sito, quo ...•. (a 1·esposta, e assim por diante, até o ultimo).
E por nada mais terem visto c que declarar, deu aquella au..:
toridado por findo este exame, do que lavrei o prcsent.e auto,
que vne liCla mesma autol'idade rubricado e assignado, commigo escrivão F ....• que o escrevi, os peritos referidos e as
testemunhas acima mencionadas, que assistiram ao
examo·
<lesdc o seu inicio; do que tudo dou fé.
F ..•.... (
(

(Assignatura por inteh·o da auto;·idade que
presidiu ao exame).

F ....... )
) Dilas dos peritos.
F ....... )
l!~ • •••••• )

) Ditas das testemunhas.
F ..•.... )

F....... Dita do escrivão.
NoTAS - A autoridade que presidir ao exame de sanidade deverá, além de assignar o respectivo auto, rubricar á
margem todas ~ s suas paginas, IQ terá sempre presente o auto
de corpo de dclict.o, afim de o confrontar e rectificar no mesmo exame.
Quanto aos quesitos apresentará os que julgar necessarios ao descobrimento da verdade, e sirvam para corroborar
on rcctificar as respostas constantes do cor-po de delicto,
vistl) qu~:;, neste, como ensina Pereira e Souza, nem sempre
se póde determina!', com segurança, quaes s-erão os resultados ou estragos resultantes do crime.. e, consequentemente,
medir, com precisho, a natureza e o grf.J da pena u applicar ..
Assim, tratando-se de ferimento, a aut-oridade, á vista do
corpo de dclicto, fará os quesitos necessarios para rectifical-os. Si ahl f e houver declarado, por exemplo, que poderia
reRullar mutilação ou amputação, deformidade ou privação
permanente do uso de algum orgão ou membro, dcver:í no
exame do ~~midade perguntar si com effeito resultou a :llnputação, deformidade ou p.rivação referidas no corpo de delicto,
e qual a sua causa ou, na •bypothese de não terem occorrido,
si c lias podem ainda verificar-se. Procederá da mesma fórma, quando se houver declarado ser a enfermidade incuravel
e que prive para sempre o offendido de poder exercer o seu
ll'abalhn. Si no corpo de delicto se houver declarado a ii.'lmbilitação do indiYiduo por mais de triufa dias no servico
aetivo c, antes de completado esse prazo, o offendido se restabelecer, sendo ref]ncrido exame de sanidade, a autoridade
pcrgnnta.rá si, com effeito. a ferida está sã ou cm·ada, qual o
estado de saudc do offcndido, si este póde ou não continuar a
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trabalhar, c, no caso r:egativo, qual o tempo provavel, necessario para o seu restabelecimento.
E, conforme o caso, procederá semeHmnlcmcnto.
- O auditor julgará, por despacho, o exame.
- Tmtando-se de exame de sanidade, consoante a lição
de Viveiros de Castro, r:ão é de boa cautela que os peritos sejam os mesmos do corpo de delicto, parecendo mais qeguro
que sejam outros, que offerccam melhor garantia de imparcialidade c de acerto, não sacrificando a vel'dade, pelo orgulho das convicções formadas, o capricho ou a perlinacb f..:lll
sustentar um primeiro erro.
No exame de sanidade, a descripç;ão elos peritos deYc se.t•
a mais exacta, clara e minuciosa possível, do mesmo modo
que no auto de corpo de delicto.
Os peritos que, sem justa causa, se recusarem a fazer o
corpo de delicto ou outro qualquer exame complementar, serão multados em 50$ ou 100$, pela autoddade q11e presidi~· ao
a c to. (Art. 146 do C. J. l\1.).
Fallecendo o offendido, o auto a lavrar se denornir.'ará
"Auto de autopsia" ou "Auto de exame cadaverico".
EXAMES NO CADAVER

Recomrnendações geraes
Como recommendações ou cautelas geraes a observar na
àulop,çia, prescreve o regulamento n. 6. 440, de 30 de março
de 19ü7, cujas ·regras concernentes ao corpo ele dclicto c !'Xames complementares do mesmo são applicaveis ao processo
criminal militar, na cor. .•formidade do art. iH do C. J. \1. :
"Art. 97. As autopsias devem, nas condições ordinnrias,
ser realizadas por dous medicos, dos quaes um se incumbirá
da secção cadaverica, de conformidade com a oricnlaç.ão pré;via de ambos, revezando-se, se preciso, dictando ao escrivão,
á medida que se realizem as operações, os dados recolhidos.
Excepcionalmente, um só medico rcconhecidamer:te idoneo poderá operar a secção, dictando, como no primeiro ca~o,
os resultados ao esC\l'ivão presente.
Si muitos peritos forem nomeados pela autoridade para
o mistér, fica prohibido, como regra de technica, o intenirem
mais de dous, a um tempo, na secção.
Art. 98. Ordinariamente as autopsias se realizarão decorridas doze horas do fallecimento; em caso exccpcior.'al e por
causa, que deve ser declarada, podem ser feitas, antes desse
prazo, apó~ a verificação da realidade do obito pelos signac.;;
thanatoscopicos, mencionados todos devidamente.
Art. 9-9. Um estado adeantado de putrefacção não constitue motivo de excusa á p.!'atica de uma autopsia; em qualquer época é possível, de um cadaver, colher informes ute!s
á justiça."
Recommendações preliminares
Art. 100. As autopsias serão praticadas. sempre qnc possivel, de dia e á luz natural; as cxcepçõc;; a c::; la regra peccisam de absoluta justificativa escripta r:o protocollo.
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Ad. 101. (Enumera os instrumentos e mais objeclos.
crssurios á p1·atica da auto1Jsia).

ne.-

Art. 1o:z. As autopsias devem ser completas: apenas, nos
casos ordinarios e em falta de solicitação de qualquer especie,
se limitarão ús tr.~s grandes cavidades: encepllalical thoraxica
e abdominal.
Art. 103. Por muito numerosas e profundas que sejam
as secções, nunca devem chegar a romper a continuidade do
orgão dividindo-o em frag·mentos. Nunca se deve perder da
vis! a 'qu,'3 uma recomposição é de regra, sinão como cxigencia de esthctica e de fórma, mas ainda para poupar alguns
sentimentos piedosos de respeito ao morto, e, sobretudo. o que
é essencial, porque essa reunião de partes divididas P.'~rmit
tirá não só novo~ exames. mas lambem, poder fazer-se UI~
juizo de conjunto sobre a séde c a ext-ensão de uma lesão.
Art. 104. Toda a wc::z que, para complementar elucidação anatomo-pathologica, fôr mist.~r retirar tltn orgão ott
fl'agmento dellc, será o facto claramente consignado no protocollo.
Art. 105. A ordem das secções não é arbitraria, sendo, em
falta de outra solicitação, acatada a anatomica (cephaliea,
lhoraxica e abdominal) .
Neste caso, isto é, de haver indicacão de outra ord.~m. a
seccão começará pela cavidade em que forem mais notavcis
ou características as lesões, terminando pela das outras. O
perito póde ainda justificar infracções a .~sta regra ..
EXAME CADAVERlCO

Inspecção exte1·na
Art. 106. A inspecção juridica do cadaver, preliminar ti
auto})sia propriamente dita, consiste em um exame externo
do mesmo e das condições do meio ~~m que se achava primitivamente.
Si os peritos não tiverem sido notificados, como de dever,
para ('Sta phase da inspeccão, por ultimo mencionada. podeI'fío cxigit· uados e informacões recolhidas, 1'J attS a visita aos
sitias _em que se realizaram os successos, c o exame dos objeclos alli apprehendidos.
Procedendo á inspecção jurídica, começarão os peritos
por verificar si a mort.~ é real, procurando determinar época
provavel á que clla remonta, pesquizando, em seguida. ~d existem indicias de morte violenta, por um attentado ou accidenfe, ou si foi conseqnencia de doença.
Si possível, d,'Jvem ser observadas todas as circumstancins ambientes, o logar em que foi o cadaver encontrado, sua
n~t ureza e ~isposição, ve~tigws de desordem, luta n resistencia provave1s, armas ou mstrumentos outros, encontrados na.;
proximidades. vizinhanr,:a ou mesmo no corpo do morto, manchas. p.~gadas. sif!nars. estado das vestes. sou arranjo e dilarrraç:õrs. cmfirn. tl'llas as informa<;:õcs, que. em mais de uma
L'lllt.'l'g•'nria. po.km tl'r subido valor.
·
.\ atti't 1 d.l' t' a llt):::içih"' dn ('(ll'Pl' reelam::nn exame altt'nto.
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não exercer pressão alguma nem alterar a posição natural
das grandes cavidades.
Depois dos signaes de morte, procurem-se os de ident idade, .~. então, o sexo. a idn.ue. a estatura, as proporções. o
estado geral de nutricão, os vícios de conformaçúo. tatuagen~.
cicatrizes, estigmas profissionaes, e te •. devem ser consignados.
Em caso de despedaçamento criminoso, Robrc os fragmentos encontrados do corpo, pesquiz.~m-so todos esses dados para
elucidar o successo.
·
A pesquiza dos signaes de morlP. violenta faz-se examinando o cadaver da cabeça aos pés, não devendo escavar região alguma - b couro cabelludo, o interior da bocca, os COTJductos auditivos, os olhos, as fossas nasaes. si por a911es so
escapam sangue ou liquidas pathologicos; o pescoço, o thorax,
as axillm;, as mammas, o abdomcn, os membros, as partes genitaes. o a nus e o doi·so.
ErupÇões, feridas, ulreras, tumores, hernias. etc., devem
àêr notados, seguindo-s.~ a ordeni ana!omica para a sua
desct·ipção.

lnspccção interna
Art. 107. f. a Cranco e encephalo:
O cadaver collocado em decubito dorsal, a cabeca levantada por um cepo, em que repousa. a nuca, dividam-se os cahellos por uma risca, indo p.~Io alto e por detraz de uma orelha á outra, e trace-se uma incisão transversal tendo como
extremo3 as apophyses masloides; rejeitem-se os dous retalhos para a frent.~, sobre o rebordo orbilario e para traz ao
nível da protub.~rancia occipital externa.
Examinem-se as partes molles descolladas e. feita a excisão dos musculos temporaes, toda a face externa da ahobada craneana.
A cabeça, trazida para a borda da mesa. Rerá serrada
circularment.~. um centimetro acima do descollamenlo das
partes molles. Completada a seccão da calota. levantn-se cuidadosamente, separando-a de suas adherencias, com a dut·amater ou, si difficilmente separaveis, incisando circularmonl..-!
a nHming-e e retirando de uma vez calota e dura-malcr.
Examinada internamente a superfície da calola retirada
e externamente a dura-matcr, comece-se por abriL' o seio longilnclinal superior.
Pnra desprender a dora-mater. cxcisc-so circularmcnto
no sc11tido da secção ossNl on c1·ncialmcntc. seguindo as incisões pnrallcla~ de rndà lado do f;Cio Iongittldinal sup.0rior, sondo cada rotalho dividido em dous por uma secção perpendicular á primeira.
lnRt)('ecionem-se. enfão .. tl superfiCie interno. da menin~o
cxcfsada. a porção apr.~ciavel da pia-matcr o a casca cerebral
subjacente.
Extraia-se o cerebro, cortando successivamente do dinnle
para traz todos os nervos craneanos, cerce com sons hm·acos
efferrntes, até a tenda rlo ccrehello, inciRada ao nível de sua~
inser~,:õr~. dPpois, )1ostcriormPntn. os ulltmo~ nct·vos ria ha~o
f' n mrdnlln.. o mai~ haixn pPssi\'l'l. introduzindo o l'~rat·)wllo no
bnl'aro nl'eipilnl.

K~ntninandn ligt•it·amt•nlt~ ,"11\ sl'tt !'t)njunln n l'llt't'phnln
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cerebraes; inciza-se sobre o corpo calloso, obl iqualllcnLn. n para f6ra, alJrilldo os ventrículos latoracs.
A ahertura dos côrnos anteriores e posteriores faça-so
por quatro córtcs, pequenas eurvas de concavidad0. externa
chngidas em um plano horn:ontal.
Visto os ventriculos lateraes, seu conf.~údo e particularidades, os plexos choroides, prosiga-·se na procura do ventriculo médio, examinando, de caminho, a téla choroidiana e
indo até o ventrículo inferior, introduzida a lamina pelo aqueducto de Sylvio e incisados os tuberculos quadrigemnos, glandula pineal c cerebello.
O exarr.e dos hemispherios e nucleos cinzentos internos
faz-se por uma série de cortes, de dentro para fóra, dispostos
lwrizontalmente, mas não. completos até romper extcrnamen~J
a continuidade da pia"':'mater contentar&'.
Os grandes ganglios receberão cortes radiados em fórma
de leque, tendo um ponto commum de encontro, o pedunculo
cerebrt~J, para se não destruir completamente a continuidade,
na base.
O cerebello será dividido, en: cada uma das suas metades,
por um corte ho'rizontal, separando-as inferior e superior..
mente, e, em seguida, por uma série de incisões radiadas, partindo d~ extremidade externa e superior do corte central dA
cada hemispherio cerebelloso.
A protuberancia e obulbo serão examinados por secçõe~
seriadas transversaes.
Descollada·s da base do craneo as meninges que a reves ..
tem, examine-se cuidadosamente esta vasta e anfractuos~
superfície ossea.
2°. Face - Olhos, ouvidos, bocca, nariz:
Olhos - Disseque-se a pelle da testa desde o ponto em
que foi serrado o craneo, até a borda superior da arcada orbita.ria; partindo da apophyse orbitaria externa e do ponto
mais interno da arcada orbitaria de cada lado, comprehendendo· a porção frontal dei\Xada no corte da calotr..· craneana,
tracem-se duas linhas de serra, que, de fóra para dentro, vão
convergindo até se eneontral'em no buraco optico. Afastado o
fragn:ento osseo, tem-se descoberto o globo ocular, que póde
ser retirado da cavidade, depois de separado pelas suas adherencias e de apartado o nervo optico com sua bainha.
Ouvidos - Prolongando-se para baixo a incisão craneana
que veio até as apophyses mastoides, fazendo a disecção, póde-se examinar o conducto auditivo externo e a glandula parotida.
Gostadas a·s partes molles, serre-se a porção do temporal
correspondente ao orgão da audição, por meio de dous cortes:
um, dirige-se, pela fossa média da base do creneo á cella tu:..~
cica. outro. aln vindo ter, passando pela fossa posterior.
Bocca - A partir da extremidade livre do lahio inferior,
na linha média· eortem-se todo~ os tecidos moll('" até u. symphyse do mento, e dahi para baixo até a fossef.a jugular; dissequem-se latcr~lmente os retalhos. separando as partes molles do corpo do maxillar inferior interna c externamente e sobre a lin_ha média, com a serra, divida-se o osso em duas porc:ões.
Desligados de suas inserções os musculos do paviment~
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buccal, será facil á vista o acccsso de toda a c&\'idacle, lingua,
paredes, fundo da garganta, orifício do pharyngc, etc.
Nariz - Drscollc-se in(rrnamcnte o labio superior, comprphciHlcndo na separação n pude anterior do nariz. até uma
certa nltnra, em que continuando n raspar o maxillar superior, tenham-se appnrclltcs os dou.~ orificios nnlPriorcs da~
fossn~ nasacs.
Uma tentacannla, introduzida por um destes orifícios v::w
sahir do fundo da garganta de um dos lados da uvula.
A partir dahi, de cr\da lado, cortem-se o véo do paladar,
depois as partes rr:ollcs que revestem a abobada palatina, all'
os espaços que separam os ineisivos medianos dos lateraes.
Do lado da bocca serre-se a borda alveolar do maxillar.
na frentr. e a aboba.àa pala tina em f'eguida.
Uma tesoura int.roduzida pelos dous orifícios anferiorc:::;,
corta o septo em toda á sua extensão, permittinrto retirar Cl
pequeno plastrão. •
3°. Medulla espinhal:
Deitado o cadaver convenientemente, em decubito von ..
trai, pratique-se uma incisão, indo do occipital á base do
coccyx ao longo das apophyses espinhosas.
Disseque-se a pelle e as partes molles, massas muscula ..
res espinhosas de um outro lado, rn.spando o osso.
Muito proximo á base das apophyses espinhosas e de
rima para baixo, serrem-se, de cada lado, as laminas verlebraes.
Levantr.ndo todo o plastrão osseo, se se consegue, ou umà
a uma, todas as porções cortadas das vertebracs, examine-se
exteriormente a dura-mater, abra-se esta meningc por uma
incisão longitudiMH, inspeccioncm-sc a pia-matcr c a mcdulla
em toda sua c!Xtensão, corLem-sc, de cada lado, por incisão
longitudinal, as raizes nervosas da medulla, extraia-se sua
porção inferior do sacro e coccyx e superior do buraco occipital e desliga;das todas as connexões. retire-se do canal, c,
fóra, examine-se mais detidamente, prrtticando uma série de
cól'tcs parallelo c transversaes, dPixando, pam continuidade
do todo, as meningcs anteriores.
!to. Pescot_:o, cavidade thoraxica e abdominal (incisão geral) :
~
A partir de pouco abaixo do menta, trace-se uma incisão
que vá, ntravez tio pe~coço, thorax, abtlomen, contornando á
esquerda a cicatriz umbelical, á symphysc do pubis, comprehendcndo apcnaEZ as partes mollrs externas. Com precaução
faça-.se uma pequena abertura penetrante até o peritoneo.
consentindo a passagem de dons dedos, que afastados em V
deixem facilmente operar a incisão completa, sem o menor
perigo de lesar os orgãos subjacentes.
'
Levantadas em cima as partes molles incisadas e repuxadas para cima c para fóra, ao nivel das falsas costellas e parallclamentc &-' ellas, destaquem-se as inserções musculares e.
raspando a caixa thoraxica neste ponto, desnude-se até
certa altura de suas partes molles, cinco centímetros. cerca,
pa·ra fóra, distando do ponto de juncção das cartillagens costaes nas costellas. Na secção das partes mollrs notem-se todas
as particularidades encontradas e complete-se esta parte do
exame com a observação do cliaphrngma, sna disposição. abobadamento, :n:arcando com os dedos o grão dessa elevação ou;
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n correspmHlencia elo seu limite superior com uma das co3tel.-

lns ou Pspn(:os intPrÇ!~staPs no nh,~l da linh&: mamillar, dispo.giçiio da:; viscrrm; ou algllm conteúdo insolit.o, que porventura
''xis ta.
5°. Thorax Pnla incisão .iá fuif.a anteriorm~nt.e, rcsolufnmenfe faça-se rl' dissccaçíio das par! rs molles, separando-as
rm cada lado em grande Pxf cnsão.
Corrcspondendo á Iinlta mamillar, com o coslolomo, corterr.-se de hai:.~o para cima as costellas, fazendo-o com bastante prcrnnefío á primeira, para não lesar os vasos subjacentes.
Dcsnrficnlando o rsfr.rno da· claviculn, cortando o feixe
estcrnn l do mnscnlo t'sfrrno-clcdo-mastoid~o. o ligamento
costo-elavirular. tome-se do csterno por sua extremidade in::ferior, ~cpnrrm-!'r as insf'rcões do diaphragma nàs ca.rtillagens coslars r 110 apprndice xyphoide, levante-se progressi~
vamenfc para cima. separe-se do mediastino, raspando cautelosamente a superfície in f erna do osso para não lesar os vasos intra-thoracicos, nem o pericardio~ observem-se então, o
estado rios suecos pleuracs e o conteúdo anormal que possam
apresentar. o aspecto do pulrr.ão, particularidades sobre os
:vaso~ e aindn sobre o mediastino e ganglios àhi existentes.
6. o Perirardk> e coração:
Abra-se o sncco pedcnrdico, com nma tesoura, notando
~ymphyses, se Pxistirem, espessura, conteurlo, f'stàdo do coi'ação, seu aspecto exterior, dimcns·õ,es, estado dos vasos coronarios, rcp]Pxão das cavidades, rijeza e consistencia.
Para o exame do eoração a regra offerece dot1s modo.s do
proceder, que se excluem por vantagens e inconvertilmtcs reciprocós, compl't indo ao perito escolher, de accôrdo com o caso
que visar.
Abertura do coração dentro do fltM'a.r - Introdüzindo o
indice esqtH'rdo sob o coração, neste ponto de apoio suspendase e faça-se com os outros dedos gyrnr o mesmo sobre ó seu
eixo, da direita para a esquerdá, de sorte que bctn claro se
fenha a bordá direita ou inferior da víscera em que vão ser
dados os dons primeiros cortes.
1°, ttma incisão que parta do meio do espaço que Eepara
as embocaduras das veias cavas c termine na mesma borda,
1mmedintatnerHc adianto da base, abrirá conyenientemcnte a
nuriéttla direita;
2°, ainda nessa bordn, como em continuaç.ão da linhn pre·cedonte, comeÇando da base, incise-se profundamente para que
a Inmina penetre no interior do ventrículo e dahi dirigindo ·Se
partt a JWI'In, muit.o mnis levemente, para no extremo não lesar
o sopfo intrn-Ycnfricular: ficnr:í patente a. cavidade tlo ventriculn dir·pifo r permiffiuo o estudo <.lo seu contendo.
Tomnndo a ponta d1l eoração c levando-a para cima I! para
n r~qnerdn, abraçada a visccra em haixo e á direi fo peh mão,
colloquc-so de 1ai sorte qtw fiquem bem :i mostra u borda snperior o esquerda c pari c da parede posterior; nesta poJição,
procedam-se no tcrcriro c quarto cortes;
3", comcçar:í, sobre a veia pulmonar superior ú esqucl'dn,
indo até :i base, servindo de reparo neste ponto a veia coronaria, soiYro um dos lados da qual tcrm in ará o mesmo; Jcixnr~í.
nhrrfa a nnrieula csqlH'rda;
4", indn, nn hordn rnt'I'PSpondrnl ,~. dPsde immedia l.!mHl.nte
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ut~~ um pouco unir::~ da ponla, cnrrgicamente,
abre-se o ventrieulo esquerdo.
Proceda-se concorrentemente ao exame das cavidades; da
ntü·icula direita c seu contcudo, notando logo a amplitude de
orifício atrio-ventricular, introduzindo por cllo o indice e o
médio, sem violencia; o venlriculo direito, a auricula esquerda
e vcntriculo respectivo, seguidamenf.c.
O exame mais minudenlc do orgão só s~ pode cffcct.uar no'
cd.PJ'ior, cxtruhindo-o, pois, para fóra do thorax.
Lovantc-se o coração com a ponta dirigida para l'ima o
ccrce com ~nas implant:v;õPs na viscPra, por tres ou CJ1Jatro
grandes golpes, d0spn•mla-sc-o dos .gTossos troncos vasculares
da hase.
Apreciem-se as srcções da uorla c da arf.ül'ia pulmonar,
seu calibre, consistencia das paredes e mantendo uma tHl ou f ea,
respectivamente, em posição vertical. de sorte quo o plano do
orit'icio fique exactamente horizontal som experimentar des-·
Yios nem tracç;óies, faça-se correr sobre o in fcrior dPI \::1s um
pcqneno fio de agua.
Em virtude disso, as valvulas ~igmoide3 adaptar-se-hão,
fazendo pprfeita occlusão, se sufficientes, não permit.tindo q11n
o licitlido escape, on, ao contrario, deixando-o escoar-se :;i
uma immfficiencia aort ica ou pulmonar existir.
Para experimentar a snfficioneia das valvulas afrio-vcn ...
triculares, recorra-se á PI'atica de Cornil, immergindo o t:o ...
ração em um vaso de agua, deixando esta penetrar e énchcr ...
lhe as cavidades, comprimindo subitamente a porção Yenlr•cnlar, ob~ervando si o liquido jorra pelas yalvulas mal occlusas, ou ncgalí\'Umcnle.
Para abrir completamente os ventrículos são pt'ccisos
mais dous córl es convenientcmcuf e dispnstos, par· a ne111 só
poupar os musculos papilares e lacinias valvulares tricusrddes
c mit,raes, como as sigmoides artcriaos;
Go, disposto sobro um plano, como em sua posição nor ...
mal, trace-se uma linha que do extremo inferior da borda:
cortada do vcntriculo direito, desviando o musculo papilar
para não o interessar, vá cahir so·bre o meio da arteria I-U 1...
monar, guiando as pontas ctas tesouras para poupar as sigmoicles;
6", voltando a borda esquerda para cima, fnc:a-se no ventrículo correspondente uma incisão, que, partindo da ponf a,
no lagar em que tf'rmina a anterior <la mesma horda, se vá
desviando em angulo agudo para terminar no meio d3. n.orf.a,
separando externamente a arleria pulmonar que se lhe antepõe
e guiando no extremo o instrumento para que passe P!llJ'(' as
sigmoides, sem offensa de lias.
Este melhodo tom sua escolha imposta nos casos em que
se snpponha vantajoso apreciar a finalidade c a qunnt.idafl~
relatiYa de sangue contido em cada uma das cnvi!lndes do eora(:fio e ainda quando, em presença do uma grande embolia
vulmonar, se desejo pesquizar o embolo, sem deslocai-~>.
Quando maioi· conYeniencia houver· em se indagar do csfarlo de sufficicncia occlusom das vnlvulas ventricnlat'e3, po1~
Jll'occsso mais preciso que n pratica de Cornil, rcconHw~tH.Iada.
anlnl'iormentc, recorra-s.e no seguinte:

abaixo da base

Extracção pl'im.itiva do cornção 2Jm•a {ÚJ'a do tli07'rr~ ___.
cxtel'iormcntc, IrvnrHa-so o cnrnçfio pela p,)nfa e
roJ'fPm-sf', rcnle critn o prrie~rdlo p~n·ipfal, n~ gt·:uulp~ vasos

l~xaminndo
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dcpemlcntrs. Conduzido para fôra, um novo exame ox:lceno,
muito mais preciso, pódc ser conseguido.
Iucisada~, pelo meio já indicado, as auriculas rlit'oJil,\ ~
"esq11erda permittirão o exame de seu interior c da superfi(}ie auricular das valvulas mitral o tricuspidc.
A prova da corrente da agua pelo meio já prcscrip~o para
hs sigmoides, demonstrará sua sufficiencia.
Jlara fazer a mesma indagaç~ da mitral, sustent::!-se o
coração na palma da mão esquerda, com o médio e o imli~o
prenda-se a aorta, c deixe-se cahir sobre a face auricular da
mitral um fio de agua que encha o ventrículo e
depois a auricula. .Comprimindo com a mão direita o ventrículo repleto, sangue, coa lhos, agua, são expellidos; limpa
a cavidade, si a Yalvula fôr sufficiente, as suas bordas livres
adaptar-se-hão e nem uma gotta do liquido surgirá do orifi.cio occluso .
.Respectivamente para a tricuspide. Abra-se, entlio, a
yiscera; dando as outras incisões prescriptas anteriormente.
Abram-se e pesquizem-se em seguida as coronarias.
Depois do coração abram-se e examinem-se os grandes
vasos, deixando a aorta e as carotidas para rlepois de retira9os os pulmões.
7". Pulmões - Examinados os saccos pleuraes, seu conteúdo normal ou pathologieo, pericardio, coração e grandes
vasos, procure-se retirar os pulmões da caixa thoracica. Pa.1·a
isso busque-se com a mão separal-os de qualquer adheren.:.
cia, e livres, repuxados um pouco para baixo e para a frenl.e,
cortem-se horizontalmente, primeiro o bronchio e~qucnlo, depois, o direito.
Examinem-se, então, detidamente, as pleuras, suas superficios, estado, disposil;ão e particularidades encontradas e todas as circumstancias externas dos pulmões, volume, fórma,
colorãção c con~Jstencia, podendo alé submcttcl..:os ú prova hydrostatica.
Para inspcccional-os internamento colloquem-sc sobre urn
plano por sua face diaphragmatica, mantenha-se a JJOrda anterior poe uma da..:; mãos e pratique-se uma longa c J)l'ofunda
incisão comprehendendo quasi toda a espessura, de ~~ima a
lJa ixo, na direcção do h ilo.
Golpes parallelos, convergindo para o hilo, permittirão o
mais completo exame, mantendo as connexões do orgão. Por
meio de tesouras vão se abrindo succeí:5sivamente as vias aereas
e circulatorias, das maiores ás mais finas ramificacões, até as
diminutas que não permittam mais esse exame.
O exame microscopico de cortes do pulmão fresco póde
ser preciso.
Complete-se a inspecção, revistando as paredes internas
da caixa thoraxica.
8. Pescoço - Comece-se _applicàndo sobre o esophago uma
ligadura acima elo nível da crassa da aorta, para impedir que
as materias provindas do estomago sujem a cavidade, cortando
o orgão assim ligado.
Descollem-se, de cada lado, as partes molles externas, pela
incisão já ordenada precedentemente.
Cortadas as inserções inferiores de todos os rnusculos do
pescoço, voltados então para cima, observem-se os vasos da região, notadamente as carqtidas, especialmente suaª patecles, ~
0
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thyroidc, o larynge, a trachéa, incisando-os c abrindo-os success ivamente.
Identicamente proceda-se com o esophago c o pharynge •1
O corpo e os cornos do osso hyoide devem ser hem examinados para o reconhecimento das fracturas do que podem ser
séde.
. O exame complementar das amygdalas, ganglios lymplJa ...
ticos, nervos e glandula.s salivares, estado das massas muscula ....
res profundas do pescoço c porcã9 cervical da columna Ycrtcbral devem seguir-se.
9. 0 Abdomen - Por motivos de dependencia anatomica e
conveniencia technica, deve-se obedecer á seguinte ordem d~
inspcccão dos orgãos abdomi~aes:
I
-Epiplon e peritoncq· parictal;
li -Baço;
IH -a) oRim esquerdo, caps,ula supra-renal, ureterio·:
b) Rim direito, capsula supra-renal, ureterio;
IV -Bexiga urinaria, uretra;
V -a) Prostata, vesículas seminaes, penis, cordão esperma ti co;
·
b) Vagina, utero, trompas, 0\·arios;
VI -Recto;
·
VII- Duodeno, porção intestinal do colédoco;
VIII- Estomago;
IX - J. . igamento hepato-duodenal, conductos excretores
da bilis, veia porta, vesícula felica, figado;
X - Pancreas;
XI - Intestinos, delgado e grosso;
XII - Mesenterio, ganglios lymphatico~. vasos, etc.;
XIII- Ganglios l~mphaticos rctro-peritoneaes, aorta, Ycia
cava inferior.
10. Epiplon - Já examinado por occasião da abertura do
abdomen o grande epiplon e o peritoneo parietal podem agora
ser detidamente estudado.
11. Baco - Apprehendido e separado o baco, trazido parà
fóra c para cima, cortem-se os vasos na proximidade do hilo,
rcUrc-sc-o da cavidarte abdominal, apreciando à volume, fórma,
consistencia, coloração, disposicão e espessamento da capsula.
Façam-se, então, a cortes longitudinaes convergindo para·
o hilo, permittindo verificar o estado dos tecidos, sua vascularização c modificações.
12. Rins, capsulas supra-rcnaes e ureterios - No mesmo
lado do baço, á esquerda, levantando e rejeitando á direita os
orgãos abdominaes circumvizinhos, porções ascendentes e descendentes do intestino, etc., procure-se o rim esquerdo, capsula supra-renal e ureteri9, pondo.:..os a descoberto para um
summario exame externo .
.Destaque-se o diaphragma ao nível de suas inserções postaes, trace-se uma incisão semi-circular atraz do rim, ao longo
de sua borda convexa, e outra semelhante na borda concava e
voltada para elle, comprehendendo vasos renacs, uretcrio, capsula supra-renal, e é facil sua retirada.
Examinada a camada ce1Iulo-gordurosa que o reYcstc, fa('a-se na superfície da cap~ula. atJ longo da b'Jr-rla c0nve:x3,
uma i.c.ri~ão pouco prtJfunda, para dr:;~o:-!in~!' o -::-·;;ã0.
D~~arJtu:rirJa a cap~:1!a ~n,·c:'r:!"l ~c:rr.-Et? n nü a E'"·p~r!ir::ie
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do rim, pcrmiltindo a observação de seu aspeclo, côr, tamanho,
consistencia, pr.so, fôrmn, etc.
O rxnmo interno é fcilo upús a ROc<:iio em duas Illclaclcs,
operada,
incisão no longo da borda interna ainda, extensa
e prol'un1 a, alô o basf;incfe. A seccão dos caliccs e bassinetes
completal'á o estudo nccroplico.
Para o rim direito o processo será o mesmo, devendo-se
para procurai-o, trazer para a esquerda o intestino c orgiios
deslocados, desligar o cecum, os colons ascendente e tranverso, afastando-os tambcm para a esquerda, assim como o
~·igado, que convem levantar um pouco para não ser lesado.
13. Orgãos gcnito-urinarios. Recto - Procure-se a bexiga, examine-se no lugar, e, desprendida de suas adherencias
na sympltysc pubiana, inciso-se sua parede anterior por meio
de tesouras, IH't'mi Uiqdo larga inspecção e palpacão da superfiei e in fcrna pelos dedos e a apreciação de seu conteúdo.
·
Os orgãos pelvianos são, então, retirados no todo para um
exame ulterior fôra da cavidade.
·
Com a faca procure-se destacar o recto da parede posterior, trazendo-o para cima c para deante, e, raspando resolutamente a superficie interna da bacia, escave-se a mesma, desprendendo todas as partes molles.
Na borda inferior da symphyse pubiana destaque-se a
parte superior da urethra, no homem c, por largas incisões
parallclas cortem-se as partes mollcs no pcrineo alô o amts,
que deYo ser retirado com o recto lendo sido circurnscriplu por
um corte circular.
·
Puxando a bexiga e o recto para cima e para traz com a
ponta da faca, cortando as ultimag connexões, tem-se no conjunto os orgãos genito-urinarios e a ultin1a porção do intestino
grosso a examinar.
A urcthra é incisada por tesouras em toda a sua extensão
até a bexiga, sendo a porção pcniana ao lougo do raphe mediano dos cortes cavernosos.
A prostata será examinada por incisões obliquas, na dircccão dos conductos ejaculadores.
A bexiga, largamente aberta, pcrmittirá ver o collo, o trigono, a desembocadura dos ureteres.
As vesículas seminaes são examinadas separando a be;xiga do recto e procedendo a alguns cortes.
Por meio do cordão cspcrmatico e atravez do canal inguina!, trazem-se á cavidade abdominal os testículos, notando
adherencias, corpos livres, exsudados, etc. Os testiculos a nú,
façam-se incisões longitudinaes, passando através da corpo
pe Highmore, indo ter to epididymo separando-o.
·
14. Duodeno. Eslomago - Inspeccionadas as partes visíveis, procure-se com a mão saber da situacão, fórma, mobilidade, consistencia e volume dos orgãos. O dedo explorando
externamente o pylóro, penetra facilmente no hiato do
Winslow e póde verificar o estado do epiplon gastro-hepatico e da pequena curvatura.
Para abrir, faf;a-so uma extensa incisão ao longo da
grande curvatura, indo até á face anterior do duodeno. A'
medida que este corte vae abrindo a viscera, aprecie-se o seu
conteúdo, que se poderá recolher, para um examo minucioso,
seguindo-se a inspecção da superficie interna. .
Indague-se o estado de permeabilidade do coledoeo e do
~ys,tico, ~azendo-se pressão ~a vesícula bili!l!: ~ ~o~aJ:ldQ Q eª..
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coamento que se faz no duodeno; introduzindo o dedo sob o
ligamento hepato-duodenal, incida-se sobre este delicadamente
para observação do canal coledoco, veia porta e arteria hepatica. Só depois retirem-se o cstomago c duodeno para:
maiores pesquizas fóra da cavidade.
f5. Fígado e vesícula biliar- Apreciados em sua situacão
normal estes orgãos, sobre o ponto de vista de sua disposição,
fórma, consistencia, côr, dimensões, relações com os orgãos visinhos, retirem-se da cavidade.
rromando entre as mãos o 16bo esquerdo e trazendo para
cima e para fóra. desprendam-se profundamente todas as adhercncias, separando-as.
O pcdiculo do ligamento hepato ... duodenal cortado é sepà...
rado de suas adhorencias oom o figado e a vesícula fohca;
esta, por sua vez, insulada e aberta com tesoura, permittirá o
estudo de seu conteúdo.
Ao longo da ·face convexa do fi gado, de um lado c oo·
outro, nos dous lóbos, trace-se uma grande incisão transversal,
a que se podem seguir outras nos lados, parallelnmente, pro ..
curando no hilo guardar a contiguidade das porções cortada~
do orgão.
, !:~ ~'P~
i6. Pancreas. Ganglios e plexos - Descoberto o pancren~ c examinado externamente, uma incisão anterior e longitudinal, da cabeça á cauda, permittirá examinar o tecido da
vise era e o canal respectivo, BI attingido pelo córte.
Retirada a glandula, será facil examinar o ganglJo celiaco
e o plexo solar, adiante dos pilares do diaphragma, entre a
origem do tronco celiaco e as capsulas supra-renacs.
17. Intestino delgado e grosso - Depois de ter examinado cada uma das porções do intestino, notada a extensão,
consistencia, volume, ele., desprenda-se inteiramente, a parti~
do cecum e indo até o jejuno, sua inserção mescnterlca.
Com tesouras ou enterotomos, a começar de jejuno, ·e
fóra da cavidade abdominal, abra-se todo o intestino, totalmente ou em partes, tendo o cuidado, neste caso, de faze~
ligaduras prévias entre os diversos tractos; observem-se a natureza do conteúdo, o estado da superficie interna e notada-mente certas regiões, como a parte terminal do intestino dei ..
gado, a valvula ileo-cecal, o appendice vcrmicular, etc.
18. 1\fesenterio - Inspcccionndo já no com eco, por occasião da abertura do abdomen, o mesenterio deve agora ter o
seu exame completo, com todos os seus diverticulos chamandQ
a aUcncão o estado dos vasos e ganglios mesentericos.
f9. Vasos, ganglios, etc. - Desprenda-se o mesentcrio d~
suas adherencias á columna vertebral e delle libertado examinem-se e abram-so a aorta descendente e as arterias illiacas,
as veias cavas e illiacas, passando, em seguida, aos ganglias
retro peritoniaes ·=
'·
Pesquize-se o estado do canal tlwracico c ela cis(crna do
Peequef, anormalmente manifestos.
20. Membros - O exame dos membros é feito quando re ...
querido por circumstancias particulares: luxação, fracturas,
lesões osseas, articulares, ele. Não ha mister de regras espe ...
ciaes para esse exame, feito, entretanto, com a minucia dOI
Jl!ltccedcntes, si exigido.
·-
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Recomposição caclave1'ica

Art. 111. Heulizada a autopsia, cumpre aos peritos re ..
comporem o cadaver em todas as suas partes, collocando respectivamente os orgãos em sua situação natural e fazendo externamente, nos tegumcntos, a sutura das partes incisadas,
para que se disfarcem o mais possível as mutilacões praticadas.
Relatm·iõ pericial
Art. 112. LoYada n termo a autopsia e tomadas ordenadamente, d medida que se realizarem as secções, todas as notas,
descripções, reparos e particularidades, com esses elementos, e
como complemento da acção pericial, será redigido o protoc.ollo ou relatorio do exame cadaverico.
Este instrumento jurídico compõe-se essencialmente de
tres partes: preambulo, exposição, conclusões.
No preambulo, os peritos mencionarão ·seus nomes por
extenso, títulos que os recommendem e dão sancção legal a seu
mandato, declaração do facto sobre que vão depôr e da autoridade que lhes conferiu a investidura.
Na exposição, relatarão os factos observados, seguindo um
metl10do uniforme, acc6rde com a technica a a optada. Para
isso, na descriptiva da autopsia, rubricas diversas dividirão,
ordenadamente, as declarações do exame.
AUTO DE EXAME CADAVERICO (OU DE AUTOPSIA)

Aos. . . . dias do mez de. . . . . . do anno de. . . . • nesta
cidade do ...... (ou logar onde (ôr) em ...... (logar onde se
proceder á autopsia), pres-ente F..... (autoridade que 1Jresidir ao exame), commigo F .......... , escrivão do seu cargo
;(ou escrivão nomeado), as testemunhas abaixo assignadas e os
peritos nomeados e notificados F. •.......... (nome pOr.
intei1·o, e si é, ou não, profissional, declarando-se, neste ultimo
·caso, a 1·azão por que foi nomeado), residente em ...•...•• e
F......... (nome po1· inteiro, e si é ou não, profissionaL, de~
clarando-se, neste ultimo caso, a razão por que (oi nomeado),
residente em. . . . . . . . • . . . prestado pelos alludidos peritos o
compromisso legal de bem e fielmente desempenharem os
deveres do seu cargo, e declararem com verdade o que encontrarem c em sua consciencia entenderem, encarregou-os
úquclla autoridade de proceder ao exame do cadaver, que alli
se achava, do official (on praça) F . • . • . . (declara-se 1JO"
extenso o nome, posto, etc.) e que respondessem aos seguinte!; quesitos: . . . . . . (seguem-se os quesitos sob1•e a causa
lletenninante lla nw1·te; si a constituição ou estado nw1·bido
onterior do o{fendido concorl'eu para tonútr a lesão irremelliavelnwnie nw1·tal; si a morte sob1'eveio, não porque o golpe fosse nw1·tal e, sim, po1· te1• o offendido deixado de obser'l)fl1' o regimcn ntcdico-hygienico, 1'eclmnado pelo sett estado,
'etc.) • E havendo os peritos procedido ao exame ordenado e
ás diligencias necessarias, declararam o seguinte:
.(rf'{cl'e-sc, minuciosamente, tudo quanto fl,_ouverem os peri...
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tos feito e ave~·iguado, especialmente o estado do corpo e dos
orgãos, tanto e:xterior como interiormente, as lesões encontradas, suas causas, sua locat·ização, etc.). E, em consequen..
c ia, respor1deuuu us veritos: ao 1o quesito, que • • • • • • (a
·resposta) ; ao 2... quesito, que • • • • • • (a resposta) ; ao 3..
quesito, que • • • • • • (a resposta; e assim por diante, até o
1./.ltirno) . E por nada mais terem a examinar e a declarar, deu
a autoridade por findo o exame, do que lavrei o presente
autc, que vae pela mesma autoridado rubricado e assignado,
commigo escrivão E' • • • • • • que o escrevi, testemunhas
E' •••••• e F •••••• e os peritos acima referidos, to•1os
ai:taixo assignados; do que tudo dou fé.
) (Assignaturas por inteiro da autoridade qus
L' ••.••• ) presidiu á autopsia) c.

F .. • • • .) .

) Ditas dos peritos.

E~ •••• • • )~
~,

..... ),) Ditas das testemunhas.
~

F. •••••• >:

F ••.•.. ) Dila do escrivão.

(Rub1·ica da aut01·idade. á mmyfcm de todas as paginas
do auto).
1\0'rAS - A autopsia ou exame cadaverico deverá ser
feita, sempre que possível, de dia e á luz natural.
As excepcões a esta regra precisam de jp5tifi~ -.U.: escripf.a no proprio auto.
Na autopsia, os peritos deverão t~r o maior cuidado nog
exames a QUP. prnrederAm. não esquecendo inve~tiga('ão alguma que possa levar {t convicção da _existencia de um crime.
Deverão, igualmente, com rigorosa mmucw·:irlade e exaclirJão, descrever o aspecto exterior do cadaver e o estadll interior do mesmo. o numero, extensão, locali?.ação. profundidade dos ferimentos, tudo. emfim, que tenha relação com o
facto criminoso, bem como as diligencias a qut; procederem.
1'ratando-se de envAnenamento ou facto de igual gravidadr,
ainda mais minuciosas deverão ser as indagações c os examcR, o a sua descri peão.
Quanto aos quesitos. vejam-se. a propn~ito, os que
constam á parte: "Do irqucrito policial militar".
- O auditor julgará, por despacho, procedente ou não,
o c:xnme.
DA EXHUMAÇÃO

Regras (/eraes
~a hypof hcse de .lá to r sidn enfPrrado o cndaver em qua
houver mistér proceder-se á autopsia, será o mesmo exh'lmadn

Leia de 1926 - Vol. III
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Neste caso, devem ser observadas as seguintes regras:
t.• A autoridade, tttnto quanto fôr po!3siv~I. e se não hoU•
ver pl'ejuizo para a justioa, fará a dlligenCift. pela manhA 6
corcar-se-ha não s6 de pessoal sufficiente para as excavacões, como de cautelas hygienicas flUO evitem as consequencia~ das exhalacõcs e infecçõM.
.
.
.
2.• Se o cadaver estiver enterrado em cemtterio publwo
ou particular, o respectivo administrador ou proprielario,
qmtlquer delles, será notificado por escripto, sob pena de de~ob•.!diencia, para indicar o logar da sepultura. _
.
Se o eudavcr estiver sepultado em logar nao destmado
a enlcnarncuto, c se não houver pessôa que indique a sepultm·a ou esse lagar, a autoridade, pelos indícios que tiver,
procederá por si, declarando isso mesmo no auto.
3.• Se não puder effectuar a autopsia logo em seguida á
exhumação. se lavrará disto auto especial, no qual será declatada a razão do adiamento, o logar em que ficou depositado o cadaver e as providencias tomadas para sua guarda.
·
Neste caso, os peritos descreverão o exterior do cadav~r,
declarando o aspecto e signaes característicos para a verificação da identidade. No dia seguinte, OU 1 se possível fôr, no
mesmo dia, se procederá. á. autopsia e exame de corpo de delicto, segundo as regras estabelecidas, e determinando-se se
p cada ver é o proprio e identico que fôra exhumado •.
ÃUTO DE EXHUMAÇÃO E AUTOPSIA

Aos . . . . . . dias do mez de . • . . • • do anno de . . . . . • ne!!!ta cidade de ....•. (ou lagar onde (ór) em . • . . . • (cemiterio
vg lagar onde esteja o cadaver ou se presuma e&tar enterr·ado)
presente F . . . . . . (autoridade que presidir á diligencia).
comn:igo escrivão F .•.... , as testemunhas abaixo assigna ...
das e os peritos nomeados e notificados
e F ••••••
(names po1' extenso e se são, ou não, pro(issionaes, declaran ...
dn-~e, neste ulttmo ca&o, a razão por que (oram nomeados),
moradores, respectivamente, em • • • • • • foi pela mesma autoridade ordenado a ~· • . • • • • (empreaacto, guarda, adminil·
trador, ou quem quer que tenha a seu cargo as sepultuM~.
se as houver; ou a pessôa queixosa ou denunciante, ou r;:zal ..
qt·er outra que saiba) que lhe indicasse a sepultura d9
:F .....• (nome, posto ou grad!tação, etc.), enterrado ha ....
.• • • (indica-se o tempo) e que o cumprindo
(nome
do empregado, administrador. guarda ou queixoso, c:.:.), ~n...
<liceu o logar . • . . . • (nomeia-se o lagar; ou a catacum'"t
que f(jr, com, o respectivo numero) e disse ser ahi que se sepultou (ou lhe consta haver 1fllo enterrado) o individuo
que se trata; e, dirigindo-se para o logar indicado, aquella
autoridade, commigo escrivão, peritos, testemunhas e o referido empregado (gua1'da, etc.), ou pessóa que tiver indicado
·o lagar) declarou o mesmo ser exactamente este o local em
que sabe elle (ou que lhe consta) haver sido enterrado F •••
,••. : e, em consequencia, ordenou aquella autoridade que se
effectuasse a exhumação do cadaver que se encontrasse,
afim de se procederem nelle exames; o que com effeito se
fez aa presença daquella autoridade, de mim escrivão, qu'

lt,......

F......
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esto escreYe, peritos, testemunhas e mais pessôns que alli se
aclmYam, entre as quaes o empregado (administrador, guarda, etc., ou pessôa (Jue indicou o lagar), do que dou fé; e !oi
e.xhumado um cadaver em estado (perfeito ou não, ou clt"?
arlcantada put1·e(acção) o qual estava mettido em um caixão
(dcscteve-se a tzatureza do caixão, se o houver); exhumndo
o cr.daver, foi collocado em....... (designa-se o lagar) e ahi,
pela autoridade mencionada, foi deferido nos peritos nomeados o compromisso legal de bem e fielmente desempenharem os deveres do seu Largo, declarando com verdade o
que descobrirem e encontrarem e o que em sua consciencia
entenderem, e que respondessem aos seguintes quesitos .•••,
(se(}uem-se os quesitos). Em consequencia passaram os
peritos a fazer os exames e investigacões ordenados e os que
julgaram neceasarios, concluídos os quaes, declararam o seguinte: • • • • • (desc1'eve-se aqui, mir"buciosamente, todas aa
investigações, exames e diligencias que houverem procedido
e o que houverem encontrado e visto). E que, portanto, respondem: no f• quesito, que... (seaue-se a 1·esposta); ao 21)
quesito, que. . • (segue-se a resposta); ao 3° quesito, que ••••
(segtte-se a resposta; e assim por diante, até o ultimo). ~
fcram estas as declarações que, em sua consciencia e debaixo do compromisso prestado, fizeram. E por nada mais
haver, dcu...,se por concluído o exame ordenado; e de tudo
se lavrou o presente auto, que vae por mim escriplo e rubric-ado por F .•. (autoridade que presiditt ao exame) e assignado pelo mesmo 1 peritos, teJtemunhas, F... (a pessoa
que houver desianado a sepultura ou lagar de onde se tenha
desenterrado o cada ver) e por mim
escrivão, quo Q
fiz e escrevi; do que tudo dou fé.
,F ••• (Assígnatura po1· inteiro_ flll auto.ridads que presidiq
á diligerzcia) •;
,F ••• )
) Ditas dos peritos.

F.....

P .•• )

;F ••• )
) Ditas dàs teslcmunh~sc
F ..• }
F. . • (Dita da pessoa que houver desimwtlo a septtlturtl
ou o loaar de onde se desenterrou

F ..• Dita do escrivão.

0

cadaver).

(A autoridade que p1·esidir ao exame rubricará, á margem, todas as pagina.s do auto reapectivo).
. Notas - A exhum~ção ~~ve. ser procedida, de preferencta. pela manhã,. con\-mdo JUstificar-se a excepcão a esta
regra, no respectivo auto.
Quanto aos quesitos, vejam-se, a proposito, os qu~
CODBlam á parte: "Do inquerito policial militar".,
·

EXAMES DE LABORATORIQ
REGRAS GERAtB

Art. i f3. Além dos éxàlíles diredos no vivo e 116 ca ..
daver, a ~P~atica perici~l- exige muitas vezes, como complemento, affirmacão, deCisao, para seu juizo, technicas espe ...
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ciaes que só podem ser conseguidas nos laboratorios; é o
caso das analyses to:xicologicas, mirrochimicas, espectroscopicas, pesquizas de sangue, etc., em manchas suspeitas; dis·
tinccão qualitativa de pellos e cabellos e seus artificios tinctoriaes; conservação e moldagem de marcas; preparo e conserva de pecas de convicção; exames histologicos e bacterioscopicos; photographia medico-legal; praticas de cryoscopia; cyto-diagnostico e outras de que a meudo se vale a
sciencia para deducções medico-judiciarias.
Art. 114. Obedecidas com exaccão todas as regras prescriptas no art 108, os frascos portár'ores das vísceras destinadas ao exr.me toxicologico, acompanhados do protocollo da
autopsia, serão enviados, sem detença, ao laboratorio para
iniciar-se a pesquiza melhodica.
Em livro compe.tente ser·á feita a escripturacão respecf.iva, mencionando o recebido o em que condições, ass,im
como o dcst.ino especial que deve ter.
Em regTa, o perito reservará m:cladc de cada. um dos
frascos, reacondicionada convenientemente, como de cimeço,
pàra possibilidade de nova pcricia -ou confirmação requerida
da primeira.
A metade utilizada será , por sua vez, dividida para
formação do conjunto homogeneo sob1·e que se instituirão as
pe.squizas ordenadas e s~paração de fragmentos de cada
orgão para o~ estudo.; de localizr.\;ão c dosagem relativa do
toxico.
Havendo indícios flagrantes ou alludidos de um determinado veneno, a analyst... chimica começará pelas indagaoões
correlatas; no caso contrario, seguirá os processos geraes de
pesquiza, permittindo investigações sobre os principaes toxicos, determinando, si possível, não só a dóse, como a fórma
de combinação em que foi administr"lrlo.
No diario do laborato: io serão minuciosamente mencionadas todas as phases da operação chimica, processos de
reacçõcs empregados, experiencias physiologicas realizadas •1
O relatorio constará daJ tres partes olassicas mencionadas, podendo utilizar-se na exposição de quaesquer observações anteriores precursoras ou associadcs do veredicto chi:mico.
,
Art. 115. As pesquizas de sangue, e!:<perma, meconio, etc.,
em substanck ou em manchas suspe·itas, cabellos, pellos, porções de fibras textis, etc., realizam-se com os cuidados e precauções dos exames similares já alludidos, segundo praticas
scientificas autorizadas, exigind(')-se o transporte dos objectos a examinar em frascos convenientes ou caixas asseiadas, si se tratar de pannos e pedaços de madeira, etc. de
grande volume, regularmente authenticas.
O relatorio mencionará as condiç~es da remessa os ob·
jcctos examinados, processo c technica operatoria us~dos.
Art. 1 t 6. A couservacão e moldagem das marcas realizam-se pelos processos indicados em arte, attendendo á natureza da marca c o destino do molde exacto.
Qualquer orgão ou tecido que o perito pretenda reservar
como peca de convicção será guardado em vaso fechado de
di~ensões proporcionacs, cheio de liquido conset·vador apropriado.
Art.: i f 7. O exame bistologico, precisado muitas veze~
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para elucidacões dn anatomia morbidn c consoqmmtc diagnostico medico-judiciario da morto, depedendo em exito da mnneira de colher os tecidos c das manipulações prévias no
exame, são de seguir-se as regras indicadas, se outras de
sciencias autorizadas tombem se não interpuzerem. Neste
caso, taes praticas precisam de justificativa escripta no protocollo.
r.romem-se fragmen1os de differentes partes do orgão, nitidamente cortados com faca bem afiada, em cubos de um
centimetro de are2tn, no maximo, para que possam bem impregnar-se de fixadores e endurecedores. A capsula que reveste certos orgãos (rim, etc.) deve ser incluída no fra ..
gmento. Os orgãos ôco~ (bexiga, urina, estomago, intestinos,
etc.) e as membranas (mensenterio, meninges, etc.), serão
distendidos por meio de alfinetes em Iam i nas de cortica. Nos
tumores convém colher cubos da peripheria, centro e porcão
intermediaria.
As amostras recolhidas devem ser postas em frascos de
bocca larga, cheios de liquido fixador, sempre que possivel
em volume 50 vezes superior ao fragmento a fixar, impedido o contacto directo com o fundo e paredes do vaso po~
uma pasta de algodão hydrophilo.
Sendo muitas dessas praticas apenas iniciadas pelos peritos por occasião da colheita, no acto da autopsia, convém
sempre mencionar o realizado, para conhecimento e procedimento consecutivo do profissional de laboratorio.
Art. HS. Fazendo-se preciso exame bacterioscopico ulterior, ns amostras devem ser colhidas em condicões de segurança, evitando, pelas praticas asepticas, ingerencias estranhas. Para o fim, utilizar-se-hão laminas, pipetas, tubos
capilarns fechados á lampada, agulhas, trocarteJ, seringas,
vasos, devidamente esterilizados. Os liquidos recolhidos con,·cnientemente são conservados em tudos estareis fechados
com algodão ou á lampada, ou entre duas laminas juntas, devendo seguir-se o exame immediatamentc. Preparados
podem ser obtidos para o exame em estado fresco ou preliminarmente tratados para a coloração consecutiva: espalhada
n substancia sobre a lnmina por meio de fio de platina ou
bordo de outra lamina, estereis, em camada muito delgada;
seccnda ao ar livre sob uma campanula, por meio de substancias hygroscopicas ou com auxilio commedido do calor;
fixada por alguma gottas alcool-ether, pela passagem na
chamma ou pela platina evaporante, ou ainda pelo aquecimento seguido da acção do sublimado, póde ser enviada para
coloração e exames microscopicos.
Art. H9. As tcchnicas da cryoscopia, do cyto-diagnostico
e outros elementos da scmiotica contcmporanea teem cabida
em praticas medico-legaes, utilizadas como nos processos geraes de diagnose-medica, exigem as cuidadosas maneiras de
recolher os líquidos a examinar, prescriptas anteriormente.
Art. 120. A photographia é um elemento de prova pericial muito importante, sobretudo nas indagõcs da identidade.
O dispositivo para posição do cadaver, a restituição dos
meios oculares evaporados, a retracção das palpebras recompondo o olhar e dando ao morto uma apparencia de vida,
para o fim da photographia, são aconselhaveis. Outro tanto.
as praticas diversas tendentes a recompor a physionomia em
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far.cndo desapparccer a côr anegrãdã e a tumé...
facção cadnveriea, peculiares a certos generos de morte.
l~stas disposiçõns serão tomadas após n autopsia, assim
como a conservação do cadaver pelos meios adequados, para
facilitar o reconhecimento da identidade, exposto então ao
publico em mostruario, no necroterio, caso não tenham tido
ex i to as indagat;õe~ realizadas do serviço de identificação.
- Art. 121. Quaesquer praticas sCientificas outras, não
consignadas ou ainda não utilizadas criteriosamente em me~
dicina legal, teem cabida, por este regulamento, uma vez jus~
tificadas criteriosamcnte no relatorio c obedecidos os princi ...
pios basicos esta tu idos. (Regulamento a que se refere o de ..
ereto n. <i. H O, de 30 de março de 1907.)
ECUS ff::i.ÇOS,

F.XAJ\m DE INSTRUMENTOS, MEIOS E LOGAR

DO

CRIME

Não tendo sido apprehendidos, na occasião de se effe~
ctuar o corpo de delicto, os instrumentos ou meios emprega ...
dos para o commettimento do crime, podem as partes reque ...
rer, ou a autoridade ordenar, que se proceda a exame para
determinar-se a aptidão ou inaptidão, sufficiencia ou insufficiencia, efficacia ou inefficacia desses instrumentos ou meios
para a perpetração do delicto, desde que esteja provado que
os mesmos serviram para o crime.
Ocr,orrendo duvida sobre a descripção do Jogar do crime,
podem ns partes requerer tambem, e a autoridade ordenar,
o exame, para solução da duvida, quando fôr evidentemente
}Jrovado que não houve no logar alteração posterior ao crime.,
Taes exames devem ser feitos, sempre que fôr possível,
pelos mesmos peritos do corpo de delicto, a reduzidos a escripto em autos com as formalidades mesmas exigidas par~
o auto rlaquclle exame.
AT!TO DE EXAME DE IN!=!TRUMENTOS

Aos ..• dias do mez de ..... do hnno de -.-•. nesta cldãde
(ou lo (lar onde f tJr) em. . . . . (_logar onde se procede-r,
ao exame) presente F........ (autoridade que presidir ao
e~am.~), commigo F ....• escrivão (ou servindo de escrivlfo),
os peritos nomeados F .... (nome por inteiro, e se é, ou não,

no. . . .

profissional, declarando-se neste ultimo caso, a razão por que

f oi nomeado), residente em. . . c F. . . . (nome por inteiro, e

se é, ou m'io, profissional, declarando-se, neste ultimo caso, ti
razão por que foi nomeado), residente em ...• prestado pelos

alludidos pP-ritos o compromisso legal de bem e fielmente
desempenharem os deveres do seu cargo e declararem com
verdade o que encontrarem e em sua consciencia entenderem,
encarregou-os nquella autoridade de proceder n exame em ...•
(o instrumento que (tJr) e que respondessem aos seguintes
quesitos (se(luem-se -os quesitos); c havendo os peritos procedidos no exame ordenado e as diligencias que julgaram necessarias, declararam o seguinte:..... (refere-se, minucio ...

samente, tudo quanto houverem os peritos feito e averiguado).

E, :portanto, respondem: ao 1o quesito, que ••••. (segue-se a
{segue-se a resposta): ao s·
resposta) ; ao 2B quesito, que
o o

o o

quesitn. que ...• (sc(Jue-se a resposta; e assim por diante, aM
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o ultimo).

E por nada mais terem a examinhr e a declarar,
deu-se por findo o exame, de que lavrei o presente auto,
que vae pela mesma autoridade rub~icado e _assign~do, commigo escrivão F .....• , que o escrevi, os pentos aCima referidos e as testemunhas F. . . . . . e F ...... ; do qne tudo
dou fé.

F ....•. (Assignatura por inteirQ da autoridade que pre...
(

F. • •:• •-·)

sidiu ao exam,e. ),

j Ditas dos peritos •l

F. • ·~·-·-· ).
F .•. , •-· )'

) Ditas das testemunhas •!

F ...•• _.)

ªº

F......

Dita do escrivão •.
(Rubrica da autoridade, á margem, em toda8 ai paginai,
auro) o;
QUESITOS

Se se tratar da arma que serviu para a pratica do crime::
1.0 Qual a natureza da arma apresentada a exame?
2. Quaes as suas dimensões ?
3. 0 No estado em que se acha, podia ser utilizada efficaz ..
mente para a- perpetração do crime 'l
4.0 Apresenta alguma mancha de sangue ?
5. As manchas são de sangue humano ?
Sendo arma de fogo, além desses, poderão se~ offereoidó~
os seguintes:
6. 0 A arma submettida a exame está ou não carregada ?
7. Qual a natureza da carga ?
8. 0 A carga (ou a bala) foi expellida por deflagração dà
espoleta (ou de capsula) ?
9.0 O exame do interior do cano indica que o disparo tenha
sido recente ?
Nota - A autoridade offerecerá, ainda, os quesitos que
julgar necessarios ao maior esclarecimento da verdade ou do
facto. O auditor julgará, por despacho, procedente, ou não,
o exame.
0

0

0

INSTRUCÇÕES

Entende-se por 11 corpo de delicto", na sua actual concepcão jurídica, o conJunto de elementos matariaes de uma
infracção commettida. E neste sentido, restricto e technico, a
expressão comprehende não sómente os elementos physicos,
cujo concurso é indispensavel para que a infracção exista,
mas, ainda, todos os elementos accessorios que se ligam ao
facto principal, especialmente as circumstancias que possam
influir na. applicação da pena.
Sondo da mawr importancia verificar a existencia do
crime e suas circumstancias, comprehende-se o valor que deve
ter, como prova do facto im{lutado ao individuo, o reconhecimPnto ou certificação judicial de que o facto aconteceu, ou
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de quo existem, realmente, vestígios e signaes indicatiyos do
facto contrario á lei, e cuja criminalidado compete á auto ..
ri da de apurar.
A essa demonstração ou comprovação judicial da existencia dn crime, tambem, por ampliação, costuma-se denominár "corpo de delicto"; e, nas nossas leis de processos, póde-se
dizer que a expressão é sempre empregada neste sentido (Romeiro - Diccionm·io de Di1•eito Penal,.
O "corpo de delicto" póde ser directo ou indirecto.
·Corpo de delicto directo é o exame procedido por peritos
idoneos, e, na fórma da lei, mediante inspecção ocular, nos
delictns de facti permanenti, isto é, que deixam vestígios.
Corpo de delicto indirecto ~ o que é feito quando tenham
desapparecido, por qualquer fórma. os ve~tigios do crime,
sendo. então, as testemunhas inquiridas não só a respeito do
delinquente para se descobrir quem elle seja, mas, tambem,
a respeito do delict.o e suas circumstancias.
O corpo de delicto póde effectuar-se a qualquer hora do
dia ou da noite, e mesmo em domingo ou feriado, visto ser
de toda a conveniencia que medeie o menor espaço de tempo
possível entre a sua realização e a pratica do delicto, afim
de que se não alterem, modifiquem. ou desapparecam os vestigios do crime.
Exame de sanidade, em geral, é aquelle que se faz para
verificar-se o estado da saude de alguma pessôa, tendo-se em
vista certos effeitos legaes.
O exame de sanidade é um complemento do corpo de delicto, uma especie de contra-prova deste. segundo ensina Soriano de Souza, visto que serve para ratificar ou rcctificar as
suas conclusões.
Autopsia ou necro-psia é o exame procedido no interior do
cadaver. para n desrohrimpnto d::~ caw;a TYIPdiea da morte. isto
é, da lesão que a determinou (Galdino Siqueira - Curso do
P1·ocesso Cri1ninal) •
DA BUSCA E AP PREHENS.~O

Art 124. A autoridade competente, quando fôr neoe!3sario, procederá ou mandará proceder a exame e busca. onde
julgar conveniente, fazendo lavrar auto circumstanciado de
tudo quanto observar. com descripção da localidade e indicação de quaesquer objectos suspeitos. O auto será aut henticado pela autoridade e assignado por duas testemunhas, pelo
menos.
·
· 1·;
Art. 125. Para quo a autoridade possa faler exames domiciliares e bu~cas, é preciso que haja no logar indicias vehomentes ou fundada probabilidade da existencia de vestígios,
instrnmenf.os ou objectos do crime, ou de ahi se achar o criminoso ou seus cumplices.
Art. 126. Os mandados de busca devem:
a) indicar a casa pelo seu numero, situação e nome do
proprirtario ou morador;
b) descrever a cou~ã ou nomeár a pessoa procurada;
c) ser escriptos pelo escrivão e nssignados pela auforidarle, com ordem de prisão ou sem clia.
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Art. 127. A execução dos mandados compete aos offciars
de justiça, ou militares nomeados ad hoc pela autoridade que
houver ordenado a busca e apprchensão.
Art. 128. Os encarregados da diligencia serão acompanha ..
dos de duas testemunhas que os po:;:sam abonar, e depôr, si
fôr preciso, em justificação dos motivos que determinaram ou
f ornaram legal a entrada ou fizeram necessario o emprego da
forca no caso do opposição ou rcsistcncia.
Art. 120. A' noite em nenlmma casa se poderá proceder
a exames ou buscas.
Art. 130. Antes de entrar na casa, deve o encarregado da
diligencia ler ao mora::lor o mandado de busca, intimando-o a
obedeeer á sua execução.
§ 1. 0 Não sendo obedecido, poderá arrombar a porta ~a
casa e nella entrar, forçar qualquer porta interior, armariO
ou outro movei ou cousa onde se possa com fundamento, surpôr, escondido o que se procura.
§ 2.° Finda a diligencia, lavrarão os executores um auto
de tudo quanto occorrer, no qual tambem nomearão as pessoas
e descreverão as causas e lagares onde foram encontradas, assignando-o com as testemunhas presenciaes.
Art. 131. Os mandados de busca tambem podem ser con ...
cedidos a requerimento de parte, com declaração das razões
por q11e presume Re arharem os objectos no logar indlcado.
Quando taes razões não forem logo justificadas por documento, ou apoiadas pela fama da visinhança ou nõtoriedade
publica, ou por circumstancias taes quo constituam vehementcs indicias, exigir-se-ha o depoimento de duas testemunhas,
que deverão dar a razão da scioncia ou presumpção quo teem
do que a c ousa c si ::í no logar doRignado.
Art. 132. As buscas poderão ser decretadas ex-of{icio,
por meio de portaria ou mandado, que será dispensado quando
se tratar de caso urgente, layrando-se, porém, sempre auto
especial com descri peão do occorrido.
Art.. 133. As armas, instrumentos e objoctos do crime
serão authenticados pela autoridade approhensora o conservados em juizo, para serem presentes aos termos da formaeão
da culpa c do julgamento.
Art. 134. O auditor pro\·icJenciar:.í. no sentido do so
restituírem a seus donos os objectos ou valores apprchcndidos aos criminosos, c os que tenham vindo a juizo para prova
do crime, uma vez que não haja impugnação fundada de terceiras pessoas. ou. por lf.!i, não tenham sido perdidos para o
Est.arlo.
AVTO DE INPORMAÇ;{o P.\nA Dl'SCA, APPREHENS.\.0 E PRIS.1.o

Ao:; ...•.... dias do mez de ........ do anno de ...... ,
nesta cidade do. . . . . . . . (logar onde (ôr), em......
(looar
que f ôr-auditoria, cm·torio, sala do conselho, etc. ) , pelo Dr.
Auditor F ...... me foi ordenado a mim F ...... escrivão do
seu cargo, gue lavrasse o presente auto, dizendo que chegou ao
sou conheCimento que em........ (To(fm• ou c {ôr) so achava
occulf.o F. . . . . . . indiciado do crime de .....••. ('indica-s~ o
c1·imc) (ou ?'éo condem?Wdo pelo C1'ime de ••••.• ) (ou que se
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achavam. avardatlos e occultos taes objcctos furtados ou rotf ...
bados, on a arma ott insh•ttmento, com que foi comnwttido o
c1•imc) E porque, procrdendo ás necessarias informaçõr.s, se
confiJ·mas~o na suspeita de ser verdadeiro o fltcto á vista de
fundadas probabilidades, ordenava que se expedisse o competente mandado de busca para prisão de F ..••• supra mencionado {ou para busca e apprehensão dos objectos referidos, ou
dos instrumentos do crime, conforme o caso); do que, para
constar, lavrei o presente auto, sue vae rubricado pelo mencionado Dr. Auditor e assignado pelo mesmo commigo F •••••
escrivão que o escrevi.
F •.•.•.•... (Assignatura por inteiro do auditor)'.,
F.
(Assignatura por inteiro do escrivão) •1
(O Auditor rub1·icard d margem) •.
o

o ••••••••

MANDADO DE BCSCA, APPREIIENSÃO OU PRISÃ~

1\lando a qualquer official de justiça deste Juizo, á quem
este fôr apresentado, indo por mim assignado, que, em seu
cumprimento, se dirija á casa n ..••.•. , sita á rua •••• , nesta cidade de., •••••••• (ou logar onde fdr) onde é morador
F ••••••••.• e a h i, depois de lhe ser lido e mostrado o presente ma,ndado, o intime para que, incontinenti, franqueie a
entrada na sua cnsa, afim de que se proceda á. busc1 e npp;e ..
'hensfio de. • • . . • • • • • (de,ignar o que fdr--objectos ou. instrumentos do crime) que consta acharem-se occultos na dita casa
(ou, tratando-se de 1J1'isão-a fim de que se procerla d busca
para a prisão de F. . . • • • • • • • que con.sta achar-se occulto na
dita casa), empregando, para esse fim, todas as diligencias nacessarias e meios indispensavcis, inclusive o arrombamento de
portas, moveis, etc., de modo a ser feita a npprehensão do
referido •....
(refe1·e-se o objecto que (dr) (ou tratandose de '{lrisf1o--de modo a effectuar-se a prisão deF •.•..••• (e
usnndo do todos o~ meios permit.tidos em lei para a execuc;ão
do presente mandado, podendo effectuar a prislio em flagrante
de quem offerccer rcsistencia ao cumprimento do mesmo. De
tudo lavrará o competente auto, que deverá. ser assignado por
duas testemunhas que tenham presenciado á diligencia desde
o seu inicio. O que cumpra, na fórma e sob as penas da' lei •1
Da<lo e paesado nesta cidade do •••••• , aos .••••• dias de ...•••
do anno de m.il novecentos e •••••• Eu, F •••••• , escrivão, Q
escrevi.
o o

'( A.ssignatura do

a:~ditor.)

Effertuada a diligencia, lavrará o õfficial de justiça,
verso do mandado, o seguinte:

nq

AUTO DE DUSCA, APPREJIENSIO OU PRISÃO

.f\ os
dias do mez de ....• do anno de mil novecentos
e.,.., nesta cidade do, .... (logar onde ftJr), em cumprimento do
mandado retro, me dirigi á casa n ..... , sita á rua ..•.•• , onde
roora F ...... , segundo fui informado, e ahi, depois de lhe
o. o o.
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tor stdo mostrado e lido o mesmo mandado, o intimei pn'rn qu~
inconf inrnte, me franqnensse a entrada da dita ca~a. afim de
proc~dcr á diligencia ordenada e constante do referido mandado; no que, obedecendo o mesmo F ..•.•. , convidei para
assistirem á diligencia as testemunhas F ..... e F..... (nomes
por inteit·o) abaixo assignadas; c, entra·ndo na casa supra declarada. procedi á mais minuciosa busca, examinando todas as
salas, quartos e loga·res (descreve-se o exame (eit_o), fazendo
abrir as portas, gavcLas, nrmarws., etc... e ah1 em .•••••
(o looar) encontrei os objectos ...... (mencionam-se os objectos, armas ou instrumentos do crime) que apprehendi e ficam
em juizo (ou, tratando-se de prisão - encontrei a F ••••••
escondido, a quem apprehendi, prendi, e conduzi d prisão tal,
onde ficou recolhido á disposição da justiça}; do que tudo
dou fé, e lavro o presente auto para constar, o qual vae assignado por mim F ...••. official de justiça encarregado da diJigencia e pelas testemunhas já declaradas (ou quando as testemunhas não saibam ou não possam escrever: e por F • ••••• ,
a rógo da testemunha tal, que não sabe, ou não pódc escrever),
que a assistiram desde o seu inicio.
( (Assiynatum por inteiro dõ o({icial de 'justiçã
F ...... ( que lavrou o auto.)
••••••••••• ··01
(

F •.•••. ) Ditas das testemunha~, ou de atguem por elias,
F ...... } quando não saiba'm ou não possam escrever.
Si houver resistencia, o auto ser~\ assim redigido, depois
dà phrase: "afim de proceder á diligencia ordenada e consta·nte do referido mandado" - "A não tcnrtl) sido obPrlecido
por F...... (dono ria casa ott morador) convidei a·s testemunlms F. . • • • • e F... • . • que o presenciaram, para assistirem á diligencia; e, em consequencia, passei a arrombar a8
portas da' casa (ou o que ftJr, si it~to houver sido nece!sario)
e entrando á força na mesma, ahi procedi á mais minuciosa
busca, etc.•.••.• " (o mais como no modelo acima).
Si, apezar dos esforços empregados, não fOr possivel
pronder a pessOa indicada' ou apprehender os objectos, armas
ou instrumentos do crime, isso mesmo se declarará no auto·
na seguinte fórma: "Não sendo possível, apezar dos esforços empregados, prender F...... (ou apprehender os objectos, ormfl.s ou instrumentos taes) por não ter sido encon ..
trado."
A execução dos mandados compete ~:os officiaes de justicà
ou militares nomeados ad-hoc pela autoridade que houver ordenado a busca e apprehensão (art. 197, do C. J. l\L) .,
INSTRUCÇÕES

Busca _,; d pesquizã, procurá ou varejo feitõ por brdeni
t:Ja' autoridade. competente, para os fins declarados na lei (Bernardo da Cunha - Primei?·as linhas .~obre processo criminal}.
Assume duas modalidades dislinctas, a saber: busca domi·ciliaria e busca pessoal.
Em urn e outro aspecto importa' em uma restriccão ou
OR inviolabilidade do domicilio, principio ('StO proclamado e
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assegurado pelas constituições e legislaçoóes modernas, ou dà
liberdade pessoal, ma~ restricÇ'ão imposta pela necessidade imperiosa da descoberta e comprovação do deliclo.
Por importar, assim, em uma restricção ao exercicio de
direitns individuaes, ú acto da busca tem sido minuciosamente regulado pelas diversas legislações, determinando-lhe
as condições, modo e fórma (Galdino Siqueira - Cttrso do

processo criminal.)
No systema processual militar, a busca é regulada pelos
a·rts. 124 a 134 do C. J. M.
A busca póde effectuar-se tanto na phase do inquerito,
corno depois de instaurado o processo.
A respeito de busca e apprehensão, veja-se o qu0 consf a
á parte - Do inquetito policial-militar.

DA PRISÃO
EM FLANORANTE DELICTO

Art. f47. Qualquer pessôa póde, e os militares devem,
prender quem fôr desertor ou estiver pronunciado ou condemnado, ou fôr encontrado commettendo crime militar, ou
após a pratica deste, tentar fugir perseguido pelo clamor publico. Sómento nestes dous ultimas casos a prisão se considera feif.a em flagrante delicto.
§ 1.0 Apresentado o preso á &uloridade militar, ouvirá
esta o conductor e as testemunhas que o acompanharem, interrogará o accusado sobre as arguições que lhe são feitas,
indagando o logar e a hora em quo se commetteu o crime,
fazendo de tudo lavrar auto, por todos assignados.
§ 2." Resultando das propostas suspeita contra o conduzido,
a autoridade mandará recolhel-o á prisão, procedlndo, em seguida, a exame e a outras diligencias que forem necessarias
para o esclarecimento deste; feito o que rcmetterá o processo,
dentro de cinco dias, ao auditor respectivo, á cuja disposição passará o preso, cornmunicando o facto por officio á autoridade militar a que estiver subordinado.
Art. 148. A autoridade militar· dará ao preso, dentro de
2.\ horas, nota de culpa, por ella assignada, contendo o motivo da prisão e os nomes do accusr.dor e das testemunhas.
POR MANDADO

Art. 149. Fóra do flagrante delicto, a prisão, antes da
culpa formada, poderá ser ordenada em qualquer phase do
processo, quando a ordem, a disciplina ou o interesse ca justiça o exigirem, occorrendo em conjunto, ou isoladamente, as
seguintes condições:
a) declaração de duas testemunhas, que deponham sob
compromisso e de sciencia propria ou prova documental, de
que resultem vehemcntes indícios:
b) confissão do crime.
Art. 150. A prisão preventiva será dccretadJ. por ordem
escripta, podendo, nos casos urgentes, se~ determinada po~
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via telegraphica, ou por qualquer modo que torne certa a sua
decretação.
·
Art. 151. A ordem de prisão será expedida e:c-of{icio ou
a requerimento do ministerio publico.
Paragrapho uni co. A cópia do mandado &e prisão equivalerá á nota de culpa.
Art. 152. A ordem de prisão requer, para a sua Iegiti ...
midade, o concurso das formalidades seguintes:
a) que emane de autoridade competente;
b) que seja escripta pelo escrivão e assig::tada pela autoridade;
c) que nomeie a pessôa que deve ser presa, ou a designo
por signaes que a façam conhecida do executor;
cl) que declare o motivo da prisão;
c) que seja dirigida a quem fôr competente para executai-a.
Art. 153. Quando o accusado estive:{' fóra da jurisdicção
da autoridade quo decretar a prisão, será esta requisitada
á autoridade competente da circumscripção em que o mesmo
se achar. ·
Art. 154. Si o accusado estiver em paiz estrangeiro, a
prisão será requisitada de accôrdo com as regras do Direito
Internacional
Art. 155. Na execução da ordem de prisão, observar-se-ha
~ seguinte:
a) o executor dar-se-ha a conhecer e, lendo o mandado
ao accusado, o intimará a acompanhai-o;
b) sómente quando o accusado resistir ou procurar eva•
dir-se, poderá o executor empregar forca para effectuar a
prisão;
c) si o accusador resistir com armas, de modo a pôr em
risco a vida do executor, poderá este lançar mão dos meios
necessarios á sua defesa, e, em tal conjuntura o ferimento ou
morte do mesmo é justificavel. Esta disposição comprehende
as pessôas que auxiliarem a execução do mandado e as que
prenderem alguem em flagrante, bem como, de outro lado,
os que ajudarem a resistencia do accusado ou o quizerem
tirar do poder do executor;
d) si o accusado se introduzir em alguma casa, o executor intimará o respectivo morador a entreb'al-o, mostrando
a ordem de prisão e fazendo-se conhecer. Si não fôr immediatamcnte obedecido, chamará duas testemuahas, e, sendo
de dia, entrará á forca, arrombando ás portas, si preciso fôr;
sendo de noite, tomará todas as sabidas, proclamará o predio
incommunicavel e, logo que amanhecer, penetrar na casa, de
tudo lavrando acto;
e) a entrada na casa é permittida, mesmo á noite, so
tendo entrado o preso, de dentro pedirem soccorro;
f) toda pessôa que se oppuzer por qualquer fórma. á execução do mandado, será presa e rcmettida ú autoridade competente, para os fins de direito.
Art. 156. Qualquer das autoridades referidas no artigo
1 i 7 poderá ordenar a. detenção ou prisão durante as invcs ...
tigações policiaes.
PRISÃO PREVENTIVA

Na. conformidade do art. 149, do C. J. 1\1., fôra do flagrante delicto, .a prisão _antes da culpa formada, poderá se~
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ordenada em qualquer phasc do processo, quando a ordem, ~
disciplina ou a interesse da justiça o exigirem, occorrendo crn
conjunto, ou isoladamente, as seguintes condições:
.
a) declaração de dttas testemunhas que deponham sob
comt>romisso c de scicncia propria, ou prova documental, do
que resultem vehementes indícios de culpabilidade;
·
b) confissão do crime.
A prisão preventiva, satisfeitas as cxigcncias do art. 149
acima citado, deve ser em regra. geral, decretada, justificadamente, por despacho, nos autos do processo, e em vii:tude
9-e decisão do Conselho ..
M.\Ntt\.DO bE !JtttsÂu PUttVENTIVA

l:.xmo. Sr. . . . . . . (autvridade

p~ilUar co mpetcnte).

. . 1•' ••••••••• Auditor da ...... Circumsc.ripçüo Judiciaria
l\lililar 1 usando da attribuição que a lei lhe confere c em virtude de decisão do meritissimo Conselho de Justiça, mar1da
que seja recolhido preso, preventivamente, á disposição deste
Juizo, F.. . . . .. (nome por extenso elo accusado1 posto ou. graduação, si tive1·) que se acha denunciado e está sendo p.rocossado perante á ju:3tica militar, como incurso nas penas do
art. . ..... do Cocligo Penal :1\lilitar. O que se cumpra, na
por1formidudc da lei. Eu, F ...... escrivão, o escrevi..
(Data e assignatura elo audllo1:. ).
NoTAS Nos casos urgenteR, a prisão preventiva poderá
ser ordenada por via telegraphica ou por qualquer modo que
torne certa a sua decretacão.
A cópia do mandado de prisão preventiva equivale á nota
de culpa (art. 151, paragrapho unico, do C. J. l\1.).
O accusado preso podení sempre corresponder-so verbalmente, ou por cscripto, com o seu advogado ou curador (artigo 213 do C. J. M.).
" ·
O Conselho de Justiça, na conformidade da Iettra b do
art. 93 do C. J. l\1., poderá cor.Nerter em prisão preventiva
a detencão ou prisão do indiciado, ordenada pela autoridade
militar na phaso do inquerito, si occorrsrem as condiç-ões do
àrt. 149 do al1udido codigo, ou ordenar a soltura do indiciado, si essas condições não occorrerom, (!ommur.:icando a sua
decisão, en1 um ou em outro caso, á autoridade administra-

tiva.

Toda pessoa que se oppuzer, por qualquer f6rma, á execução do mandado, será presa e remetitda á autoridade competente, para os fins de direito (art. 155, lettra f, do C. J. M.).
Si o accusado estiver em paiz estrangeiro, a prisão será
requisitada de accOrr.lo com as regras do Direito Internacional
.(art. 154 do C. J • .M.).
li\'STRUCÇÓES

Para denotar os actos restrictívos da liberdade pessoal,
em materia crime, as nossas leis empregam, indistinctamênte,
~ termo priscto.
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A prisão póde ser determir:ada em virtude de prununcia
de condemnação.
Af6ra esses casos, e antes do julgamento definitivo, ns
possas leis só permittcm a prisão:
a) em flagrante deliclo;
b) Jlrcventi'\'a.
Prisão em flagrante delicto é a cffecluada no momento
~m que o autor é encnntrado commcttendo o crime ou logo
que acaba de cornmettel-o.
·
A este caso a lei equipara aqttelle em quo o criminoso
f ou e, perseguido pelo clamor publico.
Prisão preventiva é a detenção ou custodia do imputado,
em qualquer estado da causa, antes de julgada definitiva .•
~nenle.
. .
,
Não é uma pena, é uma medida imposta pela necessidade
de; em certos casos, se acautelar ou assegurar a adrríinisl raK;ão da justiça (Galdino Siqueira - Curso do Processo Cti-

ou

?ninal).
O actua1

C. J. M. aboliu a pronuncia, em virtude do quo,

po !ôr:q militar, não tem cabimento a prisão por pronuncia.,
DA MENAGEM

Art. 157. A menagem poderá ser concedida nos crimes
pujo maximo de pena fôr inferior a quatro annos de prisão.
Art. i58. A mer.Cagem será concedida: ao officinl, no
acampamento, cidade ou Jogar em que se achar ou que lhe
fôr designado; â praca de pret e aos assemelhados, no inte-'l'ior do quartel, navio ou estabelecimento a que pertencer ou
lhe fôr designado.
§ 1. o Pnra a concessão de mcnagcm ter-se-hão em consideração a gravidade e circumstancias do crime, a graduação
po accusado o seus precedentes militares.
§ 2. o O ministerio publico será préviamerlte ou\•ido sobre a menagem, emittindo, no prazo de 48 horas, parecer, não
só sobre a conveniencia da sua concessão, como sobre o logal'
em que devo ser gosada, informando-se a respeito com a autoridade militar competente, quando julgar necessario.
Art. 159. Si aquelle a quem fôr cor:cedida a menagom
deixar de comparecer sem causa justificada a algum acto judicial para que tenha sido citado, ou não puder ser citado por
se furtar á citação, ou so retirar do logar que lhe fôr designado, será preso e, sem prejuízo das penas de ordem crimi~ml em qtie incorrer, não se poderá mais livrar solto ..
§ 1 . o Cessa a menagem com a sentença condemnatoria
proferida pelo Conselho de Justiça ou pelo Supremo Triburtnl.
,
§ 2. o Ao reir:cidente não se concederá menagem.,
c

PETIÇÃO DE :MENAGEM

Exrno. Sr. Presidente dó Conselho de Justiça dà ••..• ·~
Circumscripção Judiciaria Militar.
F....... (posto ou graduação, si tiver), accusado peran...
te esse Conselho de Justica, pela pratica do crime de •••..•••
eujo maximo de pena ó inferiar a quatro annos, julgando-se
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com direito ao goso de menagem em • . . • • • • (onde for) quo
a lei lhe faculta, vem requerer a V. Ex. se digne de subm:~t
ter :í tlee isfio do Jucl'itissimo Conselho de Justiçn. o vrescnto
pedido.
P. DefC'rimeuto.
(Dala e assianatltra do reque1·enle, seu advogado :Ou, cw·adm·.)

NoTAS ~-A monagem póde tambem, desde que o crime cskja devidamente classificado, ser requerida ao auditor, n~
fúrma da lettra g do art. 92 do C. J. M.
Hcquerida a menagem, o auditor, ou o Conselho de Justiça, antes de resolver sobre o pedido, mandará dar "vista"
ao promotor par dizer, dentro do p1·azo de 48 homs, sobrt' a
conveniencia <la sua concessão e o Jogar em que deve ser gosada. Feito o quo, após a audier.•cia e parecer do promotor,
se decidirú a respeito, tendo-se em vista os arts. 157 e 1·58,
§ 1", do C. J. M.
A concessão da menagem, mesmo preenchidas as cxigencias da lei, não é obri.gatoria, poder:do o auditor, ou o Conse
I·ho, denegai-a, si os interesses da justiça, da disciplina ou 4a
ordem publica o aconselharem.
D"\ JURISDICÇXo E COMPETENCIAI

Ar L. 82. A competenciw é determinada: 1", pelo loga1•
do crime; 2(), pelo lagar da unidade, flotilha ou estabelecimento em que estiver servindo o delinquente· na occasião do
crime; 3(), pelo Jogar onde estava servindo ou for servir o
accusado.
Art. 83. Os civis, co-réos em crime militar, em tempq
de paz. respondem no fôro commum.
Art. 8·i. Quando o militar commettor crime militar o
rrime commum, rcsvondcrú por aquello no furo milita·r, o
por esf.o no furo connnnm.
Art. 85. Quando o delinqucnte for accusado de dous ou
nl'ais dclictos da mesma ou diversa natureza, commeltidos em
Jogares diffcrcntes, mas com uma só intenção, serú competente uara o processo o furo da circumscripção do crime mais
grave.
Art. 86. PaTa os crimes praticados em paizes estrangeil'OS ou a bordo de navio em viagem ou commissão, o fôro
§ 1·" No caso de o navio ser obrigado a demorar por tempo
sufficiente para fazer-se o processo num porto iutermedio,
sédo de circumscripção ou de Conselho, ahi será julgado o
accusa'Clo.
§2.() Ri u navio tiver do estacionar no estrangeiro, após
a pralica do crrme, o accusado será julgado por um Conselho
sorteado, entre os officiaes da guarnição, os em serviço do
paiz no logae e o sreformados, si os houver. senrlo o aunitor
e o promotor nomeados ad hoc pelo commandantc, do preferencia entre pessoas diplomadas em diretto.
competente será o da Capital Federal.
Art. 87. Os militares do Exercito e da Armada que juntamente commctterem crime, serão julgados por um conselho consUtuido por officiaes pertencentes á classe da! autoridade militar que 1wimeiro conheceu do facto.

385

ACTOS DO PODEn EXECUTI\"0

.\rt. 88. A reforma, ('xclu:--rro, dcHJÍ;.;~uq ou disrJcn~~a d11
f:Crúru milHar nJo cxtiugw•m a competPncia do úh·o milit.ae
vara o vrocesso o julgamento dos cl'im~s CIJlllllldtidos ao tomJIU daquello scrYic;o.
Art. 8U. O fôro mil iLtr· () eunJtJClc•Jltl~ vara· lH'occssar c
jule.:u· no:"; ct·imrs d<':':;a nalm·cza:
!!) os militan•s elo Exercito acUYo c da ~\.rmad:t, dos différcute:; quadL'OS e servic_:os;
·
b) 0:3 officiaes reformados do Exercito c da ..-\ rmada,
quaudu rm srrvic_:o ou em commissão de natureza militar;
c) os ol'ficiaPs da t·cscrYa de 2" classe elo Exercito dn i"
lilllw, IlUS lermos do ad. 17 do t.lecrdo legislativo n. 3.35:.?,
de 3 de uutuhro de 1017;
d) os ort'iciaes ela rcsen·a J]a .\.rmada, nas mesmas cuudi~_,·õl'.-; dos da 2" classe do Exereito de :1" Jinha;
c) os ofl'ieia'üs c pra<,;as do Ex('rcit.o de 2" linha, nos termos do tu·t. Go do decreto n. 13.0·10, de 29 de maio de 1918;
f) os reservistas do Exercito de 1' linha c os da Armada,
quando mobilizados, em manobr~s ou Clll descJllvcnlw de fuuel•ilos militares;

"

(/) os sort.rados insubmissos:
h) os assemelhados do Exercito c da 1\.rmada .
..:\.rt. UO. São :.tssemelhados os indiYiduos que, não perf r·necndo á classe milita e dos combatente:;, excrcerJl funcf:ões
de cm·uctcr civil ou militat· cspceiJicadas em leis ou regulamentos a bordo de navios de guerra ou embarcações a oslo
equiparadas, no:-; a·rseuaes, fortalezas, qual'Leis, acampamentos,
l'Pparlif;õcs, lugares c estabelecimentos de uaturcza e jurisdiCI;ão militat· e sujeitos por isso a preceito de subordinação o
disdpl i na (decreto n. -1. UU8, do 8 de janeiro de -1 !I:?G, art, 2").
:\et. ül. Na ·P eiL·eumscl'iLH:ão o audito1· mais antigo distribuirá o sorvi<,;o entre si c os LlcUJais auditores.
TXSTHUCÇÕES

Consoante a Iit.:ão dr. João 1\fcndcs, no seu Direito jurlicia''io brasilei1·o, jw•isdicr;llo IJ o pndcr dn dnclara1' o dirrito applieavPl aos facto~, nas rnltH_;õPs dos individuns entre si c cntt·c os indivíduos c a sociedade.
Jul'isdicçtío, em sun: significação ampla, ó o direito de conhccct· r decidir ou julgar as qucstõPs on negnrios pu!Jlico:::::.
Em Sl'nlido restrielo, (~ a faeulrladc legitima do appltcar a
lüi ao fado .iwlicci'c ou .iurisrlicfio a jnJ'cdir·rJulo. E' n pude!'
]JUIJ!ico lngilitllaillC'lÜO dckgado. lJOd('l' que JlilO lla:·TI.~ de fofl-·
tos arbitrarias ou da• vontad1~ elo quPm o qnr'il'a arrog·ar ou
exercer, mas, só c unieamcntc da vontade da lei; só o tem
[HJllPIIc a quem c lia concede ou altriln1c. Conscqucntcmente, o
aelo pl'atieado prlo juiz qun não tinha nodPr ll'g-al vara• praticai--o l~ infeiramonfo nullo, não feudo valor algum, vois
quo a pl'imoira condição do !)odor ô a sua lrgitimidadc.
A compctoncia não sô presuppõo a jurisdic('ão, mas, al(~m
disso. Pxigo-a positivnmonte autorizada para a hypotl!cso dn
que sn trata, e não J):u·a ontras divr1·::;as.
E' a medida• quo pal'f.ieulnrit.~ a. juri::dic('ãn.
Com cffcito, a compet.encia não é sómcntn o pndc>r. n sim
o pndrr cleslinauo ,pela :J ei para ser e:xf're ido ~obre crrtas
ma f e ria;.; sob r ·cccl'fas pcs~uns. ou sómcnf e onl certos lngarcs ou 1lislrictos. E' a autol'irlaclo qno n 1.-·i cnnfPl'e a um. e
n:lo a outro tribunal, de conhecer de Utrs qnps{õ~s ou tar.s
J,ci.~

d(• 1020- YoL III
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circumstancias; é qtwd cuiqtte competit (Pimenta Bueno l'J•ocesso Crintinol).
. _
.
. .
Competencia é, portanto, a attr.ibmçao de d1zc~ o d1re1to
individual applicavcl a um dcterrnmado facto (.Joao l\Icndes
- Di1·eito ittdiciario bmsileiro).
Fóro competente se diz do logal' onde a causru póde ser
tratada, ou onde se Pxcrc(~ o juizo, que é a lrg!lim:1 disc.u~
são acerca dos crimes, feita entre pessoas halJPIS e por JlllZ
competente (Harnalho - Processo CT'iminal).
Estando claramente indicados nos arts. 82 a 91 do C. J. 1\l.
os caHos o circumstancias que, em materia crime, dolnrmi.nam
a compctencia do fôro militar,. e as pessoas. que a clk' fiCa~n
:-;ujpitas, julgamos de_snecessarw tra-tar a;qm da .compPtcncia
rafione materiae, 1'atlonc pcrsonae c ratwne loct.,
Na conformirlado do art. 77 da Constituiçfí.o da HPpublica, os militares de tcn·a e mar, te1·ão {ô1·o especial nos deUctos rnilitares.
Consoante ensina, no seu Cu1'so de Direito Penal Militar,
Esmeraldino Bandeira, "não existe um criterio scientifico,
unanimemente indicado e acceito para classificação elo crime
militar. Nem scientifico, nem legal, nem judiciario. Variam
tanto nesse assumpto a doutrina, quanto a jurisprudencia e a
lei". Dahi, Pm certos casos, a difficuldadc do aforamento
desses crimes e os consequentcs conflictos de jurisclicção c
excevção de nompPI encia de juizo. Infelizmente, as proporções desse trabalho, modesto o pratico como é, não permittem
extensas cligTossõcs ou estudos sobre materia tão controversa
e de tanto vulto. Aliás, essas digressões ou estudos em definitivo, só poderiam servir para a aclopção de criterios jurídicos
variaveis, sobre a conceituação do delicto militar. Entretanto,
sob tres pontos de vista teem sido encarados taes crimes.
"De um lado, aquelles que pretendem que crime militar
seja todo aquelle que cabe á jurisdicção dos tribunaes militares. Outros querem que sejam considerados como crimes
mHitarrs todos os vrevistos pela legislação militar, quaesquer
que sejam as suas caracteristicas especificas; esta é a tendencia predominante nos codigos penaes militares, em geral,
como, entro outros, o codigo brasileiro, o francez, o italiano,
o hespanhol, o allomão, o suisso, etc.
Finalmente, a tendencia moderna é a que propugna que
só poss.a~n ser considerados crin:tes militares aqucllcs que só
pelo uuhlar podem ser commethdos, constituindo assim uma
infracção . especifica pura, ou funccional, ou do ' serviç~.
. Ha amda u.m outro grupo que admitte como crimes mihtases os prev1~tos pela legi.slação commum, mas que, em
razao do offen.di~o .ou d~ .obJecto do crime, podem affcctar
a ordem e a discip!ma mi!IIares, de modo a constituir o que
alguns c]wm:un dehctos m1xtos, como foram denominados porLalo.e ( ) e modernamente seguido por grande numero de
escnptorns, m~s que, no ~mtanto, soffre um grande combate.
Alguns dcnommam taes mfracções de militarmente classificadas: cçmo acontec~ .com Arnollet ( **) (Chrysolito de Gusmão
- Dtretto Penal Mtltta1·) .
( *) Laloe - Contpetence des Conseils de Guene,
(**) Arnollet
· t'lon d.·? l a Justice Militaire en
Allerno(lne.
- 01 ·gamsa
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Outros dividem, ainda, os crimes militares em propria e
imJJropriam.cnte 1nilitares.
.
.
.
Propriamente mi~itares, do~tr.ma ~smerald~~o. Bandeira,
são aqw~Iles que consistem nas ·mtracçocs especifiCas e funce iunaes da profissão do soldado.
. _
Jmp1·opriamentc 1nilita1·es são aquellcs (JUe pela. comhca;o
militar do culpado, pela nalurez3: do facto, pela quahclaue
liUu· do local, ou pela anormallclacle do. fl'mpo em. quo sa9
praticado~, acarretam damno ú ceononua, ao serviço ou a
di::;eivlina das forças armadas.
.
.
o C. P. l\1. do Brasil, no seu art. 5°, define o crime nulitm· como sendo toda a acção ou omissão contraria ao devee
marítimo ou milHar, prevista no mesmo codigo.

m:-

DOS CONFLICTOS DE .TURISDICÇÃO

Al'l. 1 13. Tanto os eou:-;ellJOs, por meio de representação,
como o l\Iinisterio Puul i co ou. o acensado, mediante requerimento, podem suscitar conflicto de jurisdicção.
Arl. 1 H. O conflicto será r1~solvit1o pelo Suvremo Tr iJmnal, observadas as disposições seguintes:
§ 1. O suscitante remeltcrá á secretaria do tribunal uma
(~xposição fundamentada do caso, acotupanhada dos documento;:; qt1e lhe parecerem nccessarios.
§ ',!.,. Dü;tl'ibuido o feito, o relator immediatamente rcquis·itani informações dos conselhos em conflicto, remettendo-lhos cópia da petição ou representação, e ordenará a suspensão dos processos até a decisão do conflicto pelo tribunal.
§ 3. Os conselhos em conflicto prestarão as informações
no prazo maximo de cinco dias, contados daquelle em que tiverem recebido a ordem.
§ 4. O relator ou o tribunal poderá ordenar, si julgar
conveniente, que os autos dos processos que determinaram
o conflicto sejam presentes á sessão do julgamento.
§ 5. Recebidas as informações, o tribunal, ouvido o procurador geral e a expo~,o verbal do relator, decidirá o conflicto até a sessão seguinté, salvo si a instrucção do feito depender do diligencias.
§ 6. Lavrado o accúrdão, que conterá explicitamente os
fundamentos da decisão, remetterá o secretario cópia dellc
a cada um dos conselhos em conflicto.
§ 7. Si dous ou mais conselhos forem todos competentes,
correrá o processo perante aquelle que primeiro delle conhcecu; si incompetentes, far::í o tribunal rcmetter o processo
ao fôro que competente for.
0

0

0

0

0

0

0

CONFLIC'l'O DE JUH.ISDICÇ.~O

Egregio Supremo Tribunal Militar.
O abaixo assignato (promotor, accusado, seu advo(Jado ou
c1~rado1·) ':em. s~sc!tar, a bem dos interesse~ da Justiça, confllcto de JUrtsdiCçao com o conselho de JUStiça desta circumscripção (ou da .... Circumscripção Judiciaria Militar)
que se julgou competente para tomar conhecimento do processo a que responde F .. ~ (ou, a que responde o requerente
si for suscitante o accusado), pelas razões de direito e de fa~
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cto quo passa a expor: (seguem-se as 1·azões co1n que se (ttnthlll'u;nln o con{licto, anncxando-se os documentos nec.e~sanos) •
. Isto posto, requer o. suscitante do. J~rcsentc couflwlo que
se dig·ne esse cgregio tnbunal de decidi~,. ei~l sua alla sabedoria c eomo ele direito for, sobre a lcgltmudadc ela compe ...
tcncia no caso sub-judicc.
(Data e assianatu.J'a do 1'eque1·ente.)
Nolas - Si for o conselho o suscitante, o modo aciml
deverá comc~.;ar assim: "O Conselho de Justie,:a da .... Circumscrip~.:.ão Judiciaria Militar vem, por meio da presente representação, suscitar, etc.".
.
~
.
~
- - Os conselhos em coufhclo prestarao as mformaço2s
f:Olicitadas pelo ministro relator, 110 p1•azo mnximo drJ cinco
dias, contados daquellc em que tiverem recebido a ordem (artigo 1 H, § 3°, do C. J. l\L) •
IN STl\.U CÇÕ EE

Chama-se "conflicto de ,jurisdicção" a questão jurídica
suscitada por meios lcgaes sobre a compctencia entre tribunaeB da mesma ou diversa .iurisdicção. Tratando-se de tribunacs de jurisdicção diffcrento, o conflicto, segundo os praxistas, toma, tambem, o nome de "conflicto de altrilmição".
Dú-sc con{licto de jw·isdicçiío, quando dous ou mais juizes se declaram compolentos, ou incompetentes, para conhecerem de uma mc.sma causa; ou quando jurisdicções dos Es1ados intervierem em questões submettidas á jurisclicção federal, c, reciprocamente, quando esta intervier em questões
submettidas ás jurisdicções dos Estados; ou quando a 'jurisdicção de um Estado intervier na de outro, annullando,
nlt01·ando, ou Buspendendo as suas sentcnç.as, ou recusando
cumprir as suas rogatorias ou prccatorias.
Quando o conflicl o, apenas, se refere á compcl.encia territorial, toma o nome ele "conflicto de compotencia".
Os con{licfos de ,jw·isdicr;ão podem Ror positivos nu n.euntivos: JWsilit•ns, qnandü flous juizes RC declaram, a um
tempo, compolenl os; neoat i1•os, quando se declaram, a 11111.
1cmpo, incompclcntc~;;- (Ualdino Hiqucira Cu1'so do P1'0ccsso Criminal).
Uns c outros podem ser suscitados pelos Conselhos, por
meio de representação e pelo ministerio publico, ou o accusado, por meio de requerimento (art. 113 do C. J. l\1.)
No fôro militar, entre os juizos respectivos, quem pódo
affirmar ou não a competencia do foro para o l)rocesso c
julgamento, no caso ele conflicto de jurisdicção suscitado é
o Suprem~) .Tr~bunal Militar, não o Conselho, 0 auditor 'ou
qualquer .JUIZ, Isoladamente, por isso que só aquello tribunal
tem ..iurisdicção. ou P.odcr para declarar, na es1Jccic, o direito,
appllcando a le1 ao indo.

D.:\.S EX,CEPÇõES
lH EXUEl't).\U DE 8USPE!t)Á(i

. . Art. 233. U juiz deve dar-se pot· Buspeilo nos casos prcsno art. 50 c, si o nflo fizer, poderá ser recusado lJOl'
qualquer das partes.

Cl'Ip!.o:-}
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Ar L. 234. A suspeição por affinidades cessa pela dissolução do casamento que lhe deu causa, salvo sobrevindo descendentes. Mas, ainda que dissolvido o casamento sem descendentes, o sogro, o padrasto on o cunhado não poderão ser
juizes nas causas em qnc forem intero~~ados o genro, o enteado ou o cunhado.
Art.. 235. A snspeicão não podor(t ser arguhla nr.m ar.ceita, quando a parte injuria ::1 juiz, on procura dr proposifo
molivo para elia.
•
Art. 236. A allcgacão de susprição deve prcccrlcr a outra
qualquer, sob pena de ficar prcjuclicatla, salvo si o seu motivo for superveniente.
Nota - Considera-se juiz suspeito o juiz que: a) - for
amigo intimo, inimigo capital, ascendente, descendente, sogro:
irmão, cunh::Hlo. tio. sobrinho, ou Drimo, co-irmão elo acC~lsado ou do offondiclo; b) for direct amente interessado
na decisão da causa; c) - tiver aconselhacto alguma das partes ou si houver manifestado sobre 0 objecto da cau~a;
d) conhecer dos factos, por ter feito inquerito ou servido
de perito; e) - tiver dado parte offieial do crime, honYer
clcposto ou devn' depor como testcmunlla (art. 50 do C . .T.
M.)

Em qualquer dos easo:; acima deYcr:i o juir. declarar-se
suspeito, embora o accu.sado não allcguo a suspeição (art. Gi
do C. J. M.)
A BUspeição, sob pena de nullidade do .processo, será motivada o restricta aos casos enumerados no art. 50 (art. 51.
§ 1", do C. J. l\L)
A suspeição pôde !'f' r flcclnrada c.r-o{(icin pf'!a insl anc ia
stqwrior. dl"s,d<' que esleja vatrnlc elos auln.;; (art. 51,§ 2o,
do C .•T. 1\l.)
Conforme ensina Galclino Siqueira, "a excepção do suspeir:ãn pôde :;;cr npposta não só pela dcfeza (o que é mais
commllln) mas. tnmbcm, pela accw3a(:ão, pois, qualquer da~
partes tr·m o dirrilo de exigir que sómontc intervenha 1\0
procrsso quem dê garantias de perfeita imparcialidade".
A cxeepeão de suspoir;ão pôde ser allcgncla oralmenln
ou por csct·iplo. Feila a allcgaçfio, se lngalmcnfc fnndarla o
juiz cxrcpto clir:í, a convilc elo prcsitlonlr do ConsPllw, so!;re
a vrorcdencb on improccdcncia elo molivo allogaflo. dcclarando-.sc ou nãn, suspeito. No primeiro caso, proviclcncinrsc-ha, por sorlt'io, para. a sua substituição. E no nltimn. o
Consc_lho, examinando a procerlrncin do moi ivo, flceiclir{i a
l'<'Spcllo. conforme a lei o o intcrPs:;;o dn jus f iça, á vista dos
documentos. ou ouvindo, se julgm· nf'Cf'E',sario, as testemunhas
qun, porventura, forem apresentadas.
Do autos drvc constar, em qualquer do3 casos a allcg,nç.1o da exccpçfío e a dccisuo tom:1Lla.
'
.tNS'I'RUCÇÕES

Sw;]Jeiçlio ó a dcsronfianca sohrc ·a corrC'cção (' n imrarcinlidade do juiz (Firmino \Vhi!nker - JHI'U - :!~ Pilicrro. pag. 90).
"Attendcndo ás fontes de suspeição o offeifor, decorrente.~. é do dislingnir dnas espcrir~ !l!~ Sll"f)('i~fío: 11ma 11110
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impcc~e _o ,juiz e invalida os st>ns aclos ainda que não haja
oppoSl{'ao ou rccmsação da parte; outra que obst(l o j~~·
quando este se reconhece suRpoito, ou quando. por uppos1çao
ou recusação da parto, cS como tal julgado."

Está no primeiro caso o parentesco de que trata o .a~
tigo 50, lettra a, do C. J. M., e que, occorrendo 1 veda o ,JUIZ
de conhecer o de julgar o feito ou causa, e assim embora a
parte não opponha suspeição, nullos são os actos o a sentença elo juiz impedido.
A esse proposito dispõe, entretanto. o art. 248, paragrapho uni co. do C. J. M. que "a decisão tomada pelo Consell~o
com juiz suspeito ou impedido, cuja suspeição ou impedi-·
menta tenha Bielo conhecido depois, não annulla o processo,
salvo si a maioria se constituiu com o sou voto".
Nos demais casos de suspeição a que se refere o art. 50,
Iettras a a e, do alludido codigo. ainda mesmo que o accusado não a allegue, deve o juiz dar-se por suspeito. Si o não
fizer e esta se achar patente dos autos, a instancia superior
poderá declarai-a ex-o({icio (art. 51, § 2°, do C. J. M.)
A excepção de suspeição, salvo superveniencia do motivo, deve ser sempre opposta antes de qualquer outra, logo
que o processo em que se haja de dar o juiz por excepto seja
presente ao Conselho. Isto porque, si se permittir a allegação
da excepção em qualquer phase do summario. crear-se-ha
uma fonte do contínuos embaraços á administração da justiça.
Deve ser rejeita da in-li mine a excepção, sempre que a
sua materia for contraria a direito. o qual não necesRita de
prova, for inconcludente ou tiver sido destruída pelo excepto em sua impugn:lção (Ramalho - Praxe).
!IA EXCEPÇÃO

DE INCUl\IPETENCIA

Art. 237. A incompctencia de juizo deve ser allegada.
verbalmente, ou por csrripto, antes da inquirição das testemunhas, ou logo que o réu compal'eccr em juizo por si ou
por procurador.
§ 1.0 Ouvido o promotor, o Conselho deeidirá na mesma
sessão, ou na immediata, si se reconhecer incompetente, mandará que o processo seja remettido á autoridade competente.
Essa remessa, porém, não se fará antes de decorrido o prazo
para o recurso.
§ 2. 0 Si o Conselho não reconhecer a incompetcncia ailegada. prosrguirá no processo, como Bi a cxccpção não fôra
opposf a. fazendo comd ar rln processo a cxccpção c a decisão.
Art. 238. Quacsqnf'r nn f r:1s r"Xrcpr:0rs sPriio ronsidcradas
mafrria dr dri'Pl'a.
F.XCEP(~i\0 DE TNCO"\TPETF.NCTA

.
Consoan,te o art. 237 do C. J. M., a incompetoncia do
JUlzo poclera ser allegada Yrrbalmente ou por escripto. Em
qu~l91~er dos casos deve, porém, ser allegada, antes da inquiriçao das testemunhas. ou logo que o rP.o rompnreca em
Juiw. p!W si ou por procurador.
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Na excepção de incompetencia a parte allegará que o
juizo que tomou conhecimento do processo é incompetente,
em face do que diBpõc o G . .T. 1\J (on a lei que for) nos artigos taes e taes, seguindo-se a :: rgumentação de ordem jurídica, e concluindo, - si a excepção for allcgada por escripto, - pelo pedido de juntada aos autos, c que, reconhecida a incompetencia pelo Conselho de Justiça, se digne este
de ordenar, por despacho, a remeBsa dos mesmos á autoridade ou ao juizo perante quem deve proseguir o feito. Si
verbalmente, pedir-se-ll'a isto mesmo, menos - é ctaro - a
jnntada aos autos.
Ouvido o promotor e reconhecendo o Conselho de Justiça a incompetencia allegada, mandará que seja remettido
o feito á autoridade ou juizo competente para proseguir o
mesmo; es'sa remessa, ,porém, não se fará, antes de decorrido
o prazo para 0 recurso.
No caso contrario, continuará o summario, como si a
cxcepção não fôra allegada, fazendo-se, comtudo, constar dos
autos a excepção dcclinatoria e a decisão.
Da decisão que concluir pela incompetencia do Conselho
ou do fôro militar, cabe recurso propriamente dito (art. 278,
U, Iettra a, do C. J. M.)
A defesa, querendo, poderá articular a excepcão, a
exemplo do seguinte modelo:
EXCEPÇÃO DE INCOMPETENCIA

Por G'xcel)ção drclinaforia "fol'i" YPtn n :wrusadn E ....
dizer contra este juizo o seguinte:
E. S. N.
1. Provará que o juizo que tomou conhecimento deste
processo é incompetente. em face do que dispõe o art ... do
C. ,J. M . (ou da lei n . ...... , de . .......... de . ....... do anno
de ...... );
2. Provará que..... (seguem-se, "articuladas", as demais 1·ozões com que a parte {undanwnta a incompetencia ào
rÔ1'0 ou do juizo) ;
3. 0 Provará que ....................................•
Em taes termos :
_Provará que nos melhores de direito devem estes artigos ser recebidos, para qun, provados, se julgue o fôro (ou.
o jnizo) r.xcepto por inr.ompctcntc no presente processo, e
fie façn, na fôrma (Ia lei. a rcmP;;;f;:-t do mesmo. ao juizo quo
cowpctentc for, prranto o qual df'Yc proscguir o feito.
0

0

(])ata

r?

assianrrtw·a do

1'1:0

on advogado).

INSTHUCÇÃO

Excepção de incontpetencia é o meio legal opposto pelas
pnrfrs, contra o juizo que não tenha attribuição para declarar o direito c appliear a lc.i a.o individuo ou ao facto.
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DOR PJ1.\ZOS OP 'l'F.Hl\TOS

Art.. 239. Todos os termos estabelecidos por cslo Co digo
são continuas. improrogavcis o pcrcmptorios~
Art. 240. Quando o termo é fi:x:arlo em certo m.1m0ro do
dias, não se conta o rlia em que comcca. mas r.onta-sc af}~iello
em quo findn.
Art. 2H. O termo findará no dia immediato, si o ulti ..
mo à.in ftn· ff'l'i~ldn on dnmin~o.
Art. 24:2. O termo fixado em mmWJ'O <lo 'lJOrao;; enl'rerá
de momento a momento, desde a scioncia ela parto interessada, ou do seu procurador ou advogado.
Art. 213. A parte em cujo favor a lei .prefixa um ter-mo
poderá renuncial-o, urQn, vez quo dahi não resulto prcjni1o
para a outra parte.
Art. 244. O Conselho não concederá restituição de f,~rmo
sinão quando a parte não o tiver podido observar pc·lag seguintes causas:
a) falta ou difficnlcladc invcncivel do transporto;
lJ) ;falta de nolific:1ção do lermo nos caso.:; em fltle a Jr.i
o exige.
Art. 215. Não se concederá restituição do f.crmo. si já
estiver consummado o acto cujos cffeitos se prctonclcm vra ..
venir ..

Jofio 1\Icnclc~. Gnhllno Siqueira c onlros criminali3!a}'l rnsinam:
Tamo é o fim em qnnlqucr cspecie ele grandeza ..
Os tanws do processo d ividcm-so em tres cspecics: df-·
lato1'ios, PJ'ejudiciacs o d<l continuação.
Os termos dilatm·ios affectam ospocialmenlc o movimcn.
tu local, relativamente ú produccão dos actos em juizo.
Os lermos p?'e.fudiriacs são os do movimento do um:::t on
de ambas as •partes, mudando em juizo, pnr acto definitivo
elo uma ou do ambas as partrs, as qualidades do li! igi:J, que e
na acção, quer nas condições da instancia. Entre csst'S ter.
mos, incluem-se o::; de recursos, porque alteram o effcito da
sentenr.a c prr.iudicam a cxccncão; as procurações '([))lld-acta
c ouf.rns a elos quo affPelnm o movimento da acção, garauli ntlo ou tornando mais faccis as ovcraçõcs c quo do,·rm ennslar
do termos lavrados pcoln esc-rh·ão c assignados pelas partes.
Os termos de continuaçrio affectam a qu::mtidadf\, •porqun
n~signabm o nccrrsrimn de acf os do processo no feito. Sãn
Jrn·rarlos prlns c:;:rrh·firs r nüo asG!_gnudos prl~c; pari oc;. Ta1':~
HPjam: os do outuar:i'ío, ?'Ísla, dato, J·untad((, CCl'lidãn, etc.,
rnjo~ modelo:. adranfr se ycrão.
O termo p!íclc srr um dia cc1'fo, ou nm pmzo entre dou::;
frrmo~. ·para que, no rlin rrrlo, nuancln ftH' dr'tcrminatln, "''
drntrn do }H'flzo, qnandn ftlt' fi:'::ndn pela lr•i 011 n;:;"ign~dn pr]l)
.iniz. sPja prorlnzidn nm nrln em j11izo.
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Os tcnnos dilato1·ios chamam-se, em geral, dilações, e po~
dem sor, no fôro commum, 1Jeremplurios, fatacs, comm.inato7'ios ou ptoroaavcis. No fôro militar, por(·m . em face do artigo 239 do C..J. M.• os ll'rmos são cvntillltos, imJn'orooavcia
c 1Je1·emptorios,
Contínuos são os que correm de momento a momento.
Improroaat:eis os (;ue nfto admittcm pro rogação.
Pcrem.ptor-ios são os e.stabeleciclog parn cncermr, defliliUvamenl(.', o periodo util á producção do certos ar.los em juizo.
rtc sorte que estes termns não correm siuão em dias utci:;,
isto é, são intcrrompiclos D2los dias feriado:. c11 por qualq,wroulro impedimento.
Os termos dilaf orios, uns são para dil i~2ncias rlc proces.
so, oulrog rwra ml.crposiçfio de recursos, Ol!trog pa:'a dit~çõ:~s
dclilJcrnloria:.;.
No processa crimir.al milHar:
São terr:ws parn diligencias do 1.1rocesso:
O de 24 hora!'i. p3r'l entrega da nota d~? culpa (art. 148);
O do cinco dias, para o offorecime:uto da denuncia. e:.::_
tando o réo preso. c uo dez dirrs, estnnrlo c rl:o solto podr-ndo em
casos cspcciacs, ser prorogaclo at.é o triplo (art. 1CJO, § 0°);
O de 24 horas. pelo menos, do ante;::edrnr:ia ao a8lo CFl•J
S( visa. no casr:> de ci tnc:Eio (nd.. 195, § 3");

O de 10 dias, para citacão do réo 'POr edital (art. 193,

§ 30);

'

.

O de cinco dias, para o Conselho prestar as informac<"íl'3
de qne trata o art. 114, § 3°);
O de 43 hora~, para o 1\Iinislcrio Publico dizer sobrA, o
r.cdido de monagcm (art. 158. § 2°);
O do trcs dias, para o arguentc of.ferecer prova d,1 fai:::i.
dado de um documento (art. 179, lettra a);
O de tres dias, ~para a parto contraria contrstar a argni .•
çfio da falsidade do documento c r:.:roYar a sua contc.stnc::ío
(art. 179, lettra b);
O do 48 horas, para as allcgaçõcs finaes, ás partes, no
processo do falsidnd3 ele documento (art. 179, leltra c);
O do tres dias, ao promotor e ao réo para aprcscntacão
de allegaçõcs escrlplas (art. 215);
O de 10 e 20 dias, conforme a hypofheso, para o r.dital
de intimaçfw do réo, nos ca~os do art. 21 !'>, ~~ 2° c 3");
O de 1G dias, sujeito n prorogação justificada, para formnçfín da culpa (art. 217);
O rlo até 48 horns, no nmlitor, l):ll'a r0dar-ção da~ srnll'nças e de torla e qualquer decisão tomada pelo t...;onscllw (arligo 92, lctlrn h).
O tc1'mo para intrrposir;ao de 1'CCHrso propl'i,lmcnr.~
dito é:
O de 2-i horas, contadas da Jwrn ela intimação ou dn f\11blicação ou leitnra .da decisão, em presença das j1arles 011 c:c·us
procuradores rart. 281).
São termos pa1·a dilações dclibcratorias, no recurso propriamente dito;
O de cmco dias, contados da inlcrposição do rccur2o. ao
rcrorrcn I c e ao recorrido, para juntar ús razõc~ c documenTo~. sendo qnr o prazo do recorrido conwPa :1 r·n1T1'1' d:1 tlnlflem qne fincln o elo recorrente (nrt.. 282);
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o de cinco dias mais, em prorogação, para o recorrente
e o recorrido juntarem traslados .e razões (art. 284) .
O termo 1wra interposição de recurso da appelTação é:
O do até lt8 hora~ seguintes á intimaçã(1 da sentenf:a on
á sua leitura om sessão do conselho, na presença das partes
on sem; procnendorcs (art. 292).
O ternw para dilação deli'heratoria na nppelfnçiio é:
O de cinco dias, ás partes, para a apresentação d:1~ rrnões
escriptas, em primeira instancia (aJ't. 292, § f").
o ter·mo para n :1presontação rlos embargos ~ dn 1f) nias,
contados da dafn rla intimação ou ~eieneia das r::~rfcs, na
Uírmn do nrt. 302.
Além dcsf.cs, h a ainda o fnl'rno do cinco dins, e dP 1O dias,
prorogaveis, n .iuizo do aurlitor, ao escrivão para remessa dos
autos de appellaçã.o á instancia superior (art. 291 e paragrapho uni co), e o de 48 horas, para idenf.ica remcssn, trat::mdo-se de recurso propriamênte dito (art. 286) .
Nota - Todos os artigos citados se referem ao C. .T. M.
TERMO DE CONTINUAR DO FEITO

Autuamento é o acto de reunir, ordenadamente. as difforentes folhas dos autos, sob numeração seguida e lançada no
rosto de cada uma e extremidade externa e superior, a partir
da que serve de capa e onde se lançará o termo de autuação.
Autuação · é o acto por que começa qualquer processo e
no q11al se menciona. além da data, a cspecif\ de arçi'ío njui7.adn, nomes rlas pnrfer, e do escrivão.
Data é o nr.fo que as~dgnala o tempo (an'1o, mez. rifa e,
algumas vc:r.eR. a hora) em que se rcali:m d~fcrmhl~l·ft:, facto
procc~~unl ou judir.inrio .
.Tuntarla~ como o nome indica, é o acfo que accn~a .hmccfío
sos autos de qua lqucr peca. Em regra, o escrivão não póde
.iunfnr aos nulo.;; peticões ou documentos sem o dP~pacho do
nuditor, ou do conselho. e toda vez que juntai-os devm·~ procedel-o dPsP.e f ermo. Não é, porém, necessario o despacho.
quando se trata de allegações escriptas offerecidns pelas
partes.
Certidão é neto pelo qual o escrivão, ou o official de iustica, affirmam ter dado cumprimento a um despnr.ho ou
mandado.
Vista é o acto que determina e indica o termo a partir
do qual é facultada a consulta dos autos. A visfn do~ rtllf.oq,
fóra do ~nrtorio, ó venarla expressamente (art. 369 do C •
.T. 1\1.) n adYogados ou réos.
Conclusão é o neto pelo qual o processo é sujeito á decisão ou despacho do auditor •.
Recebimento é o acto pelo qual o escrivão accusa a en-' l'egn que lhe foi feita dos autos.
Apresrntnção é o neto pelo qual o escrivão accusa ter sid(j
o processo aprcsenf a do no presidente do conselho para os fins
legaes.
'
Encerramento é o neto pela qual o escrivão accn!:.n tf\rcm
sido dadas por finrlns todas as diligencias c formnlidades do
processo.
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Remessa é o acto que comprova a expedição dos autos d~
juizo ou autoridade para outro .iuizo ou autoridade. EsAc
arbitrio não se verifica si se tratar de tribunal, porque, então,
a remessa será sempre feita ao secrelario respectivo.
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l\IODELOS
\UTUAÇÃO

192 .••

• . . . cireum~eripcão Judiciaria Militar
\uditoria do Exercito

(ou da Marinha}

N., .••

A.uditor
Dr. F .............•.....•

Escrivão
F ...................•..

Ovnscllw de Justiça MilitaT

Autora -

A .TusUça l\Iilitar.
~.,........ • •••••••

Accusado Crime -

Art ...... do. Codigo Penal Militar.
AUTUAÇÃO

Aos .... dias do mez de. . . . do anno de .... , nesta cidarle
de ...... , em meu cartorio. antuo o processo que ndiantf~ T~
segue; do que, para constar, lavro este termo. Eu F ...... ,
ef'crivfío o escrevi e subscrevo.

F. . . . . . . . Escrivão.
JUNTADo\

Aos. . . . dins do mez de. . . . do anno de .... , em meu
carrorio, nesta auditoria da ...... Circumscrip':ão Tudicinria
Mililar, fnco .iunfnrfn ::~os presc>ntes nulos do .... (documento
que (!)r'; rlo que>. para constar. lavrei este IP.rmo. I~u F' ••••
cscri\'fiu, o escrevi.
F. . . . . . . . Escrivão.
CERTIDÃO

Certifico que .... (refere-se aquillo que fôr objecto da
certidão), na conformidade do despacho (ou mandado) do
fls .... ; do que, para constar lavrei este termo, c dott fé.
Eu, F ........ , escrivão o escrevi c subscrevo.
(Logar e data).
F. . . • . . . . Escrivão.
VISTA

Aos. . . . . . dias do mez de. . . . . . do anno de ...... , em
meu cartorio, nesta Auditoria da. . . . . . Circumscripção Judiciaria Militar, faço estes autos com vista ao Dr. promotor
F ..•... (nome por extenso), na fórma e no prar.o da lei; do
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que, para constar, lavro o presente termo. Eu, F. · .. · ·, escriv:·lll o escrevi c stll1:::crevo.

F. . . . . . . .

E~;c.rivão.

Dc\TA DO HECEBI::\JENTO

mr~u

Aos...... dias elo mez de...... do anno de ...... , em

carl.ol'io, nesta auditoria da ...... Circumscripção Judiciaria l\Iil it:w, me foram entregues estes autos pelo Sr. Dr.
promotor F ...... , do que, para constar, lavro o pre~cnfe
teenw. Eu, F ...... , escrivão, o e~crcvi.
F ...... , Escrivão.
Nnla - Si o prazo correr de hora a hora, o trrmo de
"vi2f a", L em como o do "rccchitnr'nto ", devem mencionar a
hor::t.
CONCLUS.:\0

Aos ...... dias do mez de ...... do anno do ...... , nesta
auditoria da ...... Circnmscripção Judiciaria Militar, faço os
presentes autos conclusos ao Dr. auditor F ...... ; elo que,
pam constar, lavrei este termo.
P ...... , E3rrivão.
n ECEfl I:\ fE:\l'fO

Aos ...... dias elo mez de ...... do anno de ...... , me
foram entregues os presentes aulos .pelo Dr. auditor F ...... ;
do que, para constar, la\Tei este termo. ]_i' •••••• , escrivão, o
csercvi c suhscrevo.
F ...... , Escrivão.
APfiESR~T.\ÇXO

Aos ...... dias do mez de ...... do anno de mil novecentos c ...... , faço estes autns presentes ao Sr. E' •...••
(nome c lJOsto), presidente do Conselho. E para constar, lavei este termo, que escrevi c subscrevo.
F ...... , Esrrivão.
INTIMAÇXO

Certifico que intimei F ....... do despacho (ou sentença)
de fls ....... Pm sua proprm pcssôa. (ou na do p1·ocurculm·
quando esl e pwler cstm· em juizo); do que ficou hem i;Cientc .'
1
B, pGra constar, la\TO a presente certidão c do'·
~u, F' ..... ,
c•.:crhfío, o !";crcyi c suhscrcyo. ·
(T.nqrn· c data.)

F ...... , E.scriYão.
N(lta- As partes clc:vem ph· o seu "scienfc", logo a1mixo

Cl::t crrt i cHio.

ENCEn fi,\1\IENTO

Aos ...... dias do mcz de ...... do anno de mil novcrrnfos e ...... , nrsta nudiloria da ...... Circnmc:;c!·h.:uiJ .Tu-
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diciaria JUililar, deu-se por findo o presente processo. Do
que, para constar, lavro este termo. Eu, F ...... , escrivão,
o escrevi c subscrevo.
F ...... , Escrivão.

Aos ...... dias do mcz de ...... do anno de mil novecentos c ...... , nesta cidade elo ...... , fac: o remessa dcslc.3
autos a·...... (a antoridode que {ór); do que, para constar,
lavro este termo. Eu, F ...... , cscriyfio, o escreYi c subscrevo.
F ...... , Escrivão.

Acta é o registro feito pelo escrivão, para ser junto aos
autos do processo respectivo, dos trabalhos, occurrtJncias c formalidades de cada sessão do Conselho.
A a c la deve relatar tudo qua·nto na sessão occorrer, comcc:ando pela refcrcncia do dia, mez, anno, hora c:xacla, inclusive os minutos em que se iniciaram os trabalhos, o lagar
da reunião, a presença dos juizes c das partes, seguindo-se a
menção, clara c succintarnente feita, dos actos c incidentes
subsequcntcs, guardada a ordem respectiva, c da hora exacla
em que a sessão terminou.
Presumem-se omittidas as solrmnidadC's não referidas na
acta c obscrvodas as referidas por c lia. l\las, essa prcsumpç•ão
é relativa, admilLindo prova em conleario, pois, IH'csumpçõcs
absolutas são de direito cstriclo, nftO cxblinrto sinão 1101' disposir;ões expressas e taxativas da lei (João l\Iontciro- § 175).
E' impossivel, aUcndendo-sc á variedade das occurrencia's
c incidentes que se podem verificar rm juizo, estabelecer um
modelo de acta de sessão, que satisfaça a todas as exigencin~ P
circumslancias.
Entretanto, podem elias ser redigidas assim:
Aos... . . . d1as elo mez de. . . . . . elo anno de mil novrccnlos c ...... , nesta ciclaclc do ...... c na sédc ela ...... Circumscripçüo Judiei a ria l\Iilitar (ou loam· onde fur), reunido
o Conselho de Jusliça, presentes todos os seus membros (ott
os juizes taes e tacs), o Dr. auclilor F ...... , o representante
do ministerio publico, Dr. F ...... , foi 11clo Sr. presidente
alJcrta a sessão, n~ste processo, ás... . . . horas e..... . nu ..
nu tos.
Apregoado o nome do accusado F...... (nome por c.rtcnso), compareceu ellc acompanhado do seu advogado, Dr.
F ...... (ou.do advoaado de of{icio, Dl'. F ...... ) (ou, si o
'réo, sollo, nao comparecer: "Aprcaoado o nome do aceusado
F ...... , como este não com.parecesse, sem lcaitima excusa, {oi
co11siderado 1'Cvcl, na con{onnidadc da lei"). Em seguida, apr~scntados os autos ao Conselho pelo Dr. auditot' F ...... , rtt·.,
(scauc-se a 1la1Taçi'io succinta c clw·a do que olWCJ' occoJ'I'idiJ),
E nada mais havendo a tratar, levantou-se a sessão ás .....•
!toras c ...... minutos; do que, para constar, lavrei esta acln,
que escrevi 0 subscrevo. 1
(nome 2WI' crtcnso da es1
' ••••••

CI'ivão),

AC'l'OS DO PODER EXECU'i'IVU
ACT.\ DE COl\lPHOMISSO DOS JUIZES.

.\.os... . . . dias do mcz de...... do anno de mil nov~centos e ...... 7 nesta cidade do ...... , na séde da auditona
da' ...... Circumscripção Judiciaria Militar (ou lagar que {ôr),
presentes os juizes sorteados A ...... (posto e nome), B ...•.•
(posto e norne), C .•.... (posto e nome), e D ...... (posto e
norne), os Drs. auditor F ...... c promotor F ...... , pelo Sl:]·.. . . . . (nome e posto), presidente do Conselho e os demais
juizes acima mencionados foi prestado o c_ompromiss<? lega},
na conformidade do artigo duzentos, do Cod1go da JustiQa MIlitar. Do que tudo dou fé, e, para constar, lavro a· presente
acta, que cse1·evi e assigno. F ...... (nome por inteiro), c-3crivão.
Nota Esta acta será lavrada, pelo escrivão, em livro pi'oprio. Tratando-se de substituição, dir-se-ha: "Aos ...... dias
do mez de ...... do a·nno de mil novecentos e ...... , nesta cidade do ...... , c na séde da auditoria da ...... Circumscripção Judiciaria Militar, perante o Conselho de Justiça reunido,
presentes os juizes .. :.. . (taes e taes), pelo juiz F ..... .
(posto e norne), sorteado em substituição ao juiz F ..... .
(posto e nome), foi prestado o compromisso legal, na conformidade do artigo duzentos do Codigo da Justiça Militar.
Do que tudo dou fé, e, para constar, lavro a presente acta,
que escrevi e assigno. F. . . . . . ( nonw por inteiro), escrivão.
Quanto á acta de sorteio, veja-se o capitulo referente ao
Conselho de Justiça.

DAS NULLIDADES
Art. 246. Ha nullidadcs sempre que se dá inobservancia
de uma formalidade que a lei expressamente exige como
sulJstancial.
Art. 2t17. São formalidades ou termos substanciaes do
processo:
a) a denuncia;
b) o corpo de dclicto dircclo ou indirccto nos crimes que
deixam vestígios;
c) a citação do accusado para se vêr processar e assisti~
á inquirição das testemunhas do processo;
d) a inquirição de testemunhas em numero legal;
e) o extracto da fé de officio ou dos assentamentos t:J
accusado contendo as datas de praça, engajamento, nascimento, promoções, ausencia, deserção, captura ou apresentação, notas de alcance, comportamento, elogios e penas;
f) o interrogatorio do accusado;
g) a defesa nos termos permittidos por este codigo;
h) a assistcncia de curador ao ré o menor ou revel;
i) a audiencia do ministerio publico, nos termos estabelecidos neste codigo;
j) a intimação do aecusado para sciencia da sessão em
que deva ser julgado;
k) o sorteio dos juizes, e seu compromisso~
l) a nccusacão;
m) n sentença.:
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Art. 248. São tambem nullos os processos em que se vcrifiear illegitimidade de parte, incompetencia de juizo, susveição, peita ou suborno do juiz.
.
Paragrapho unico. A decisão tomada pelo conselho com
juiz suspeito ou impedido, cu.ia suspeiç-ão ou impedimento
tenha sido conhecido depois, não annulla o processo, salvo se
a maioria se constituiu com o seu voto.
Arl. 249. O silencio das parles, si se lraLar de formalidades de seu exclusivo interesse, sana os aclos nullos.
Art.. 250. O minislcrio publico não pódc transigir soiJro
nullidacles.
Art. 251. A nuliidade proveniente da incompetencia de
juizo pódc ser pronunciaua ex-of[icio, em qualquel' tcrlllo do
processo.
Art. 252. Nenhum acto será declarado nullo si não quando sua repetição ou rectificação não fôr possivel. Cumpre ao
auditor, ou ao conselho, mandar proceder ex-o[[icio, ou a requerimento do minisl.erio publico, a lodas as diligencias nocessarias para sanar a null idade.
Art. 253. A nulliclaclc de um ac!o ac:tncln a dos ar f os
successivos delle dependentes.
· Art. 251t. Os aclo.s da formação da culpa, processados perante autoridade incompelcnle, poderão ser revalidados por
termo de ratifica cão no juizo competente.
Ii\fSTilUCÇÕEl

Nullidades são os vicios ou defeitos de um aclo jurídico,
que o tornam nullo ou annullavel, ou que invalidam total ou
parcialmente um processo.
Dizem-se de pleno direito as nullidades que a lei pronuncia formalmente, em razão da manifesta preterição de
uma formalidade exigida como essencial á existencia juridica
do neto.
Quando a formalidade preterida é accidental ou não solernne, isto é, quando, apenas, se destinava a exprimir melhor
a intenção dos agentes, ou a maior regularidade na confecção
do neto, não occorrc propriamente nullidade, e, sim - consoante a lição dos praxista-s - Ú'1'C(Jtllaridade de fórma.
No procPsso criminal militar, constitue nullidade de JJlcl'o
direito a falta de qualquer das formalidades referidas uo artigo 2·17, loUras a a m, sendo nullo, tambcm, o processo em
quo se verifique qualquer dos casos mencionados no art. 248,
tudo do Codigo da Justiça Militar.
- O ministcrio publico não póde transigir sobre nullidades.
DA p,JtOV A EM GERAL
DOS l\IEIOS DE PHOVA

Art. 160. Constituem prova no processo criminal:
a) as tcstemunhaa;
b) os documentos;
c) a confissão;
d) os indicios;
e) o exame por peritos.v
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Prova é o meio juL'itlico pelo tiLLal se ol.Jtem a cerlcza da
cxi:slcnciu do delicto (Uflacker) .
A prova ó ]Jlcna quando excluo toda a possibilidade do
inno..:eueia do réo, e lf•va o juiz ao estado de convicção do
ser o accusado rcalme11lc c1·iminoso; menos plena quando nflo
excluo a possibilidade ele innoccncia (J\liltcrmaycr) •.
l)_\.S

TESTEl\IU~IIAS

AI.' I. J G1. T\a forma~_;ão da culpa não poderão sCt' inquil·illas menos de trcs nem mais do sois testemunhas, além
das referidas c informantes. Havendo mais do um indiciado,
poderão ser ouvidas mais duas acerca da responsabilidade
claqucllc a respeito do qual não houverem deposto as testemunhas inquiridas.
Art. 1G2. O accusado poderá apresentar na formação da
culpa até tres testemunhas de defc3a. Si estas faltarem á
sessão designada, não serão mais admitlidas, salvo motivo
de for<_:a maior, a juizo do Conselho.
Art. 1G3. As testemunhas que, salvo o caso de moles lia
comprovada, (lcixarcm de comparecer no logar, dia e hora
marc:.ulo.s, ~erão conduzidas presas, c, na reinciLlencia, puIliclas com cincu a llUinzc dias de prí::ião imposla pelo Cont:elho.
Paragrnvlw unico. Si a testemunha for militar uc patcule superior á da autoridade r:otificanlc, será eompellida
a eomi1nrcccl', sob as penas ela lei, por inlcrmcdio da autoridade militar a quo estiver immcdialamentc .subordinada.
Art. 1G-i. A testemunha deYo declarar seu nome, idade,
residencia o condição, si é 11arenlc, e em quo grúo, amigo,
inimigo ou dependente de alguma elas partes, o dizer, sob
comprcnnis::;o, o quo sonhrr c lhe for perguntado sobre o facto. Nenhuma pcrgunl a que não tenha relação direcla com
cs! e lhe pouorá sor feila, llevendo, porém, ficar consignadas
no termo ela inquirição as pcrg·untas 'formuladas c a recusa
do Conselho.
1\.rt. 1ü3. Nãu vodcm ser testemunhas do accusal)ão ou
de uefesa o ascendente, desccmlcnle, marido ou nntlhet·, BOgro ou genro, irmão ou cunhado, tio ou solJrinho, lH'iino coirmão, inimigo capital ou amigo intimo do accusallo, os absolutamente incapazes ao tempo do facto ou do depoimento o
os quo ~ubro o facto poe estado ou profissão devam guardat•
HegL'edl). Poderão, enlrcLanlo, .ser ouvidas estas pessoas, iudL'pendeulclllenle de COllllJl'OlllÍSSO, .sendo l'CUUZidas a lermO
as inl'urmtu.:úes que l)l'Cslarcm. 'l'aes pessoas 11ilo serão
compu! ada.:; no numero indicado no art. 1G1.
Art. 1GG. Além das testemunhas numerarias, serão inquiridas, srrnpre que for possiYcl, ns pessoas a qn3 ella.s se
referirem em seus LletJOimcnlos sobro vontos cl':iseaciacs do
vroecsso.
Art. 1G7. As tc::;tcmunhas serão inquiridas cada uma ele
per si. do modo que umaB não possam ouvir os d~poimentos
das outras.:
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~\rf. t GH. Podem as tnrles, logl) ap,··3
a qual i fi cação,
flllllOl' contt·:Hlida ús tcslcmunlms 1uc lltcs l'arcl:am suspeitas
dt• pardalitlacle uu indignaB ele f,~, declarando c provando im-

llledialamcntc as circumslancias ou defeitos que justifiquem
a contradicta. Podem ainda contestar afinal, 11rocluzindo sum ..
mal'issimamcnte as r::mJcs que t in' rem conlra a Yerdade do
dt'!lld!llenlo.
J\d. 1Gg, O düpoimcnto rla testemunha será reduzido a
tm·Dw, rubricado 110 inquorilo pela autoricladc que o presidir c em juizo pelo presidente do Conselho c velo auditor.
Este lermo í'el'á H:'signaclo vela testemunlm, pelo réo e seu
a<hogado ou curador c -pelo promotor. Quando a tcstelllUitlta ufín pudct· uu 11fío quizcr a.'isignae, nomcar-sc-ha pcs:::;na tJ!Je por !'lia a!':i!':iigne, c o seu depoiwenlo ~erú então lido
ua lll'C.Sel1f:a de ambos.
~\rt. 170 ..As tc~tcmuutms de arcusa~·i:ío, residcutes fóra da
cirt:umscripção em quo se proceder á formacão da culpa, poderão depor por meio de precataria, cum citaç:ão das partes, iis
quars scrú lieilo oJ'fcrecet· fJLlP::>ilus e repre.'3eJltar-se pur procurador.
Paragravlw uuico. O auditor a quem f1)r dirigida a prccalol'ia, em a recebendo, ucsi;:;narú dia para a inquirição, que
scrú feita perante cllc, presente o respectivo pl'omotor. Cumprida a prccaloria, ::;ed dcYulvida (t autoridade deprecante -com
a maio1· presteza. ·
,\rt. 171. A prccaloria FCI'á acompanlwda do cúpia anLhentic<.t- da dcuuneia c dos quesito .., sobre quQ a testemunha
clcYa :;e1· iuquil'ida, propostos pelo conselho c pelas partes.
Paragrapho uni co. Quando as partes furem representada~
fJOI.' procu radur, uo a do da iJHIUiri•:üo podel'ÜO ul'fercccr quc:sitos supplcmeutares, se por ~~Iles houverem vrolcslado perante
o conselho antes da cxpedif:ão da precataria .
.Al'L. 17:?. Se a~gnma das testemunhas tiver de ausentar-se,
ou pela idade ou molestia estiver em risco do morrer antes de
prestar o seu depoimento, o conselho ou o auditor providenciarú para que seja inquirida em qualquer dia c no Jogar em
que se acha e, peranl c o aecusado c o promotor.
. Art. 173. lUilitar ou funccionario publico que houver de
srr intimado para qualquer processo, será requisitado ao rcspcctiYo chefe pela autoridade que ordenar a intimação .
..l\rt. 17 ·L As testemunhas que diYcrgirem em pontos c~
senciaes serão acareadas, vara e:xplicnr a divcrgcncia ou cuutradicção.
_
Art. 115. Quando a testemunha não souber falia r a língua
portugueza, nomear-se-ha um interprete que, sob compro ...
misso, se encarregue de traduzir as perguntas e respostas.
Paragrapho unico. O depoimento da tcslrmunlJa, sempre
que possind, serú lambem eseriplo 110 original pelo interprete
e junlo ao~ autos. 1\o caso da testemunha saber ler c ~se rever,
esse dl'poimcnto ser-ll!c-lm apresentado para que clla o assigne
se o .i ulgat' conformo.
Art. 17ü. As testemunhas ciris da form<H.:fio da culpa são
obrigadas, emquanto não findat· o processo, a comnmnieal' ao
coltselltn qualquer mudança de residencia, sob pena de um a
einco dias de prisão, applicada pelo conselho. 1\s mil i lares
ficarão ú di.s11osição deste c nüo poderão ser ara::;ladas da sédc
sc11ão com o seu asscntin1cnto.
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DAS TES'l'EMUNHAS

De ac~ôrtlo com o ::u·t. !H, leU 1·a c do C. J. ~I., ao pecsidenle elo conselho compete relluisilar o compal'ecimento do
accusado, quando preso, c das testemunhas, quando militares
ou funccionarios tmblicos.
REQUISIÇ.\0 DE ·rESTE,!o.IUNHAS MILITAHE~ E :)·J ,\Cc:t 8:\DO, QUANDO
PRESO

fllwo. Sr. Commandante do ........ (ou autoridade militar q11e fór) .

l::•qnisito-Yos o .comparecinwnhJ, !la !-iéde de~ta Auditoria
dJ ...... Circumscripção ,ludiciaf'ia l\lilitar, no dia ..... (dia,
mcz e anno que forem) ás ...... hora3. dos officiaes (soldados
ou (11'aduados) F ........•. , F ........ e F ........ para o fim
de deporem no processo a que responde peraute este Conselho
de Justiça F ........ (nome por e.rtenso, posto ou (J1'Wluaçi'lo, si
tiver) e, bem assim, o comparecimento do mesmo accusado
para as~ist.ir á inquiri~ão de testemunhas no referido IH'Ot~~s~o.
(Data e assionatura do presidente elo Conselho) •
REQUISJÇ:\0 DE TESTEMUNHAS, QUANDO FUNCCIONARIOS P.UflLICOB

Illmo. Sr. (autm·ülade administrativa 1ue {ór).
Requisito-vos providencia~ no sentido de compar~cerem,
na séde desta Auditoria da . . . . . . Circumscripcão Judiciaria
Militar, no dia . .. . . . (dia, rnez e anno que forem), ás ......
horas, F ........ e F........ (uom.es pvr e:ctenso), funccionarios publicos, com exercício nes~a roparticão, para o fim de deporem, corno testemunhas, no processo a que responde F ..... .
(nonw do accttsado, posto ou oraduação, si tiver, perante a
justiça militar.
(Data e assianatllJ'(l rio presidente cÚJ Conselho) •

- Tratando-se de testemunhas que não sejam militares
nem funccionarios publicas, o presidente do Conselho expedirá,
na conformidade do art. U1, lettra c, in fine, o seguinte:
MANDADO DE IN'fi,'M'ACÃO

Mando n qualquer official de justiça desta Auditoria, a
quem este fôr apresentado, indo por mim assignado, (]ue se dirija á . . . . . . . . (lnaar quq lôr ou onde possam se1· encontradas
as testemunhas) e ahi intime F ........ e F ........ (testemunhas civis) para que, no dia ...... (dia, mcz e anno que forem)
compareçam na séde desta Auditoria, ás ...... horas, afim de
depô rem no processo crime em que é accusado F ...... (posto
ou oraduação, si tive1·) e autora a justiça militai'. O que cumpra. Eu F ........ , escrivão, o escrevi.
(Data c assianatw·a do p1·esirlrnl•J do Conselho nn do attdil01') •

. NoTAS - Estes mandados podem tamhem ser expedidos
pelo auditor, na conformidade da lettra l do art. 92 doU. J. M.,
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om virtude de decisão do conselho, ou no cxcrcjcio das ~ua3
pruprias altribuicões, não estando reunido o consJllw.
A~; testemunhas devem ~er uotifteada5 a eompareccr no
mesmo dw, hora e local, designados para o conJpareclHJtHt:o do
accu::;ado, o qual deve ser citado para assistir á inquiriç;1o, sllb
pena do nullidade do processo (art. 2~7, leltra c, do C. J. l\1.).
Quando não fur possível ouvir as testemunhas arroladas na
denuncia, por não terem ~ido encontradas, abrir-sc-ha ao promgtor ·'vista" dos autos, para que este as suhstilua, sendo is3o
preciso para completar o numero exigido pela lei.
Nmguem, militar ou civil, seja qual fôr o posto, categoria
ou condição social, pode eximir-se, allegando privilegias ou
mQtivos de caracter 11articular, do dever de ordem publica de
de pôr como testemunha.
E' obrigação jurídica que a sociedade impõe e reclama,
a bem dos seus interesses e em nome da justiça, para que so
justifique e assegure, com provas, a punição do culpado ou a
absolvição do innocente.
IJ'ahi porque a lei impõe o voder· coactivo de sua sanccão
para o cu rnprimento desse dever.
E' esta sancção que se acha expressamente declarada no
ar L. 163 c paragrapho uni co, do C. J. M.
- As testemunhas que, salvo o caso de molestia compm-vada, deixarem de comparecer no logar·, dia e hora marcados,
scr·ão conduzidas presas, c, na reincidencia, punidas com cinco
a 15 dias de prisão imposta pelo Conselho. Si a testemunba
fôr militar, de patente superior á autoridade notificante, será
compellida a comparecer, sob as penas da lei, por intermedh'
da autoridade militar a que estiver immcdiatamcnte subordinndo (atl. 163 do C. J. M.).
HEQUEflll\fENTO DO PROl\IOTOH PARA QUE TESTI<i~IlJ.I'.IIAS DE ACCFSAÇÃO \'ENIJ.A.l\1 DEPÔR "DEBAIXO DE \'AllA''

Havendo testemunhas de accusação rebeldes em vir a
juizo dar o seu depoimento, e não podendn, por este motivo,
proseguir-se o summarw de culpa, o prorr dc.J :;u:í o stgtrírll(~
requerimento:
Exmo. Sr. Dr. auditor da ...... Circumscripçun Jlldiciaria Militar.
(Ou Exnzo. Sr. !'residente do Conselho de Justiça).
dos i nl cresses da ji1Stiça, que sejfll'1 i tt··
vara" as tc.~temunhas F ...... e I!' ...• -..,
e hora q:Je forem designados e com

Requeiro, a b1.~1~1
timadas, "debaixo t\e
para virem, em dia
sciencia das partes,

F.... . .

depôr no

processo

instaurado

cnntra

(nome do accusado, posto ou graduação, si tiver).
(Data).

F. . . • . . Promotor.
MANDADO p.A,flA VIREM AS TESTEMUNHAS DE ACr:t'S,\Ç.\o "!•F.iL\l:-(0
DE VARA" OU PRESAS

Mando a qualquer official do justiça desta Antoria da .•..
Circumscripção Judiciaria Militar, a quem este fUr apre:wn ..
tado, indo por mim assignado, que se dirija a .••• (logar que,
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fur ou onde Jnulerent ser encontradas as testemunhas) c ahi

intuno as lef~temuntms F .....• o .F •.•.•• par·a que inconLinenlc o ucolllpanhem e veuham ú. presença deste juizo (on
elo Conselho ele Justiça desta Circumscripçüo), j:.í: quo o não
fizeram, apezar de lerem sido intimadas "uu noti{ir.:adas J anteriormente, afim de dcpõrcm no processo instaurado contra
F...... (nonw do accusallo, posto ou graduação, si tive1·) e,
caso o não façam, o mesmo official traga-as, "debaixo de vara",
ou presas, na fórma ela lei. O que cumpra. Eu F •.•..• escrivão, o escrevi.
(Data).
F ... , .. Auditor.
FÉ OU CEH.TlDÃO og NOTIF!C:\Ç.\0 DE TESTEMUNIL\S

Certifico que, em virtude dJ .mandado retro, fui ao lagar. . . . (ou logates) nelle designado, e ahi in limei F ...... ,
}!' •••••• e F .....• (nomes por inteiro das testemunhas) em
sua~ pi ,Jfn·ias pessôas, por todo o contendo do msemo mandado, que lhes foi lido, do que ficaram bem sei ente~. O re·
ferido é verdade e dou fé.
(Loam· e data) •
F ...... , (1zonu? por inlci1'o) official de jus! iç:1.
Notas - Si não fizer a nolifica~;ão a todas ou algumas das
testemunhas portará por fé isso mesmo, declarando a razão
por que o não fez (po1· não as haver encontrado, on o que fôr).
Quando o mandado fôr para conduzir "debaixo de vara",
e o official de justiça trouxer, assim, o notificado, accrescentará, logo após á phrase- ficaram. bem, scientes- o seguinte:
"c como nao obedecesse incontinente, trouxe "debaixo de
t.·ara" á presença do doutor audito1• (ou do Conselho de Justiça) a testemunha P ..... . , na (ónna do mesmo 1n.andado.
O referido é verdade, e dou fé. (Data e assi(Jnntura") .:
INQUiniÇÃQ DE TESTEMUNHAS

Assentada
Aos .•.... dias do mez de . • • . • . do anno de ....• : (tudo
por extenso), nesta cidade do ...... (logm· onde {úr), na séde
da Auditoria da ..•... Circumscripção Judiciaria 1\lilitar, (ou
logm· que fôr), reunido o...... (lo, .2()) Conselho de Justiça,
prc~entes todos os seus membros {ott os juizes taes e taes), o
Dr. F ..•... , promot0r, o accusado .F..... . e seu advogado
(ou curador) (ou, si o accusado não comparecer: "á revelia
t:lo accu8orlo F ...... , 2JOr não ter, sem excusa legitima, com-.
pm·ecido"), pelo Dr. Auditor f0i inquirida a te~temunha
F...... (nu (omm inquiridas, como se v~, as testemunhas
F ...... , F ...... c F ...... ), na fórma da lei; do que, para
constar, lnvrci este termo. Eu F ..•..• , escrivão o escrevi.
Prinzcil'a tcstenwnhâ

F......

(nome, nacionalidade, natw·alidade, estado civil.
,-:wofissão ott posto e 1·esidencia), aos costumes disse nada.
Tcslennmha que sob compromisso legal, promcttcu a verdade
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no que soubesse e lhe fosse perguntado. E, sendo inquirida
sobre o facto constante ela denuncm de fls .... , que lhe foi
lida, respondeu que.... (segue-se a t•esposta); perguntado
'3obre ...... , 1 espundeu que. . . . . . (e nsson JJ01' diante) • Em
F;eguidn, dada a pnla\Ta ao Dr. promotor, por cllc nada foi
requerido (ou {oi requerido si 1JeJ•atmtosse: seguem-se as
1Jf:U guntas e as resposta) . Varia a palan·a ao :::wcm:ado para
repcrguntur ou contest.nr a testemunha. pelo m.e::;mo fo1 dito
que o seu advogado (ou curador) o faria. Dada a palavra no
lJl'. adyogado (ou cw·ador), por cllo foi pedido se pcrguntusso
á testemunha .... (as pc?'{fttntns); o pela testemunha foi dito
que ...... (as 1'espostas) (ou dada a palavra ao Dr. advogado ou cumdor, pm·a contestar a testemunha, por elle (01
dito que contestava a testemunha 1JOrque ...... (seguem-se as
1·nziJcs da contestação) . Perguntado á testemunha si mantinha, ou não, integralmente, o seu depoimento, pela mesma foi
dito que sim, (ou que o 1'ecti{icava na pm·tc tal). E por nada
mais saber nom lhe ser perguntado, deu--se por findo esse depoimento·, que, depois de lhe ser lido c achado conforme,
assigna (on 'Visto wio saber on 1uío 1Jode;• escrever, assigna
F . ... a seu 1'ogo) con! o ré o, o seu advogado (ou curador) e o
Dr. promotor e que, na fól'mu da l0i, vae rubricado pelo
Sr. pre;;;identc do Conselho c pelo Dr. nudilor. Do C]1W tudo
don f't~. Rn F ...... , r~cl'ivfío, o f'scr0vi.

F......
F......
F......

(Rubrica do p;•csidcntc do Conselho) .
(Idem, do audito1•).
(Nome 1J01' intei1'o da testcnwnha ou de quem
hourcr assianado a ,çcu 1'oao).

F ...... (Nom,c do réo) •.
F.. . . . . (Idem do advoaado ou curador).
F...... (Idem, do jJromotor) .
NOTAS - Assim ~c procederá com as demais fef;fcrnunhas debaixo da mesma "assentada", se forem inquiridas no
mesmo dia. Não o sendo, far-sc-ha nova "assentada".
Si a testemunha declarar ser parente, amiga ou inimiga,
dependente do accusado ou da victimn, isso mesmo se tomará
por eseripto, no depoimento, e será então consirlrrnda informanf.c, ni'io se lhe deferindo compromisso.
Loao ap6s á qualificação das testemunhas, podem as
partes oppôr contradicta, desde que as mesmas lhes pareçam
suspeitas de pareialidade ou indignas de fé. Devem, porém,
fazcl-o, cleclarando c provando, immediatmnente, as circumstancins on defeitos, que justifiquem a contradicta. Podem,
ainda, cont.estal-as, ao final, adduzindo, swnmarianumte, as
razões que tiverem contra a verdade á o depoimento. (Artigo 1ü8 do C .•T. 1\I.).
- E' de loda a convcnicncia que a conlrndicta seja opposta logo após á qualificação da testemunha c antes de lhe
ser deferido o compromisso legal, visto como se for incontinente provada, deve a testemunha ser considerada inform:ml e, nf\o prestando, na fórmu da lei, compromisso.
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.l:í. lendo sido inqniridns lnsl!'tntlllhas de accusação em
numPro legal (vc}n-sc o nrl. Hi1 do C. J. M.) e estando o
crime, a nul.oria c rnmplicidadc (se houver) sufficicntcmente
provados, o prnmol.nr. em plcmario, ou debaixo de I ermo de
vis In, ou em quota, d ir:í, ou esct·nverá, o seguinte:
"Já tendo sido inquiririas feslf'munhas de nrcusação em
numero legal e estando o crime, n autoria e cumplicidade
(se lwnva) su fficientemenlc prov:.Hlos, desisto
do dcpoimenlo rla le~d.cmunha F ...... , que não foi notificada."
(Dnta e assf(J111ltttra

do promotm·).

Notifirndas as testemunhas civis, da formar,.ão da culpa,
para eommunicarem a mudanf:a do residencia (art. 176 do
C .•T. M.}, no caso que esta se vcn h a a ela r, o <'serivão, la\T:tl'iÍ, nos autos, a seguinte:
CERTIDÃO

CP-rtifico que notifiquei as testemunhas CIVIS F ....... ,
F ...... c F ... , . . (nomes por f'.T:tenso) para que, no caso de
tcrPm de murlar de residcncia, f'mquanto não findar o presente procesw, o communiquem ao mcrelissimo Conselho de
Justiça ou ao Dr. auditor, sob as penas da lei, do que ficaram
hem scientes; c dou fé.
(Data) .

F ...... Escrivfí.o.
As testemunhas que divergirem em pontos essenciaes,
serão nrnt·eadas parn cxplicnr· ;1 diYf'rgr·Jwin on ronfradicç.ão
(art. 17~ do C. J. ~1.).
AC>\REAÇÃO DE TESTEMUNHAS

Requerimento tio 1n·omoto1'
Exmo. Sr. Dr. Audilor da ...... Circumscripr.fío Judiciaria Militar.
(ntt Rxmo. S1·. Presidente do Cnnsdho de .Jnstiçn) .
Tendo esta promotoria, no correr do snmmario do processo crime em 11Ue é autora a .inst.ica milifm· e rén F ..... .
(noi!lc, ]JOsf.o on n,l'nrlu(u:lio, se five1·) Y<'rifiraclo n f'xist('ncia
das cotllratlicr,ões (on di1JC1'flellrias) to.cs f' foPs . . . . . . que
Y0t'snnl soln·c ponf.os P.sscncia<'s da enns:t, f~ntrc o::; depoimen-·
tos dns trslemunhas F ...... c F ...... , venho requerer, n
bem da verdade c dos interesses da justiça, que se proceda á
acareação fias reff'ridas testemunhas, afim de explicarem ditas
con I mel icções (o n d i·vel'(fel!cias) .
(])11(({ e liSSÍUIWflll'tl fln ]JJ'tl/110(01').

'fF.Rl\rü DE ACAHEA(j~\o DE 'I'ESTEl\fUNIIAS

Aos .... dins do mrz de ..... elo anno de ..... nesta cirladf' do. , .... ~ em...... (dcsirmn-sP a local), ahi presentes
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ns testemunhas F ...... c F ...... , já inquiridas neste summario, commigo escrivão desta Auditoria da... Circumscripção .Tudiciaria Militar, prcsf'nl ('c-: n Dr. promotor F ...... e
o Dr. advogado F ...... c o réo F. . . . . . (se este c01nparecel') perante o Conselho de .Justiça, reunido em ~cssão pulllica, pelo Sr. Dr. auditor foram, á vis la das divcrgencias
(ou contradicções) existentes nos seus depoimentos, nos
pontos taes e taes. e debaixo do compromisso prc~tado, reperguntadas as mesmas testemunhas, uma em face da outra,
para explicar ditas divergencias (ou contradicções). E, depois de lido perante ell:ts os depoimentos referidos, nas partes
contradictorias (07t dive1·gentes), pela testemunha F ..... .
foi dito que ...... c pela testemunha F ..... foi dito que ... .
E comú nada mais declaram, lavrei o presente termo, que assignnm, depois de lhes ser lido e achado conforme, com o
senhor presidente do Conselho c os Drs. auditor, promotor e
advogado (ou curador) e o réo (se este comparecer). Do que
tudo dou fé. Eu F .... , . , escrivão, o escrevi.
F ...... Presidente cto Conselho.
F ...... Auditor.
F. . . . . . Testemunha.
F. . . . . . Testemunha.
F ...... Réo (se comparecer) •
F ...... Advogado (ou curador).
F. . . . . . Promotor.
NOTA - As testemunhas de accusacão, rc!-';identes f6ra
da Circumscripcão em que se proceder á formacão da culpa,
poderão depôr por meio de prccatoria, com citação das partes,
ás quaes será licito offercccr quesitos e representar-se por
procurador (art. 170 do C. J. M.).
A precatoria será acompanhada de cópia aut.hentica da
denuncia e dos quesitos sobre que a testemunha deve ser inquirida, propostos pelo Conselho c pelas partes.
Quando as partes forem representadas por procurador,
no act.o da inquirição, poderão offerecer quesitos complementares, se por cllcs houverem protestado perante o Conselho.
antes da execucão da precataria (art. 171 do C. J. M.) .
·
nEQUEniMENTO DO PnOMOTOH. PARA El.\:PEDIÇÃO
TO RIA

DE

CAilT.\

pnEC.\ •

Exmo. Sr. Dr. Auditor da ...... Circum~rTiP<.:fío .Tt1dir ia r i a Militar.
Rcque·iro :\ V. Ex .. a brtr. do inll't'f's~e da jusl.iç:1., que .~r.
expeça para . . . . . . (designam-se u loam· f! a a11toddorlr f/Ut:
fotcm) a devida carta nrf'rnt.oria, a fim rtr ser ouvida, m•· ·rórrna dn lei, n t.csfcmunlla df' :wr.ttsnr;.fío F ...... (nomr· pol' ''J'··
teuso), rcsidente Plll •••••• (on fJUC se acha em ...... ). n:.Yquelln localidade.
Protesto pela apresenfação de quesitos, npporttmanwnt4'.
(Data c assianatura do pi'unwto1'.)
C.\RTA PHECATOHIA DE !NQUIIUÇXo DE 'l'ERTEI\I(l:--IIL.\ DE AI:CIJ~.\r.:.\o

Carta prcclltoria de inquirição de testmnunha. a
requerimento do l\linisterio Publico, qu~ vac dirigida
no Exmo. Sr; Dr. Auditor dn....... CiPrnmsfTip~ãn
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.ludieial'ia l\lililar JH'lo Exmo. Sr. Dr. Auditor da ....•
Circumseripção Judieiaria l\lililar, para o fin: quo nolla
~c tlcrlitl'U r conh;m,
Ao Exmo. Ar. Dr. Auditor da ...... Circumscripr:iio .Titdiciaria Militar.
O Dr. F...... . Auditor cl!.i.. . . . . Circumscripção Judiciaria Militar, de conformidade com o disposto no artigo centll
P setenta do Cocligo da Justiça Militar, depreco a V. Ex:., par:i
quP, scndo-lhP- rsta npresPntada, indo por mim assignada, e
que foi requerida pelo Dr. promotor desta circumscl'ipção, so
digne, drpois de pôr o seu "Cumpra-se", inquirir a testemunha F ...... (nomiJ c J>osto on gtaduar:ão, se tiver) sobre os
factos c0nslantes da d(_·mmcia, a esta jnnla, por cópia, deYi•lamcntc a ui hcllticada. r, hem ftssiir., sobre os quesitos propostos, em ~~r varado, pelo Jneril issimo Conselho de .Juslica, o
rrprcscnlantc do Mini~lcl'io Publico c o advogado do accusadn,
r que vão annPxns a esta. Feito o que, concluída de necôrtlo
com :t lei e na fôrma do cstylo, rogo a V. Ex. <-ll'Yolvcr n
presente a csi a audi I oria, para o;.;; fins do direito. Dadn: n
passada na s<;dP drsla Auditoria da ...... Circnmseripçüo .Ju<lieif!J'ÜI Milil~;r, ao_;; ...... dias do mez de ...... do anno rh~
...... Eu, F ...... (nnmc

JiOI'

infcito), rsrriYfin~ o ('<:;f't'r.Yi.

(Jssiu>1oflli'tr dn mulifot.)

Nnfa;;; --- O f'."<Ti\·iio fJilf' pas-:;ou a prccatoria di'Yf't':t 1'11hrical-::t c -i),)r na cúpia da drnunci:1. que- ronl0r:í n rnl dit ..:;
tPstcnmnlta..;. o tkYitlo '·('onl'rrc com o Ol'iginal".
INSTnUCÇÕER

Testem zwha, na sua nc~rpçfio rrstrirtiya ou proprin, rm
frrhnira jurídica, "t; :t' pr~so~ idonca, que, em juizo, Yf'm diZPt' o fllll' ~allt'. pnt· si. n11 p:)t' nn!t'<'ll~, do fartn liliein~n·'. 1
Pt',dr ser:
Orrvlrri· on de t•isto, cr assistir ao farto;
A.nl'iculm· nu de olll.'Íí' dize1', se dcllc teYc conhecimento,
por intrrmedio de outrem;
Jru.mPTaria, se o seu nome con:-:ta do rol da denuncia c do
numero das fixadas em lei;
lle{el·_ido, se algum;~ das testPmlmhas nnmrJ'arias a l'll:t
se J'cfcrin, cnmo IPndn cnnhrcimrnfo do facto, no seu drJIOimento;
ln{o1'mantf',. se mrnor de 16 annos, ou prohibida por parrnf esco. inimigo capi lal ou arr:igo intimo do accusado, caso:;;
f'm qw' o juiz dará no seu depoimento, prestado sem cnmpromisso. o rredifo que merecer.
AR lc3lemunhas podrm RCl', ainda, suspeita.r::, fpndo-~r~
romo lar;.:; nqnrl!ns f!lH', snPJw~fo nfio sejam exrlnidns de depor. soffrf';n dP dl'l't•itn.;; fltl;> lhe,:; diminuem on dro;;frórm o
crrrlito.
Essf'S dcj'1·itos purlem 1JJ'01'ÍI':

1,, da falia de ho::. f::nr:n:

2". da su::;peilà dP PUJ'Cialirl~Fli··:
3°, flfl cu~prifn rlf' suborno.
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defciJuosos, lJOI' falta de boo fama:
1°, os que forem condemnatlos por crime de frtlsidadc, e
})Ol' outros ele natureza
infamante, como os crimes do falso
1cstcmnnho, dn moeda fal~1. de furto, de roubo, d!' cstollionnto, do fallcncia fraudulcnti\ o outros con~cn,..rr:-:. IJ!II' al'ft·'clam a integridade moral da testemunha:
2°. as meretrizes ou prostitutas:
3", os jogadores por offir.io. ( Orclcuar_:ücs, L. 1", T. !lO,
Sao

§ 1".)

Süo defeituosos, por suspdta de pm·cialidadc:
1o, os que tcem interesso pessoal na causa;
2°, OS [jUC tccm parentesco COJ11 aquellcs a fa\·or de

(]Ucn:.

vão dPpor;
3°, os Jlttr yfío depor a f;:l\-or de quem sobre cllcs cxrreo
anloridadc;
·1", os que são dominados do affeiçi\o ou de oclio.
Sâo defeituosos, }JOJ' suspeita de su boJ·no:
1", os que, depois ele nomeados por teslcmnnha. faliam a
s1is o oecultamenlo com n: parto por qurm yi\o dPPOI' nn col'·l
nl~w'm, por mandado ele lia (OrdcnaçõP~. L. liT, T. 57, Pr.):
'2°, os qur forem rogados prla pnrl t' p~ r a ralflre111 a \"1'1'<lndP ou dizerem o contrario dclh.t';
3°, os quo rer-Pheren: dinheiro ou dadiYa on prome~sa 111'
inlPrcRsc para ir drpor;
.~o, os quf', clrpois de dP!)Ol', r hnW'Jlflo in[pryallo se Qlll'l'Pm rct.rafar;
511 , os que tiYerrm dado altestndn sohl'C o fnrio da qlll'~l ií1).
Inimigo capUal f~, "aqncllc qur com ontro teve ou fPnt
causa-crime ou civel, em que se fralr ou mova demanda ~o
bre lodos os bens. Ol1 a mór parte dclles; aqucllc que houn'l'
~doijado ou mal ferido a outren:, sua mulher, fillio, nPlo otl
innfío, rriminosamontc; aqncllr. quo honvcr feito a outrPn:. :'t
sua rnulhel', filho. npto nu irmão, algum grande furto. rouhtl
on injuria; que houn'r rommetlido ndnllcrio com n mul!JPJ'
de outrem, do srn filho, par 011 ÍJ'mfio: aqucllc que hOll\'f'l'
m0rto a mulher, filho, neto on irmão de outrem (Ordenaçõrq.
L. :i", rr. 56. § 7°, c L. ()o, T. l l 7. paragraphoc:; 2" e 4°).
Qualquer destas causas, para inYnlidnr a testemnnkt.
rrcrisa ser antccedr,nle n aceno.
A simples inimizade, on desunião I1rts':ngrirn, por mot i\-n"1
pouco gT~Yr~, ni'ín é hasUmlc pnra tnrnnP flf' nenhum YaloJ' o
·flepoinwnlo da frs[rnmnlti\' (Setrrrl\1'1' - fle qunfifafr tesfium, § Ô

0
).

Ao .in iz. nrsla hy.pothNH', compete ayalinr do r;cn mcrif n.
DO~ DOf:U~I"E.XTOB

Al'f. li i. AM n a c to do intcrrogaforio rlo accusado podPm
ns pariPs ,juntar aos rtuto-: os documentos ,que cnfcndcrt'nl, 11111:1
\'I'Z fJllC':

a}

yenham acompanhado:) da traducrãà nu Ihcnf irn.

'originaf's forem cscripto:; em lingua estrangeirn:
·
b) sendo particularc:;, fragam n firmn rlo •·ijn!1trtrio

conhecida por tabellião;

·

c;

í o';4
i'r}~
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c) não tenham sido obtidos ror meios criminosos.
Art. 178 As puhlicas fórmas ou extractos de documento
original sô fai·fio ]Jrova quando conferidas com este na presença do auditor pelo respectivo escrivão, ou por outro Jl:-ll'a esse
fim nomeado, citadas as :partes, c lavrando-se termo da conl'oemidadc ou differenças encontradas.
Paragrapho 1m i co. As cópias ele documentos offieiaes c
as Ct't·ticlõPs cxlrallirlas da~; notas publicas, de autos c de livros 011 documentos officiacs pelos lahrllifit's. csrrivfics e funr·.cionarios publicos comprfcnl.es, fazPm provn inrlPpcnrlcnfcmrnfp fll' r.on fPrcncia.
Ar!. 17!l. Arg-uitlo de falso mn dorunwnto. si a falsi1larlc
fôr, pnt' SCilS raracfrrrf; cxft•insrro:._, c•rrfn C inrluhifrlYel :'1 primr.ira inspccçno. manrlnr:í o f:onsrlho desentranhai-o. dos
antos: c si deprndrr de exame ohsPrvar:í o proces:>o scgnintc:
a) mandará que o nrgnrnte offerrça pcoya rla fnlsirlnrtc no
! l'rmo flc tres dias:
J
7J) findo este, terá a parte conlraria termo igual para
ronlesfnr a ar·guiç.fío P provar sua contostacão:
c) conel·uso~ os autos, com on som allogações flnnr.C~. quo
n.c; partes l)Oderflo produzir rm cmrfnl'io. no praw rlr .íR horns,
pnra cada 11mn. o (jon~rlho dreirtir:'i rlofinitivamrnte;
d) ~c drridir prla prorrrJrndn rln fll'.rrll i~fío, rlrsrnfrnnhnrá
o rtocnmPnto r m:mdar:'i rrmrftrl-o. r.nm n procrs:.:o dP falsirlnrlP, nn mini~! rrin nuhliro. Fsc::a r~'mr:'-'sa so f:u:í f:"nnhcm
qnandn o f:nn~rl·ho rlrr lop-o J'O!' falso o rlnrnmrnfo:
e) si a dPcisão f1ir pela improrerlPnrin. prosegnir·:í o pl'nrrsso os c:rn~ termos regulares.
Ar!. 180. Rr.1n qnal fôr a decisão. não fará ·Pstn caso jnlgnrto pnnfrfl prnl'rc;.c::o poc;trrior flp ffllc:irtnrtP. l'iYi1 on r.riminnl.
rpw :1s pflrlrc· pnsc:nm prnmovPr.

Aos ...... rlhc: rln moz de ...... do anno de mil novprPn1os c ...... nrsfn rirlnrlr no ...... perante o Conselho rlP .Tnsti~n 1\filitaT' rlrsla Cirrnmseripcão. rm sessão pnblica rto rlilo
C!onsf'lhn. nn nrorpsc:;o-rrimr rmtre nndr~ .. como autora n .fm~t.içn militar r como réo F ........ o Dr. 'F ... : ... promotor (nu.
n nr. li' ....... , advoqa.do, ou curadnr rln nccusadn). nrr.min
llC fnl~o o dornmPnf o f n1 . ..... n n~
POl' i c: o::: o fJllC . . . . • .
(rdr>rem-se n.~ Tnzõr.~ (' furulamrnfns da fll'rt11if·,io'!. A' visla
flp fnl nrrrnieilo. dPriilin o r.onselho qne fo~sr ·o nwc;Illo ·rlornnH'nfo dP~:'nfJ'nnhnrlll rlP' nnfos e rrmeftido. r-nm o nrorosso dr fnl~·:idn,lr. nn rr'l)J'rsl'ntanfc do ministerio pnblico,
flnrn os fins rlP rlirrifn. rnu. frndn mrmdndn prncrr7r~1' n examr: "decidiu n Cnnsr1hn (f1f(' n m·qurnte nfferecesse, na (6rma
r no rn·nzn dn. 1r'i. 71I'M'n rla fn7sidnrf, nrmt irfn) . F:. nnra Ponstnr,
JavrPi f':'-'f1· fr·rm!l. illll' fi"Si!:"llO. F.n. F ..... f''~(Tivfío, n rsrrrvi.
F ....... f'fir.rivfio
OffPrrcidaR prlo arglH'nh~ ns nrovns ela falsirtnclf' r,ontcfifr~nrln f' rwovaTHln n pari,. cnnfr:1rif1 a sur~ confpcofnçfí~. rlrnl"o

......
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do termo legal de tres dias, e conclusos os autos, com ou sem
allegações finaes, que as partes poderão produzir em cartorio
no prazo de 48 horas, para cada uma, o Conselho decidirá definitivamente reconher.cnclo, ou não, por despacho, a procedcncia da argnição.
Se decidir pela procedcncia, fará desentranhar o dorUTIH'nto c· mandar:'! remei te l-o, para os fins de direi! o, eom o
proersso de falsidade, ao reprrsentanLe do ministerio publico,
prorcdcndo, igualmen!P, si dt~r logo, sem necessidade rte maior
~xamc, l)Or falso o doeumento. Si dccirlir pela improcedencia.
proc:,'gnirá o processo seus termos regulares.
--Os processos-crimes militares não são suje i tos a cus I as,
rn1nlnmrnlos, spllo ou porte rlc correio.
Os docnm<'nl os offcrecidos pelo r1~0 srriio sellartos (ar! igo
360 r. paragrapllO uni co do C . .J. l\I.), inclusive a procura cão

apud-acta.

E' hoje incontroversa a questão de se saber a quem rerfence a carta missiva. ~i ao rcmcttente, si ao destinntario, parrr
o fim de srr cxhihida em .inizo. Salvo. ,~ ohvio. a propricdndr intdlcetual rio r,onl rúdo. que perl rn1·r a quem o escreveu,
r opinião corrente que o rlestinafario ~~ o proprictario da
rarfn rerehifln f' pórlc 11sal-a em apoio :ls suas prcfcnr,õrs
(nf'nln rln Faria --- nnuft.•~·ti:·s no f:odiqo Jlrnnl do Brasil).
1\

INRTRUCÇÕER

O C. J. 1\I.. em scn art. 177. pror,urall(io facilitar a ncçfio
rlas part.cs, evita a distincção jnriclica entre documento c
insl1·nmcnto, facultando que as mesmas jnnfrm aos anlo!=1, au;
nn neto elo infrLTOI!:1fnrin do arl'usado, n~ documentos qnr nntnn:lrrcm.
Con fornw f•nsina Jofín l\fendf•s. no Sl'll Tli1·ritn .Twlidrrrin
Rrasilri1'o, instrumento ,~ a {6rmo especial, dof.ada de (orçn
nmam:ca para rralizar ou tornar cxrq11ivel um acfo j11ridico.
dividindo-se em instrwnentns publiros c instrumentos pm·tir.ulm·cs: docunumto 6 a fórma rsrriptn. nprnas. dofnrln Of' rnlafiYa fnrr,n prnhan[r. ronfrihninrlo para n Yrrifi~'rtl.::ín rlnc:
fnrlo!1.
Jnsh·u.?nenfos puTJlirns. em g-eral sfio o.; lnYrados 110r nffirin<':~. nrr fnnceionarios pnhliros. parn artos rln srus offirins on
ftmr<Jír~. l:ws s0.iam -- ro:.;rr·ipfnras pnhlira<:;, inslnumcnfo-; pnI,Jiros f'm sentido rcstrirto, rrgisfrns r a1rlltrnl ient~õ~s.
Tns(l'umentos 1Jfl1'/Íf'I 1 Tol'•'s. sfín n.; f"'l'l'ipfn.: I' nssignadn:.:,
011 ~<ínwnlr nssignflrlns, pnr p~rlir.nlarcs.
·
,
Uns n outros. lH'm corno m1:-~rsqnrr rlor.nmrnt()s, ohsrrvnda~ as formalidnrl0s lrga0s, pnrl0m. rlr n~r.t,rrln com o nrti.g·o
177. do C . .T. l\T .. sf'r jnnfn~ n()s :111fns. nf'r: an neto rln 1'nfrJ'1'nrfOiorin dn arrusatfr,. ·

Para mnrPCf'l' infpir·a f,; n insfrnmrnf.o prf's1rppõ0 rl11:1:;
f'ssrnrincs ~~ -- ?'r1·rlnrlc n n nufllr.nfi,.irlor/1•. CorFislr~
a ?'r1·rlndr na 0xisfrnein rral do OUf' no insfrumnnlo sp I'Oill,;nr,
se relata on s0 0xpõc: a snn aufhrmtirirfnrle. na ccrf0za legal rlf'
srr <'mnnarlo da prsst,a a qnrm P, aftrihnido. F.sta Cf'J'frza lf'gal
só sn ndqnirc qnnndo nm orgffo rl0 f0 rmhl irn. enmo f nhr 11 Fín on
p:::f'J'iyfín, inrnrnhirlns flc SllPfWÍl' n f rsf rnmnhP t:·f'rnt n n f f pc·f a.
~ondid}rs
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A nulhenl icirlade dns instrumentos particulares püde sor
ninrla com}n·ovadrl, nlr~m dn l'l'eoHIII·rimcnto por official IJllldíco. pelos ~eguinles mudns:
(l) }Wln rrcnnhrcimrnlo do proprio ::mtor do docmnrnlo,
f··i lo em .]n izo e 1wranl c a autoridade eompclenle, o desde qnc
f'C•.ia complrlo, porquanto RA fôr sómentc da assignalurn do doenmenlo c não rlo sen contexto, fica c:;;le sem authenticidade,
porque a nssignat ura reconhoricb pürlc ter sido dada por confinnra, ignorancin, on cxtorsl\o. E, no contrario do quo se
f]á no civil, onde é admissivel o reconhecimento tacito, deduzido da revelia tio c i fado, no crime ó indispens:wel que srja
r.rrnprc e.rpresso, jú qno ningncm póde ser julgado c condc•m,uulo pda vrrdade a ri i ficial, deduzida rlo uma fi ccão;
b) pr•los dcpoimrntos das testemunhas, que hajam a~sis
tido ú confecção dos documentos, ou ás suas preliminares, assignundo-os on não, c isso mesmo dizendo, contestes e concln<~entes, em juizo; ou que conheçam apenas a assignalura do
seu autor, e, neste caso, as testemunhas não dão mais do quo
uma levo presumpção.
Finalmcnl.r, pelas que drpõcm ter-lhes o autor do titulo
ronl'essacln haver sido f'lle pro1wio quo o escreveu. Nrsl n hypo1hcsP., nfí.o h a propriamente ]H'OYa, ,·isto quo isto cqui\·alt', analngiranwnl (', a uma con l'is~fío f':xlra-judicial.
Na. rnlla dossr•;:; nwios, hr~ o e:J'ome 1JOI' JJcJ•ifng (!\fillf'fHlf\Yf'l' --- J)iJ·eifo dos )JJ'()I'ft.o{: <:ahlino Siqueira -- Curso dn
l'J·occsso ('J'imiwtn.
A prova in.c:ft:umrnlal p(tdn ]WOvnr o aimc c a nllfnria.
Si o dnClunr.nfo é dnqnr•llf's qnr. ·por si sós, mr.eer0m ftí
rultlicn, n rrinw fira Pl'fl\'adn, Sf'rtl Olli!'O adminirulo.
D_\ CONFTSS.\.0
Ar!. 181. Faz )wova a confissfio do accnsado crn juizo, 8i
lhTe e arcórclr com as circmnstancias do facto.
Art. 182. 1\' os r-asos rm q11r. pm::sn ser npplicnda a p0úa do
30 annos llt' pJ·i~:lo, nn d(' morlr, a confissão, nos tN'mos do ar1igo anf crior, ~njPita o r•'·o ú pena imnwdiatamcnl c mPtWJ', ~'i
nfio honYcr outra proYa do crime.
Art. 183. E' expre~samente vedado aos juizes e ás partes
procurar por qtullrp1r>r meio obter do aecusacto a confissão clí'
crime.
Ar!. 1ii~. A confissfío toma-se por lermo no~ autos, nssignada prlo confidente, on por duas testemunhas, qunndo rllo
nfio possa ou nfio saiba faze l-o.
Art. 1R5. A confissão é rrtraclavcl e ctivisiYcl.
'fEni\TO DE C:ONF'TSS.\0

Aos ...... dias do mrz de ....... do anno do mil novecontos e .•...... ~ nrsln ridncle do .......... , perante o Con!-iPlho ele .Justiça desta Cireum.c:cripçun, c em 8cssão publira,
do dito Conselho, no 11resentn processo-crime, entre pr1rl rs,
como nu fora a .iust ir,a militar P como accusado .F' ..•...•.•..
(nonw 2JOJ' e.rtcnso, posto Oll rlí'adunçú.o, si ti'l.~a), ahi compareceu o referido aecusaclo F ...... , c declarou e affirmou,
livremente, sem qualquer constrangimento, coacção ou insinuação, qne, de facto, havia commettido o crime de que é
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accu~adu, no alludido 1n·oecs::;o, va~saudo :-~ narrai-o da ;:;t~
guinlc maneira: (seyue-8e n. 1WI'I'ativa do crime, feita pelo
àccusallo). A' vista do que, 1110 foi ordenado que lavrasse o
presente termo, que cscreYi e Yac assignudu VPlo referido confidente (rm 1Jclas testemunhos P . ....... , F . ....... , a rogo
do confidente, 1JOI' iCI' este u{firmado mio saÚCI', on llÜo 1>odc1',
csc1•evct) o pelo Dr. Auditor, o Pre!)idcHle c mais lllCJllhro:; du
Conselho. Eu, F ........ , escrivão, o c~crcvi c duu h~.
(Assionatw·a do c on(idenle ott das feslcmunlws, o. scg
1·ooo, do presidente, do ow.litiJI' c d 1:'11WÍ.s jtdr,es pl'cscntcs (U_~
conselho.)

Como instrumento de vro,·a, con{issâo é "o l'econhccimcnto
que a parte faz, total ou parcialmente, da verdade de um factn,
quo juridicamente lhe prcjudiea''. (l\Iitlcrmnycr - Tl'atwlo
de prova em ntatel'ia criminal) .
O Codig·o da Justi1:a l\Iilitar liÚ cugila da con{iss,io judicial c rsponlanea, isto é, da confissftu feita rnt juiw eutnw~
tcntC', sem eonslrangimcnlo, eoac..:fto ou :;ugge!'if fíu, t' com <H
formalidades lPg:ws.

Retrac·tur;au da conj'í:ssüu é a ren~gaçi:ío lutai ou parcial da
confissão feita .
.A di visibilidade da cun{issâ.o so Ycrifiea quando csl~ r ela r a:
factos aggregaclos ao principal, que clrslo pocku1 .ser tlest:.H:adu::3
sem pl'cjuizo da existencia jurídica do crime.
Em casos taes, pódc o juiz destacar a pal'lc f a vora \'d ao
réo u dc::-:prczal-a, c·BH]lHtnlo nftn [c'11' IH'O\ada (C:al(liLJu Siqneira
-

CI11'SO do l'ruccssu ()/'Ímillof).

DOS

~NDlClOS

Al't. 186. Para que os indicias provem a responsabilidade,
uma vez que o facto c as circumsfancias constitutivas do crime estejam plenamente provados, (S indispcnsavcl o concurso
das condições seguintes:
a) que sejam incqu i voe os c concluclcnlcs;
b) que da sua combina~;ftu com as circumsLancias c pcc,:as
do processo rcsullc tão clara c dirceta connoxão entre o tH:cw::adu e o crime que, segundo o cur~o ordimn'io tlas cuusas, lt:Í.IJ
seja possível imputar. a outrem a autoria llr'ste.

Indicio é a circumslaueia !IUC tem relações com o facto
criminoso, e, por isso, a fH'o\·a resultante do indicio se <.lcnomiua 1J1'uva J'elativa ou p1·ova circumstancial.
bulício é um facto em relação Lão precisa com outro fac! n,
que ele um o juiz chega ao outro por conclusão naful'al.
Os indicias podem ser l)l'oxinws ou t·clwmclllc.'i, J'cuwlus
ou leves ..
Indicios vehcmentcs são os que orclinariamcnle acumpanham o crime c teem com ello estreita c intima relação.
bulicios 1'emotos são aquellcs que ~üJucnlc locam os accidcnlcs tlo crime..
_;.i
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Cunlam-Eu II'J lillll1('r I) dos indícios leves ou J'enwtos:
,\ titwixa i rmm li iat:1 do offendido, a fuga, a fama publica
(nâv v I'U moi' IJu{!o), a uimizat.le capilal, as ameaças, a confissão cxl1·a-judieial (e.puntanca), o diLo de uma só testemunha, a compa I'a(::lo 1_h ldlra, ele.
São. por e:xl~lllJ•'o, iu,Zicios vehernentes ou proxirnos:
A achada ela ,;ult.':ia J 1rlada em poder do réo, sem que este
explique a acqui-> ç:-tt_l, a- manchas de sangue nas vestes do individuo preso pl'i)Xrluo :1 J lugar c ao tempo do assassínio, etc.
(João Mendes--- p,,Jce~::'o C1'irninal Brasileiro).
Os indicias d Si!HglJ.m-se das presumpções por serem elementos sensive1:s. 1' 'res, ao passo que as prcsurnpções são simples conjecLw·as (lll iui;~, :-; formados solJre a existencia do facto
prolJando.
- Para a ];tlO\ a t.i:1 respunsalJilit.lade criminal, ã· vista do
art. 186 e suas li)U:as, t' G. ,J. M. exige, pelo menos, a exislencia de indícios t'(h,·llteJiles.
Os indicio~. . ;uantlo concludentes todos, em rccipt·oco
apoio á exclusfío dt· loths as hypoLheses favoraveis ao réu, não
dão lugar a simple~ prc -umpções, mas constituem prova sufficiente para autorizar a condemnação (accórdão do S. T. F.,
em 1G de janeiro ck 1Dt6).
Indícios com• h 1denl,ls c exclusivos de qualquer hypotheso
favoravel ao réo aulorizam a condemnação (accórdão da 2" camara da C. A., e.t11 28 de janeiro de 1922, confirmando sentença do .iu ir. dD 1' Vm , Criminal).
D ,\. J:'( lllMAÇÃO DA CULPA

Art. 200. Na prim1}ira reunião do Conselho, o presidente,
Lendo á sua direif ~L o [\Uditor e nos demais lugares os outros
juizes. segundo as sua~~ graduacões e antiguidade, o escrivão
em mesa proxíma :to attdiLor, o promotor á esquerda, em mesa
separada, prestará em voz alta, de pé e descoberto, o compromisso que :>t· sc,~ue, '> qual será repetido pelos demais membros militare~; do Uou -,e lho, solJ a fórmula: "Assim o prometto".
,
-, ··· ·:•k-;·1,: Ql
"Prometto apreciaJ' com escrupulosa attenção os factos
que me forem eulllnellidos e julgai-os de accôrdo com a lei
c as provas dos au Los."
Paragrapho unico. Desse acto lavrará o escrivão nos autos a devida c.erLitlão.
Art. 201. Si não houycr auto dJ corpo de delicto e este
puder ser feito, Il.tancb ::á o Conselho, preliminarmente, que se
preencha a falta.
Art.. 202. O aeeusado, ao comparecer pela primeira V'~'/.
peranle o CuJn;cllto. o~·cupando, em frente deste, logar de pé,
será perguntarln ~obre o seu nome, filiação, idade, estado, profissão, voslo ou gTadu:,_çfio, nacionalidade, Jogar do nascimento,
si sabe ler e ~'~.;cr•'ver •! si tem advogado. As perguntas e respostas sPdio t'(•dm:ida~ a eserivto sob o titulo de auto de qua1

lificação.

Art. 203. ]),•clarando o accusado ter menos de 21 annos
de idade e nfí.o b:wen,::o prova em contrario, ser-lhe-1m dado
curador. que sm·ú o atlvogado militar, e na falta deste outro
qualquer, o qual se obrigará sob compromisso a assistir ao
.accusado em todos os lermos do processo.
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Al'L. 20-1. Lavrado o auto de qualificação, serão ÜH!llii'Idas as testemunhas e informantes notificadas, ás quaes o c~
crivão lerá antes a denuncia.
Art. 205. Finda a inquirição das testemunhas de accusação, proceder-se-lia ú das de defesa, si forem apresentada~~
nu aclo.
§ 1." As testemunhas de defesa serão inquiridas sobl'e qw~
sitos apresentados pelo accusado, podendo o promotor dopem;
delle c qualquer dos juizes Jazer sobre a maleria desses quesiLos as pergundas que julgarem necessarias.
§ 2. Si as testemunhas de defesa forem militares c residirem no disLricLo da culpa, poderão ser requisitadas pL•lu
Conselho, a requerimento do réo.
Art. 20ô . Terminada a inquirição das testemunhas, e não
deliberando o Conselho sobre quaesquer diligencias que julgar
convenientes, o auditor procederá ao inlerrogatorio do accusado, que, de pé, responderá ás seguintes perguntas:
a) qual o seu nome~ naturalidade, idade, filihção, estado e
residencia;
ú) qual o seu posto, emprego ou profissão;
c) qual a causa de sua prisão;
d) onde estava ao tempo em que se diz ter sido commcLLido
o crime;
.
e) si conhece as pessoas que depuzeram no processo. desde quando, c si tem alguma cousa a oppôr contra ellas;
f) si tem algum motivo particular a que attribua a accusação;
g) si Lem factos a allcgar on provas que jusLifiqnelll o:11
mostrem a sua innoccncia.
Al'l. 207. Si no inlenugalur.io o accusado allcgar faclo::l
e cireumstancias tendentes a justificar a sua innocencia ou
que attcnucm a sua responsabilidade, poderão os juizes tlo
conselho lembrar as perguntas que a respeito desses factos e
circumstancias lhe parecerem convenientes para esclarecimento da verdade, as quaes, porém, o accusado, a bem de sua
ddt•sa, poderá de.ixar de responder.
Art ..208. Escriptas as respostas, serão lidas ao accusado,
que as poderá rectifiear. O auto será assignado por todos o:;
membros presentes do conselho, accusado c advogado on
curador.
Paragrapho unico. Si o accusado não puder ou não quizcr
assignar, far-sc ha disso declaração no auto, c por ellc as'iignal'f\o dnas testemunhas, ás I.JLiaes o wulo será lido.
"\l'l. 2m1. N~nhun~ accusado, salvo quando revel, será processado sem ass1sf r.nc. Ja d~ advogado on 1~11 rador.
O presidf•nfe dr~ cunsellw JJilJHC':tJ'a nd\·ngado \ltl l'lll':tdnr an acr.nsadq
0

qtw o nau

ti ver .

:!~0.

A clcsiJ?lla1;fw dll advogado não inhi1Je 0 accusadu do lazee posterwrment.c esnolha sua, desde que J'Cc~a i:l
em 1ws~oa qnalifinula. Si o Psrulllido <H'I'l'ilar. er•ss: 1 1·:í a i 11 ien <'lll~ao du nrlY(lgacln designado .
. . ArL. 211. O accusado pódc ter lllais Je •Lllll advugaJo; JJJ:l::;
SJ ~OJ'C'lll tantos que ~ :intervrncão de fotlos alongue demasiado
o JHigam~nto ou a mstrucçuo, poderá o presidente do conselho lmutar o numero dos que tenham de fallar em cada
termo do processo.
..:\rt.
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-~\.rt. ?1 ~. Toda vez que o curaul?r ou advogado nomeado

l'f~cusar o patrocínio da causa, ou dc1xa1: de com1~arccer sen1

justa cxcusa, ou abandonar o processo mtempestiVamentc, 9
pt·csidentc ao conselho o rnultarú em 50$ a 100$, c nomenl'a
immcdiatamente outro.
Art. 213. O accusado preso poderá. sempre concspnntl('r:-;t-.
YcrbalmPnlt~ ou por escripto, com o seu allnlgado
ou
cunulor.
Art.. .2l·í. As allegaç:ões escrir)tas ou oracs dos at·cusados
deverão ser fcilas em termos convenientes ao decoro dos trilmnaes o sem offensa ús regras da disciplina, sob pena rlo
fiercm riscadas as vhra::5cs em que hto não se obserH', ou flo
c<tssaçflo da palavra.
Arl. 21r1. Feito o interrogatol'io suspender-se-lia a sessão
do conselho e o escrivão alJrirá. vi::;ta dos autos successivamenle, po1· tres dias;
·
a) ao promotor para fazer allegações em que. <lepois ud
apreciar a prova produz:ida, concluirá com o pedido de condemnação ou desclassificação do crime para outro da mesma
cspecie, indicando ó gráo da pena c a lei que a impõe, com
cspecificacuo das circumstancias aggravantes que houverem
uceorridu;
b) ao rét~. ou t·éu~ conjuntamente, para apreciar a lH'uva
J q•oduzida e alle;;ar o que conv,ier {t sua defesa.
§ t .° Findo esse· prazo o escrivão fará os autos conclusos
ao auditor, o qual, ::;i encontrar no processo irregularidades,
mandará preeiwhcr as formalidallrs omittidas,· e, achando o
processo devidamente preparado, designará dia para o juls:.tmento, com inlimac;ão das partes c notificação ao::; juizes.
§ 2. O réo que, tendo assistido aos termos da formaçãü
da culpa não for encontrado para ser intimado pessoalmente,
sel-o-lm por edital, com o prazo de dez dias, sendo tat11bem
intimado o seu adYogado ou curador.
§ 3. 0 O réo que J!ão tiver assistido aos termos da formaçi'ü>
da culpa, considera-se revel, c será intimado para julgamento,
por edital, com o prazo de vinte dias.
·
Art. 216. A formac;ão da culpa ser(t sempre publica, cxcc·pto quando o contrario 1~esolvcr o conselho no interes:;e da
ordem publica, da disciplina, ou da justiça.
Art. 217. Halvo difficuldade insuperavel, que se justificará nos autos, com especificacão dos motivos, o processo da
formacão da c•ulpa. não excederá o termo de 15 dias.
Art. 218. Si em processo submettido ao seu exame, o
conselho verificar a existencia· de outro crime, fará remessa
das re~pcctiYas peças, por certidão, ao orgão do 1\linistcriu
l'uiJlieo r,ara os fins de direito.
A rl. 21 !J. O accusatlo ficm·à á disposição exclusiva do conselho, não sendo pcrmlttido á autoridade militar transfcril-o
ou remover, para outro corpo ou pres;jdio, durante o 11roccsso; e, quando o· faça por motivo relevante, deverá dar immetliata communicação ao auditor.
Na primeira reunião do conselho prestarão os juizes so.:.·tcados o compromisso legal, na fórnm do art. 200 do C. J. M.
Dc:;se acto o escrivão lavrará, em livro. proprio, a com0
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pelenf e acta, c, no;:; autos, em cada proce":-C1 • que for pree.entc ao conselho, a seguinte:
Ct:IniD.\0 DE Co~IPHOl\IISSO

c~~rt i r.:co quo ao;) ...... dias du mcz do .......... elo an 'I•)
dP ......... os juizes sorteados A ...... (nome c J)'Jsto 1'espcclivo), presidente, c B ........ , C ........ c D ........ (nomes
e postos 1·espectivos), preslan~m o conlprom isso legal. O tJI!I..:
dou f(•. Eu, F ........ , CSCI'ÍYfío, O CSl'l't'YÍ P Sllh:'l'l'CYO.
F ......... escrivão.
E111 seguida. apresentado o processo, sPudo o crime rhH
<(lll' dPixam vestígios, c não haYPndo nos antns rcn·po rl1~ d1~· ·
licfo, maud:uú o conselho, prcliminal·nicnh\ que no llll'"tno :::;n
pt·occda .
.Ao accusado, quando coulpareccl', pela prillleira \t'Z,
peranl.o o conselho, far-sc-hão as perguntas con:;tanles do aetigo 202 do C. J. l\1. As perguntas c rcsposlas serão rcdu·zicla.·~ a cscriplo, sob o tit•ulo de:
AL"TO DE QU.\LIFIC.\I)ÃO

.Au~> ..... dia::; du JIH~z de ................ du ~lllllo de .... ,
nc:sta cidade do .......... , na ::;''tlP da _\udiloria da ....• Cit·cum:::crip,:fio .lndieiaria Militar, !'l'ttllidn n Ctltt;-;,•lllo dt• .Jn.~1i~:<l, lli'C."Plllt•:; lodu::; u:.; !:'t'US JllCilll)l'lJ." (o11 os jui;:.l's toes ~~
toes), u o )h·. F ....... , lH'omotor, abi t'Ol1lfJ<H!'l'.l'Ll F ..... .
(nonw lJOI' e.dcnsu du accusadu), areusadu Jll'slc lH'OCcS::io, que,
f'l'!ltlo Jl('lo ])r. auditor perg'unLndo qual o ~eu nnmn, filiat'ão,
idade, t'slauo, profissão, posto ou graduação, nucionalidad~·.
logar elo nascimento, si sabe lt>r c escrever, c si tem advogado. l'l':;ponrlcu chamar-se F .......... , ser filho rlc .......... ,
com ...... annos de idade, sc-r . . . . . . . . . . (soltl'iJ·o, casotlo ou.
viuvo), primeiro tenente do Exercito (ou o que {ol'), brasilf!il'n,
nascido rm ...... (loum· onr!e nasceu), sahcr tuu 11ão) ler c
escreYct·, c ser s1~u adYugadn u Dt'. F ...... (on o D1·. F ...... ,
luh·urtudo de oJ'licio) . .E eowo JJa•la ma i::; res]Jonr!eu, 111~m lhe
foi IH~l'2,Untaclo, lavre i o pres•.:nt.e ;wt!J ele qualificação, f111.•..•,
drpnis de lit..lo o acllaclo ronfonnl', Ya; ruhricar!n pelo St·.
prc.iidcntu do Consellw, e pelo Ur. aUditor, e aE;.~ignauo v e lu
réu. Eu ...... , escrivão, o escrevi.

(Rubrica do prcsiúcJz!c do Cunscllw, llv rwditvl' c as.nda J'(;o.)
Nulas- .Nt•uhn!n ;p:r'usadn, ~alvu quandq l'I'Hq, st•r;i l11'!Jcessndo SPUl assistem:ia t!P adgoyado uu curadot·. O prcsillcnt1~
do Con::;clho nomoar:i allvuga'do uu curadol' nu ~!c·cu:::adu q:vJ
o n;in li\'l'l' (art ..?OU do c ..J. J\T.).
Toda n•z que o eul'arlur un :::Í\·,:,:.;:ulu nrnnn:u1:1 rceu~~~u o
J'ti(J'<..winiu da eausa ua deixar du ruiniJarel'L'l', !:'!'lll ju'3!u excusa, ou aht\ndonar o pruces~;o, intempcsf iYl111!L'nk, o prc~i
~lenf.c t~u Conscllw o Juul!ará em l:í0$000 a 100~í000, e numc:.mí.
IJniJH~d1alamrnte oufm (al't . .'.!1.'?, do C . .r. 1\J .) •
(jiWlum

L(•Í:J (lc 1020 -- Yol. !II

27

4t8

ACTOS Do PODER EXECUTiVO

A clesignaç ão do advogado não inhihe o accusado de fazer,
po:;;l !'l'iormPnl r, rseolha sna, desde qnc rec,a ia' c:m pessôa.._ qualificada. Si o escolhido aeccilal', ees:-'ara a mtcrvcnçao do
advogado designado (art. 210, do C . .T. M.) .
1

PHOCUHAÇÃO "APUD-,\CTA"

Aos ...... dias do mez de ...... do anno de ....... nesta
cidade do ...... c na· sédc da ...... Circumscripc_:ão .J udil'-iaria
Militar em meu cal'torio, compareceu F. . . . . . (nome 1JOI' extenso do accusado), c perante mim, escrivão, disse, na presença das testemunhas abaixo assignadas, que nomeava· e
constituía seu bastante procurador o Dr. F ...... , advogado,
casado, mora·dor á rua. . . . . . n ....... , desta cidade, para,
perante o Conselho do Justioa MiliLar. e instancia superior,
sendo possível e necessario, promover a sua defesa, no processo a que responde pelo crime pl'cvisto no art.. . . . . do Codigo Penal Militar, em virtude de denuncia apresenta'da pelo
mi.nisterio publico, podendo o dito procurador usar, para esse
fim, de todos os recursos em direito pcrmittido. Assim o disse,
do que deu fé; e, para constar, lavrei a presente, que assigna
com as testemunhas, depois de lhe ser lido e achado conforme.
Eu, F ...... , escrivão, o escrevi.
(A.ssignatura do accusodo c das testenwnhas.)

Nota-- As prncura\;Õcs "apud-acta" estão sujeitas ao competente sello, cjue será inutilizado com a data' c assignaf ura do
escrivão.
Declarando o accusado. ao ser qualificado, ter menos de
21 annos dr, idade, e não havendo prova em con!ral'io, scrlhc-ha dado cura'dor, que será o advogado militar, e, na falta
deste, outro qualifJUf.'l', o qunl se obrigará, sob compromisso, a
assistir ao accusado Pm lodos os termos do processo (art. 203.
do C. J. M.) •.
COMPROMISSO DO CUMDOR

Aos.. . . . . dias do mcz de ...... do anno de ...... , nesta
cidade do ...... , na séde da Auditoria' da ...... Circumscripção
Judiciaria Militar (ou logar onde fór), reunido o Conselho de
Justiça, presentes todos os seus membros (ou juizes taes «
taes) para proceder á formaoão da culpa do accusado F ...... .
tendo este decla'rado, em juizo, ao ser qualificado, ser menor
àe 21 annos de idade, e, não existindo prova em contrario á
dita declaração, foi pelo Sr. presidente do Conselho, na
fórma da lei, nomeado curador do referido accusado o Dr.
F. . . . . . (advogo do 1nilitar, ou outro qualque1·, nrt {alta destf'),
o qual, estando presente, sob o compromisso de direito se
obrigou a assistir ao alludido accusado em todos os termos do
presente vrocesso, desempenhando hem e fielmente os rleveres
do sou cargo, o reqtwrendo, no interesse do sen cura te lado, sem
dolo nem mulicia, o que de direito c justiça' fôr. E de como
assim o disse,. e promctf.eu, lavrei, para constar, o presente
termo, que ass1gna olle curador com o Sr. presidente do Ccn ..
selho. Eu, F ...... , escrivão, o escrevi.
(Assignatura do presidente do Conselho_ e do curadQr. ).
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SPguc:..se a illlJUirição das testemunhas de accusa'ção e de
defcs:1, nn fórma dos arts. 204 e 205 c paragraphos, do C.
J. l\f.
_ Soútc a inr]ui.rirlio de teslentunhas, veja-se o ca}Jitulo

"das testemunhas".
_
.
Termina'da a inquirição das testemunhas, e nao deliberando o Conselho sobre quaesquer diligencias que julgar conveniente, o auditor procederá ao interrogatorio do accusado
(art. 206, do C. J. M.).
AU1'0 DE INTERROGATORIO

1!ssentada

Ao.c;. . . . . . di as do mez de. . . . . . do anno de ...... , nes~a
cidade do ...... , na sédc da· Auditoria da ...... Circumscripção Jurliciaria Militar (ou onde (ôr), reunido o C?n~elho de
Jnsti<}a, JH'CSente::; Iodos os seus membros (ou os JUIZes taes
lJ taes) ·o r<"'o F . .".... , seu advogado (ou cw·ador) Dr .. F ..... .
o rl'presenf.anl c do m inisterio publico, Dr. F ...... , pelo Dr.
auditor F ...... passou o réo a ser interrogado na' fórma que
se segue; tio que, para constar, lavrei este termo. Eu, F ...... ,
escriYão, o escrevi.
JN'J'EIIROGATORIO

Perguntado qual o seu nome, naturalidade, idade, filiação,
estado civil, resitlencia, respondeu - Chamar-se F ...... .
(nome por int ci1'o), ser brasileiro, com. . . . . . annos de idade,
filho dn F ...... , solteiro, (casado ou viuvo) residir em ..... .
l>crgnnf atlo qual o seu posto, emprego ou profissão, respondeu
ser. . . . . . Perguntado qua'l a causa da sua prisão, respondeu
. . . . . . Perguntado onde eslava ao tempo em que se diz ter
sido rommetlido o crimr., respondeu que em ...... Perguntado
si conhece as pessôas que dcpuzeram no processo, desde quando
o si tem alguma: co usa a oppôr contra c lias, respondeu ..... .
Perguntado si tem algum motivo particular a que altribua
a aceusação, respondeu. . . . . . Perguntado si tem factos a
allogar ou provas que jus li fiquem ou mostrem a sua· innocencia, respondeu que. . . . . . (ou que seu- advogado dirá, ou
dirá c provará o que julgar necessario á sua defesa) . Dada
a palavra a·os Srs. juizes membros militares do Conselho para
lembrarem as perguntas quo lhes parecessem convenientes ao
esclarecimento da yerdade, por estes foi declarado que nada
tinha a dizer (ou pelo juiz P . ..... foi lembrado ao Dr. audi,tor que p~rguntasse... . . . (seauc-sc a pergunta), tendo rJ
1·eo responfi:tdo que . ..... ) . E como nada mais respondeu,
nem Ih~ foi perguntado, deu-se por findo o presente interrogatorw, lavrando-se este auto, que, depois de lido c aehado
conforme, vae assignado, na fórma da lei, por todos os nwmbros presentes do Conselho, o aecnsado c seu advogada (ou
cu.rad01·, .sendo o accusado nwnor) Eu, F ......... , escrivão,
o escrevi.
(Assignaturas do presidente, do auditor e demais ,iuizes
presentes do Conselho e de seu advogado, ou curador) •
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Notas - Si o accusado não quiz.er ou não pude1' t\~;signal'
o iutcrrogatorio, fat·-se-ha disso declaração no rcspcctiYo auto,
e pur cllc assignurão duns testemunhas, ás quacs o auto S<'l'Ú
lido (art. 208, paragrapho unico, do G. J. M.).
O interrogatorio é acto exclusivamente pessoal. ~.; JlliJ nüo
se admittt•, pol'fanto, a intervenção das partes, I)l'OmolOt' ou
advogado, nem de 1n·ocurador, mesmo que este tenha vodercs
especiacs.
No inLcrrogatorio, acto de defesa, não é permitlido ao jui~~
accresccnlar outras perguntas ús cstatnidas na lei; ao ré o, entretanto, será licito, allegar quanto lhe fôr conveniente, devendo ser c~criptns todas as suas dcclarar;iões.
--- ~i, entrütanto, no interrogatorio, o accu::;ado nllrgar Jaclos c uircumstancias tendentes a justificar a sua innowmda,
ou quo altenucm a sua resvonsabilidadc, poderão os juize;; dn
Conselho lembrar as perguntas que a respeito desses l'actw; e
circumstancins lhes parccee eonvenientes para e:-:cl~u·,•ci:ncnlo
da verdade, ás quacs, porém, o aceusado, a bem ele sua defe:3a,
voderá deixar de responder (art. 207 do G. J . .l\1 . ) •
Findos a inquirição das testemunhas c o inlerTogutorio do
accusado, suspender-se-lia a sessão do conselho, c o escri'/ihJ
abrirú "vista" dos autos, successivarnente, 21or t1·es difH, no
promotor c ao réo, para que aquelle, apreciando a prova adtlu:r.ida, peça, afinal, a condemnação ou dcsclassificat;ão Jo crilllc
vara outro da mesma especio, indicando o gráo da pena e a lei
que a impõe, com esvecifiea~,;ão das circumstancia3 aggTavani('S
e allenuantes que houverem occorrido; e para· quo o ré o, apreciando igualmente a prova, allcgue o que conviee á sua dcr~~~a.
Ao virem, promotor c réo, com as suas allegações ·~S\~1'1ptas, o esc ri vão c cri ifiearú nos au_los terem as mr:•smas sido t:n-·
treguc~. on nãn, dt>ntro do prazo legal, c fará conclusos os .tulo:;
~w audit.ot·. EstP, satisfeitas as exigeneia5 ele que trata o artig')
:~15 do C. J. l\l., 110 seu § i", designarê.i dia para o jul:;anwnlo,
com intirnaç.fio das parlcs e notificação aos juizes.
E' dever do promotor dizer dr facto e de direito, nfio se
limitando, niwnns, a "lH'dir justiça", quando falar solJl'e o mcl'Peimenl o da prova.
- O rl-o que, tPn:Jo assi:;;Lido aos termos da formação tla
culpa, não für encontrado pal'a ser intimado pcssoalmmüP,
snl-o-ha por edital, com o prazo de 10 dias, sendo tanllH~m ín-t imado o seu advogado ou curador.
O réo t.!UC não tiver assh;t.iuo aos lermos da fol'mac;ãu l.h
culpa, considerar-se-1m revel, c será intimado para .iulganwnlo
por edital, com o prazo de 20 dias (art. 2•15 § :3°, do G. J. \r.; . ,\.
intimação do réo para sciencia da sessão em que de\·n ::i'I' julgado c()nstituc formalidade substancial do proccsbo (.\rt. 2 í7,
lcttra j, do C. J. l\I.) .
.A aprcscnfat:ão ou comparceimento do réo, não i11Umado,
não sana a nnllidadc.
EUITAI,

.Auditoria da ........ Cit·cum~ct·ipção Judh~ial'ia Mili!.aP.
O Dr. F ...... , auditor da ...... rCircumscriv~;:1o Judic1aria l~lililar, em virtude tia lei, etc ........ .
Fa«.;o .saber aos lllle o presente edital, corn o prazo de dez
(ou de rinte) llins, virem, ou dcllc conhecimento tiverr:>m, que,
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pelo presente edital, vislo não ter sidn possível in[ imal-o pr:,por não ser encontrado, é cilndo a .com varrem· nr:~l a
Auditoria da ..... Circmnscripção Judiciaria l\liliLal', IW pavimcnfn terreo (on onde {d1·) do rdifirio ........ (tol), ;-dlo
ú rua. . . . . . . 11 •••••••• , pcrant e o . . . . . (Jn'i mcii'o o;t. sr.aundo) Conselho dn .Justic,:a, no nia .... dn mrz ..... do enr·rcnln anno, ús • . . . . . horas. F. . . . . . (nom,r·, poslo on rn·a~oalmcnte,

duaçiio, se tiv~1·, c roJ•po ou í'CJWI'tit;i'fo a r1nr 1)Crtcn~ror), afim
rlc srr. na conformidade da lPi, n :;oh 1wna clr rrYPlia, jul:..!rlll•t
eomn incurso no art. ........ ch Cndigo Penal ·~til i la'', lH'lo
el'inw ele que é accusado C' t"~tá sendo procrssado, Pll1 vir·tucle
da Eegu in te denuncia offcrC'eida pr·lo ministerio publico: ..... .

(segue-se a denuncia que tiver sido of{eJ'ecida e o ról da...: testemunhas) . Dado o passado nesta cidade do ..... , aos .... da:j
do mrz do ...... dn nnno do mil novecentos 0 •••• En, F ... .
PS(~J·ivão, o eser.eyi. F.. . . . . . . . (assianatm·a do auditrn··, .
1\ol.as - A simples affixnção do edital C'm portas de crlificio ou em logarcs publicas não satisfaz a exig0ncia da lei.
E' .neccssario qu0 a sua publicação seja feita no Diario Of/icz•tl
da União ou dr '.E:<.:tado, ou, na falta deste~. em nutro jornnl.
O prazo do etlilal ~rrú dfl 10 diai', no C8.~n do :11·1. :..'[;,, ~ :?",
r dP 20 -dias, no easo do ~ :p do nwsmo ar! ign.
na •C<'rlidão d~ inlima<,:ão do arrll:oado para rompare<:f'~· n,,
di::t du julgamento, clen• constar a IHJI'a cxarta em qur foi cumprido o rcspccl ivo mambdo, afim fln que com}H'ov:ulo fiqtH' o
transeurRn do prnw iC'gal ·das 2-1 horas de antecr•d('ll~iêl ao dia
do julgamento.
Salvo diffiruldad0 insuprravcl, qtw sr jus f ifiead. no~ anfo3, com f'Sl)ecifica•:ão dos motivo;;, o IH'ocrs!:3o da forma·~ãn d.t
culpa Ilfto excedrrú o Lermo dl' 15 dias (ad. 217, dn C..T. l\1.).
PROCESSO PARADO

Rcqucrilncnto do 1n·omotm•
Achando-se algum processo-crime parado, sem rsr.usa lrou com preJuízo fia justica, fará o promotor o requerimento seguinte:
Exmo. Sr. Dr. Auditor da· ..... Circumscrii)Çiio Jmliciaria Militar.
O l)romotor militar da ..... Cirrumscripç.ão Jwliciarirt.
usando f!a attrihuição que a lf)i lhr confrrr, vrm rcqUl'l'•'i'
que V. Ex. se digne do providenciar, como dr dir·0ilo, BObre o
nndamcnfo do proecsso-crime em que é antm·a n jP~tica Jnilitar e réo F ...... , o qual sr acha parado desde o dia .......
(r/.ia. n1cz r anno).
nequrr, ainrla, que se junte estes ao:> autos.

~gitimn

(Data e assianatura do p;·omotoJ') •
INSTfll!CCGER

"Diz-se formação da culpa a infnrmanão lrgalmentf' ~ti ffientc para determinar culpa sujeita a nccusação criminal.
E' por esla informação que se comproYa a cxistcncia, natureza e circumstancias do delicto, c qn:.ws Rejam S('llS nu torr.:>
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c cumpliees, investigação que tem lugar em todos os processos
criminaes'' (Guhlino Siqueira - Curso de Processo Crim;ina,lJ.
Os netos nonstitutivos da formação da culpâ no c;ystcmu
processual militar, são.
a) inqucrit.o policial, como instrumento da denuncia;
b) auto de corpo de delicto, no ·processo propriam0nte dito,
se já não estiver contido nas diligencias do inqnerito policial;
c) citação do accnsado para se vêr processar· c julgae o
assisLir á inqnir·ição das testemunhas;
ll) auto d" qualifieação, menos nos processos do doseeçfio ~
insnbm issão;
c) termo de r.llegação de incompctencia de juizo. no caso
em que esta fôr suscitada;
f) inquirição das testemunhas em numero legal;
g) oxtract.o da f.é de officio ou dos assentamentos do róo;
h) menagem, nos casos da lei;
i) interrogatorio do accusado;
j) audiencia do minislerio publico, e do réo, pa·ra dizerem sobre a prova;
k) allegações escriptas da accusação c da defesa;
l) intimação do accusado para sciencia da' sessão em que
deve ser julgado.
Auto de qualificação Designa-se por esse nome a
fórum .iuridica pela qual se fnz, no processo, a determinação da ident.iclatlo pessoal do réo. Não é uma formalidade
substancial, mas. apenas, uma providencia acautrl:ulora do
interesse da justil:a, (' uma medida do ordrm administrativa
para a facilitação da rstalistica' (<~aldinu Siqneira - Cw·so
de Processo Crrninal) .
Ao invés do que acontece no fôro commum onde. concluido o smnrnario ou formação da culpa, c antes que o .iuiz
profira a senf.en~:a tlP pronunci1;· ou não JWOmmcia, deve
mandar us autos eom "vista'' Hll pronwlur p[lra nfl'iciar· no
que for a bem do- interesse da justi~~n, c emittir seu parecer
não sô snhl'e o me rito da JH'DYa mns, lambem, sobl'e as for··
nwlidorlcs do Jn·occssn, cujo preenchimento reqnere1·á ( •)
- no f1lro milit.at•, ao auditor é que rstá confiado, por !ri.
esse encargo lH'ocessual, uma vez que, na conformidade do
art. 215, ~ 1", do C. J. 1\L, findo o prazo para a·presen taç.ãn
das allegaçõos de accusaç.ão e defesn, "o escrivão fm·á conclusos os autos n.o auditor, o qual, si encontrar no processo irreou.laridndes, mandará preencher as formalidades om ittidos f',
achando o 1n·ocesso 1n·eparado, desionará dia pm·n, o .inlqatnenfo". E ainrla pot·qne. na conformidade do art. 252 fio alludiflo rm1igo, ao U'llditor. ou ao Conselho, é que cumprp mandar pr·orN1Pr P.-r-of(icio, ou a requrrimPnto do minis(Prio publiPo. r1 Inda~ ns rliligPnrias nrrrs::::wias para sanar nnllirlndes.

(*) C:aldino Riqllf·ir·a -- Cunw dt? Prorcsso Criminnl. nnmero ~01. (Codigo do Proeesso, nrt.. H 'I - Avisos do .28 do
setembro de 1813, do 9 d~ março, ~~~~ 17 de setembro c 17 de
dezembro. todos de 1850; do 16 de março de 1852 e de 15
de fevereiro de 1855 - Ram:1llw - nota § 136: Bcr·nardes
t!a Cun11a - §§ 201 a 203) ;
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Em face da lettra da lei, portanto (arts. 2f5, § 1o, e
252 citados) ao auditor, e não ao promotor, é que está expressamente confiada a fisca-li:~~-c:1o da regularidade dos processos, salvo, nos casos de -deserção c insuhmissão, onde esse
dever é taxativamente prescripto ao promotor pelos :uts. 257,
§ 2", o 260, § 2°, respectivamente.
Isso, porém, não excusa o promotor do dever inherente
ás !mas funcções de, igualmente, zelar pelo cumprimento
da lei e a regula'l·idadc dos processos, requerendo, a hem da
justiça, tudo quanto estiver nas suas attribuições, e evitando,
ou procurando sanar, nullictades. com as quaes, na f6rma
da lei (art. 250, do C. J. M.), não lhe é licito transigir,
DO JULGAMENTO

Art. 220. No dia designado paTa o julgamento, reunid()
o Conselho e presente o promotor, o prPsirlente declarará
nhnrta a sessão, c mandará aprPgo:ll' o r1;o tlllf' I Plll flp spr
f'lilnnnttido a julgamento.
§ 1. Si o r1;0 comparecer. o auditor fará o seu interrogatorio, si a•inda o não tiver feito, ou, no caso contrario, lhe
perguntará o nome c a idade c se tem advogado; se dcclarnt~
que o não tem, o presidente lh'o dará; e, si fôr meno-r, nomenr-lhe-ha um curador.
§ 2. 0 Ri o réo, estando preso. não comparecer, o presidente providenciará para o seu comparecimento na snssão
immcdiatn, on em ou! ra qnr ao ConsPlho parrcPI' mil i~ ron\'eniente.
§ 3. Si o réo, estando solto, c, tendo sido citado, não
comparecer,- com cxcusa legitima. o julgamento será adiado
p:-~.·rn nutra sessão. a juizo do Conselho~ e si ainda nrssa ses~iío nfío comparrcrr. o julgamento prosPguirá (t sna rrvelia.
~ 1." Si o réo for revel (art. 215. ~ 3"). o presidente
I h c nomeará um curador, qur. sn incumbirá rlr. fazer a defesa
até final julgamento na ..::;uperior instancia ou até que o réo
comprrTeça. cabcnrlo-lhe praticar todos o~ actos de rlefmm,
inclnsive a intcrposic:ão, seguimento c sustentação dos recursos legaes.
§ 5. 0 Em seguida o escriyfío procPdf'r:1 á lritnra rias se~
~rnintes peças do processo:
a) denuncia;
b) o auto de exame dP corpo de drlicto, ou rl0 qnatqucr
nutro exame pericial;
c) o interrogatorio do réo;
rl) as conclusões do promotor o do rt~o;
e) qualquer outra peça cn.fa leitura ft1r ordenada pelo
presidente do r.onselho, n rrqurrinHmto d0 qunlqurr dos
membros deste ou das parf.es.
Art. 221. Terminada a leitura das peças do processo.
rlará o presidente a palavra ao promotor, c, rlcpois desfr., ao
drfnnsnr pa·ra sustentarem or~1lmrmtc as s1ws conclusões.
§ 1. O prazo, tanto para a accusação como para a defesa, será de tres horas no maximo.
§ 2. O promotor e o defensor poderão replicar e trepli(>,ar em prazo não excedente de uma hor~.
0

0

0

0

,\Cro~:
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/1; ser· preso ou conserYadn na prisão;
fif'ar il ]'1;1) ~n:-;prllS(l d11 f'XI'I'cl 1'in flt• lntJac;
fJUJJl i c:1 s.;

<'

a:-;

fllllC'(:fíi•S

d) iL'I{·r·:·omprr a Jli'C:;C.'ril~'Jio;
e) priYat· o l'«~o da gralif'ieação a fJIH' li\C'I' rlil·,•il~•.
pndi'I'Ú d!'liniliY<lllH'lllf' ~i não f«'•r at'innl ah:-;nl\idn .

tlilf'

.\,·1. -.::li. T1•r·i"w I"'I•Í<'J'I."Iwia pal'a <• .iul:..:arrll'lll<•:
os r{os pr·rsos:
d('nlre o-; r·1~os l)l'f'Sils, c1s d1.' prisfín nwi..; :1nlig:1:
c 1 dcnl ro os n'os Etll tos, o." de prioridach~ de p:·ncc;-;~o.
Af'l .. .:!3:! . .Si o r1;o ni:ío comparrcrr com f'xcusa legil i•na,
a j!li;r.n do ConsPllw. Sí'l'iÍ o .inl~~nrrwnto, adiado para qrrniHio ''
t ;(lfl se I h n d r! f' 1•m i 1:n r .
n;
f;;
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Jnlin)ado o l'l;n, rom n al.'lrrrdc•ncia, JH'Io mrnos. flp '2 í lJ,)para a Sl'.;;sfío d1• jul;.:nnwnlo, 'IHHIPrrdo SI'!' 1'1·ila a illl.iJllltii" pol' IIIHIHlwlo, ou 11~1 lt~·pol!t:•:-:p do :11'1. :!I~•. ~~·~"f'::··. do1
C .. 1. .\!.. pnr· ~·dil:1l, ~;i u J'l;o, !'lllll]•~ll'i'CI'l' nu dia d!·~i~nrtd~t
pala o jr!lg~:rt":<•nlo. prr·,~n(·lliclil.s a'> rur·Jtl;tli·l:ul~·-; dn ar l. '!~!n,
JY:'nrcdcr-~e-hn nn f,',t•rru
do:" §~ l'' r' ::;·• r ldtras dn Jnr'"ll•!i
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Sf'::<siin, a juizo do Consrlho; r', si ainda nrssn Sl~s:-:iíu 11i'ío~ rnt•t]':'r'·:~,.,., n 'jul::ranwnto p!'O.~~·guit'ú :'t. :;:ua. rnYClia.
Si o réo iôr rcYel, o pi·csirlentc do Conselho lho nonwn!'il
mn rurndor, que Sf' ir:cumllirá do far.rr a defesa. nf1S final jrllf.amcnto na supcrin1· in~fflneia, on :tf1~ que o rt:n rnmp:tl'l'(:;l,
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illll11i'dialn.

. \os ...... dias cin nw:1. de ........ do a.nnn dr' .......•

ll~'~·da

eidadr do ............ na sédc da Auditoria dn . . . . •
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Pl'. F ........ .

·para se lH'ucr·rlt:r ao j rtlgamrnlo do r<'•o V •.. ......

(J101Jlr' ]J(;j' r,r;frnw, JWS{n OU (fi'OdiiOÇtfO, si f i1'1?1'',. fl})l'l'.!!flfld:l
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st• ul:t·i::1:11. 11:1 f<':l'tn:r lí'.!-!:11. a fazer n rJ,;frsa ::1!.~ fin:ll .inl.!!:lrtll'td,l, 1111 :,!,·· 1[11'' n r·:~o rtl!i!:•at'\'1':1 ,llif,•q•nnolot 1'•-,l "i'll ;;~yrp·
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todos os reeursos permiUiLlos em lei. Do que, para constar,
lavrei o prrsp.nle termo. F,u, F ......... escrivão. o r~l'l'IWÍ.
(Assionatu1'as do p1·esidente do Conselho c do t·nmrlm·.)

Findos os clebatrs. declararxlo os juizes csf.a.rrm ·hahil i tados a julgar a rmnsa, o Consnlho passará a fnnrnion:11· Pm srssfío secreta.
Proferida a sua flccisãn, quo sPr:í tomada, na ft'n·rml da
lei, pol' maioria dP valos, o auditor lavrad. ou prdil':i n pr·azo
legal para lavrnr (art. 92. lcttra h, do C .•T. M.) a l'f'SJH'Ctiva
~entença.

~I~·avradn n sentença, srr:l. a mesma lida pelo audilor em
publica nurliencin, della se entendendo, drsrle logo. intimaria o
réo que so achar preserJte, ou, no caso contrario, a intimação
sorá frHa ao seu advogado, ou curador.
O escrivão rlar·á sciencia da sentença ao promotor·. lavr::mclo nos autos a respectiva certidão.
A desp:eito das innumerM e imprevisíveis variedades dos
casos concretos. poder-se-'ha attender á grande maioria tlrlles,
rmn o seguinte mnrlelo rle:

Vistos e rxnminados, aHcnfamente~. os preRQntes antas elo
processo crime em rJue sfí.o partes, como autora, a juc;tica
militar. P rro F ...... delles conta que: O réo ·F ..... soldado
rlo .... hat.alhão de ...... , denunciado pelo crime previsto
no art.. . . . . . do Conigo 1Penal Militar. em virf.urlo no facto
constantr rla ·rfm1nncia dr fls. . ..... ·foi-. afina] segou ido o
procrsso os sn1rs frnmitos lrgar~s. inf.imnrlo. na fórrnn da lei.
pHra ser ,iulgad:r ~orne inenr~o na::; pPnas ào m'.'SllH.l al'f ign.
Isto pnsfn. r~ l'flll!-drlnr·arHio q11r dos :nrfoc; r'sfú c;qJw,j:JJ'IPII!IJ
provado fpr o n~n F .... c·nmmcl Udn o rlrilieto rlt~ . . . . (dcsiana-se o delicto qua.lificado) de que é accusarlo no presentoJ
processo (ou to de flaarante de fls. . ...... se houver. depoimento dos testemunhas d~ fls. . ... e m.nis dor'ltmenfos rlt?
fT.s. . ..... , etc.) ;
·Consideranrlo (no caso de confissão do crime feitn em.
.iuizo) que o réo confcs~mu, em jnizo. livre e es·ponf.anonnH'nf o,
sem qnn lqnrr constranginwnf.o, coação on insinuação. f ~'r praticado o crirne. ~ s~r fl::lsa confissã.o accórde com ns c iJ·rnrnc;tarwias do fnetn o as prnvas rloc; antos. c.onfnrmP cu' \ t• rltlR
derninwnfos do fls . . . . . . . . e ...... (indirnrn-.IIC rr<: w·çrt,o;;
do JH'ocesso que r·OJ'J•obm·m·cm. a confissão); ·
iGonsidrrando qllf' o réo eommctteu o erimr. com as circumst.aneias a~grnY:1ntrs rlo art. 33, §§ ..... , do rcfrridl\.
Codigo;
Gonsiderandn que di!n~ cireum~t.anriac; S8 romJH'IlsGm;
:0 Cons~ellro de .Tnst.iça pnr f11nn isto c mais p~ln que do3
autos consta. rcc;olvc condrnmar o rf'.o F.. . . . ús pPnas do
gráo médio do art. . . . . . do Cor1igo Penal Militar, compuhndo-c;o, na fó1·mn. da lei, o tempo de prisílo JWevcnf.iva
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(se houver) . O cserivão lance o nome do réo no rói dos con- ·
riem nados.
l'ubl ique-s1~, r':.'gislc-Sf', c intimc-.:;c:.
Sala das sessões do Cons.clho de Jusliça, em .... do mez
du ..... do anno de .....
(1lssignatw·a do }JJ'Psitlente dn Conselho, do auditor,

"!

demais Juizes na m·drm do posto e da antiouidade).
NoT:H; -

O .itJiz YPnrirlo pndoJ'á

justificar o spu

voto.

)HJt' !'SCI'ipfo.

Conformo as varinn!0s dos casos do processo julgauo,
lar-se-hão no modelo acima as modificações neccssarias.
As Sf'n!rn('as de"·com lrazcr, srmpre, a data do dia do jul.~alllrnlo, c não a do dia em que foram lidas c assignadas.
E' opporluno transcrever aqui para facilitação de consulta, quanto á applicação da pena, os segu inf.8s artigos dq

C.P. M.:
No concurso de circumstancias attcnu::mtcs c u,ggravanln~•.
pr-!:!valrerm umas sohrr ns onfras. nn sr rnm,wnsam. n1F~f'J'
vnndo-sc as seguintes regras:
Prevalecem w; aaumvantcs:
a) quando fll'P}lnl1dP!'f11' n pcn·ersirlado do criminm;o c ".
oxlen~fío rlo danmo;
IJ) quando o criminoso ft)r :wesado a prat.icar mns ncçõr~1
nu 1ksrogrado do costumes;
c) quando ccdrt· a mo! iYM npposfo~ ao dever c :í 1caldnd''
militar quo puder1'lll I'OJlf'OrTr•:· p:ll':l. '' dr'SCI'Niito r o enfrrtquecimenf.o moral da armnda:
rl) quando o rrim~ mr rommcUido em lenilorio, nu a~n:L'
em bloqueio on militarrrwnlr ocenparlns.
l'reenlecc111 os aflemlrtllfes:
o) qu:11ld11 11 nirrlf' l!:Í(l I'Cll' 1'1'\1':-!lidll d1~ l'il't:lllllSiilllt·.i:t
indie:tl iva de maior IWI'V!'r·sidarlc;
fJ) qunndo o et•iminosn nfío cstivPr ~em conrliçõrs de C(l!llpreh!'tHlrr f orla a gr·avidadP r pt>rigo rla sit.naçfío a CJ!II' "·
Pxpfíf', nrm a c:-~lr•'nsiiu P t'nnsPfllleneias de snn rcspon:::alli

dade.
da

r:ulli]Jr>nsam-se umas r'ircumstancias cnm ou.t1'as srnt1,1
Í111JJU'i'lnnci(/ ou intr>nddnrle (a1't. 3~ do C.P. M.)

JJU'slna

N'ns ras.ns rm flllP o n. P. ''. não impõe fl"na drfl'l'rtl inarl:l. t' fixa ~{nnPnl'' o maxilllO" o mínimo, C·nnsidrrar·-s,•-!Jfí,,
t.n's g!':los na JWlla. sPndl) o gdo médio compreh,'lHlido ''11·
fro o~ Pxlr'rltHl~ lllil'\irnn r minimo, cnm ntt0nr,ão :ís rirt'llrtlsf:tncias nllelll!Gilfl's I' agg1·avanfrs. ns lfllaes srt·fío npplie:-ul:1·•
olt.'WJ'YnrHlo-sr. as r·ng1·as f.;f'gllinte.s:
No cnnNlrso dr circnmstancias nggravnntcs e aUenunn~
fns, fJllC se compensem, nn na auscncin de uma c outras. a
JWna ::::c'rá applicada 11n mr'din.
Na pr·npundnranf' in das ;1g-gravantos. a pena será imposr rt
~·nf ,.,. ·,h .~T:ÍO'" 111t~din (' lttnximo. 011 sr.ia nn suf1-mo:rimo. ,.,
11;1 da~ :ll!,-·itllil!lff•s. I'Tlll'f' (' m1~dio c n 111inirno. ou Sl'jn un
S/tfJ-11/I;tfio.

RPndn n rrimr ar.nmpanhado de nma. on mnis cirenmng!.!·,.n,nntP~~. Sf'lll JH'nhuma :l.fff)llllrtnfr-. a pena srr:\

~d:nwi:t~;
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applicada no m,otr:imo; c no 'lnin{mo se fôr acompanhado de
uma ou mais eircumslancia~ attcnuantes sem nenhuma aggeavante (a ri ..5fi c paragTaphos, do C. P. M.)
Cnnhreirlo o médio, que s:.J ohlern S{)mmando or:; grúos
maximo c mínimo P tliddindn-se o total por dou~, somma-sn
com o mo.âmo, c ~) r<'snllarlo, dividido por dons, darú o suf>-·

nw.rimn.

·

lla mrsma ftírma somm:mdo o mhlio com o mínimo ~
dividindo o rPsull a do lambem por dons, teremos o su b-ml;tlin.
A tf'ntal iva de crinw, a que não esl iv,r-r imposta pena especial snú punida com as penas do crime, menos a trrra
ll:ll'll' Pm cada um dos grúos (art. ü5, do C. P. l\I.)
A cumplicidade Sf'l':Í punida cnm as penas da lcnlalivn,
c a cunq1l icidadC' da t~~ntal iva, com as penas dcsl a, nwnos a
ter<_:a parte. Si a pena fôr de morte, impor-se-lia ao culpado
da trHiatiYa on rurnpli~il:adc, a immcdiata., ou scja a do arâo
U/(;dio (art. 57 c nota no, do c . .P. l\1. de Macedo Soal'CS) .
Quando o criminoso fôr convencido do mais um erinw,
impor-s~-lhr-hão as pcm1s estabelecidas para ct~da um delle:=~,
romeçando a cumprir a P1ais grave deilas em rclnf;ão ú smt
inten:::if!adP, ou a mninr, se forem ambas da mc!:lma natm·cza.
Qnanti•l, lHH'{•m, o criminct.;;o fiver de ser punido voe mais
de un1 l'l'illw da mrsmn nnturr~:l. impor-s~-lhc-ha nnicanwnle, no (Jl·tío mu fim o, a pC'nn dt' um só do:;; rrimP~, com
:lllgitwnto da Eexla prirle.
Si Pm ronclli'SO flp rrimcs lH'aticados simu;Itanrnmcntc,
com a mf• . .qna dclibcraL·;iil t' uma sô inlcneão, o criminoso inCO!Tet• em mais de uma P<'IW, se lhe impurú unil'amrrlto a
mal~ gnn·o elo todas, na (11'áo maximo.
Bi a somma uccumulada das penas restricLivas da liberdade, a que o criminoso fúr condenmado, exceder a ~O nnno~.
se haYCI~fio todas as penas por cumpridas, logo qnc srja comlllr! a do PSse prazo (art. 58, do C. P. l\1.) .
1\'cnhuma prc:H<'.1112JÇão, 2W1' mais vehenwnte que seja,
rfarâ lngar a imposição de pena (art.. 5fl, do C. P. 1\[.) •
l\'F.·nhwn c1·ime será punido cont penas srtpe1·iores ou inferiores (i.'; que a lei imJIÔC pm·a a 1·eprcssão do mesmo, nem
2JOl' modo diverso do csta1Jelecirlo nella, salvo o. caso em que
ao jui: se deixm· ad>itJ'io (art. 54, do c. P. l\I.).

Quanto fts circumstancias aggravantes e attemmnlc3,
vejam-so artigos 30 n 37 e paragraphos, e 38 do C. P. M.
A prisão preventiva será levada em conta, integralment.n,
no cmnprinwnto da pena. Não o serú n menagem concedi1la
nas cidades. A concedida nos quurl.eis, navios c acampamento". scrú levada em eonta na medida de um terco elo
tempo elo sua rlu ração (art. 327, do C. J. M.) .
Sendo o réo absolvido, o presidente do Conselho manda1•;\
passar o aln1rá do soltura, afim de ser posto immediatamentc rm lihcrdi~rlr, si ror outro motivo não estiver preso.
\LY.\R:\' DF ROLTUR.\

O St•. F ...... (postn c nomr da autoridade qt,c {V1•) ou
qurm ~nas vrzPs fiz(•J', sendo este apresentado, indo ·por mim
assig-n:ulo, Pm seu cumprimento. ponha incontinente 0111 liJwrtladP, si pnr on!J·o motivo n:lo psfiver prc;;;n, F ..... .
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(nome, posto ott gl'adlw~·âo, si tiva), vi:::; lo ler sido o llll'::illlO
absolYido pelo Con::elbo de Justiça perante o qual estava
sendo proces::;ado pelo crime pl'eYisto no art ...... do Codigo
I)cnal 1\lilitar.
(J.,o(Jm' c ~lal a. )
(.ts,~ignalum do LludituJ'.)
Logo) após ú scntcnca, o cscl'ivão junlarú a nela

l'it'CUlll-

st<mciadn que houH·r lan·aclo elas occurrencias na sc:::;são de
jnlg:uneutb.
ACT.\

JJ.\

::;E~s.\..u PE

JULG.\MENTO

Aus .....• dias do mez <k ...... do anno úc ....... llL':-:-(a
eidado do ...... , na sédo dti .\uditol'ia ela ...... t:ir<:lllllS«Tipr;ão .Tut.lieiaria MililaJ', rPUIJiclo o Con~elhu de .Ju:stiça }lilita1·,
tu·escntes todos os seus mernbt·os c o representante dn minhtcrio publico, Dr. F ...... , fui pelo Sr. pre~idcnl e aherl a a
srssão nrstc lH'Oces~o, ús. . . . . . horas e. . . . . . lllinulu:-'.
Aprcgo:vlo pelo official de jnsLica o nome do accusado F .... ,
(nome 1wr inteiro), compnreccu c~tc com o seu advogadt~,

Dr. F ...... (uu cmn o Dr. P .... · ., advo(Jodo t!e o{{il'io'.

Em seguJda:, procedida na fül'Ina da lei, a lcitur3 da~> p,.. ,_::t:-;
rio prol·essfl, foi pelo ~r. pt·esidcntc do Con:-::Plho dada a JH•··

lavra a J rcvrc:-;eulanle do minisll'J'io pu~lko, que, produzindo
a acrn:,;t~.:fio, euncluiu peln Pedido ao Conselho da l'nwl~'tllllé1 ·
«)'iu du rc;,) nu ~nío minir11o
(nu'rlio, marimo, dr·.'1
dc1
cll'l . . . . . . . do Cudigo l'eual "ilil:ll', vi:-:Lu l'l'COllllf•C«'l' 1'111 Ja\OI'
do <W:.'l~~;adU (IS CÍl'Clllll~lalll'Íi.IS Uil('Jlllt.Ulle~ do art. 37, S~ ......
do alltcditlo cudigu, sem aggravanlPS (ou. cvn[onnc o r:tlso,
<.wisf,J reconhecer a cxislcncia das a(I{JJ'aVwllcs taes c tacs t?

das allenuantes taes, ou sim}Jlesmentc, das WJ(}rrwantes

sem

nttenuantcs"). Dada a JWlavra no Dr.

r~dvogado,

tncs,

velo
mesrno, produzindo a dde~a, foi solidlarla. ao final a a!J..;;olYieão do u'o, (ou a rondt?1n11tlf:rio do rrJo no (11'áo mínimo, em
'l'l..,'lllde de ...... ). Findn~ o .. , drbafcs, foi pelo DL'. audilur
lÚ'orp~;fa a dt't'l'darií.o tlt·~la ··ausa em estado dn ser ,julgada.
Ln~o apcí:-:, ll:!:-'<111 11 r:nu-::õc'llio a fuuecionaL' t'lll !-il':-::::iio ~f'~'l"t'l:t.
}';•ifo pdu llr. auciilcJt' UllJ n•laturio Ycrbal. cxpuuclu " fado
n rguid·J conl r a o lll'CU:::ado, apontadas a :i lH'u\·a::; da accu::a•~ao
e da dcrc~:''· furaHt c•JnYidadO~:i os Juizr::; a :::c pronunciar s~bre
a cau:'a, c, rcculhido::; o~ Yu!o::;, a comccar Llo auditor, apurouse ter o Cuusclho, pur Ullanimidade elo Yulo.s (ou nwioria),
absl'lvido o a Iludido r6u F. . . . . . (ou cundcm1ut!lo o alludü/o
·rt:o F •..... , 1 ÍS pcnus dr1 !JI'rio moJ;imo, ou médio. ou minimu,
etc, do url .. ·.... do C. P. Jl.). Pelo Pr. auditor foi, ('lll ~e
gu ida, proelanwua a ::-Pnlnrl\:a em rwblirn audicncia, l'IU prcseJH:a das parles, que Jiearum sdeutes (ou [oi pcttido o 1)/'lf:.'J
lr·ual Jl!ll'a rcdo.q·iío da ?'Cspcctica scnl''llca). J\ada Inil i-; lla'\·indo a lrafar~ foi suspensa a sr•s::;ão nesle pru:'l':"-;;<,, :.í::; •••..•
hm·as l' ...... minuto::-:; do que, para con:-:;lar, !a\Tri e~la ;1dn,
q1 te ·~~<~l'eYi •~ snbsen!\·o. F ...... , cscriYão.
Nota -- ::;i no t.lia ware:.>.t.lo vara o ,iulg-;.lmetdu o r•~o niio
comp<U't!l'l'l', o eScl'ivão, lavrando a a eLa, r' irá onde couber:
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«apr(Sgoado pelo official de justiça o nome do réo F ...... ,
e como este não comparecesse, sem causa iegitima, pas:-'ando,
assim, ua rürma da lei, a ser considerado re\··~1. o Senhm· Pre-sidente do Conselho nomeou-lhe. curador o Dou lo r lt' ...... ,
advogado de officio (ou o doutor P ...... , advogado, qHc se
achava 1J1'e.-;entc) >>. O rnais, como no modelo acima.
PUBLICAÇÃO

Aos. . . . . . dias do mez de. . . . . . do annv tle ...... , em
meu cartorio, faço publica, na presença das {Jal'Lo:-;, que ficaram bem scientes (ou da parte tal, que ficou bem sciente),
a sentença de fls ...... do meretissimo Conselho de Justiça,
na conformidade da mesma sentença. E, para constar, lavrei
o presenle termo. Eu, F ...... , escrivão, escrevi· e o subscrevo.
F . .••.. , escrivão.
L..
CERTIDÃO

·Certifico que, na conformidade da lei, dei scienei~ ao
Dr. por motor militar F ...... , da sentença de fls ....... , elo
muetissimo Conselho de Ju'Stiça. O referido é verdndo e dou
fé. E, para constar, lavrei este termo-. Eu, F ...... , escrivão,
o escrevi o subscrevo.
(Data).
l!, • , ..•• , escrivão.
INSTRUOÇÕES

Julyamento, no fôro militar, é o defmitivo vronum;lamento. eu, primeira instancia, pelo Conselho de Justiça, e em
gráo de appellação, pelo Supremo Tribunal Militar, sobre a
causa crime Eubmettida. ao seu conhecimento, o qu~c se verifica, no primeiro caso, por meio de sentença, c, no ultimo,
em virtude de accôrdo.
Abolida, como se acha,_ a pronuncia, na processualidadc
militar, entende-se ahi por julgamento tão sómente a decisão
qu:) condemna ou absolve.

DOS RECURSOS EM GERAL
Ar!.. 2'73. Dus decisões do Conselho de Justiça, ou do
audilor, ['od•~rão as partes interpôr os seguintes recursos
para o Superior Tribunal Militar.
a) aggravo no auto do processo;
b) recurso propriamente dito;
.
c) ap,pellação.
Art. 27 4. Não se con'hecerá dos recursos que não forem
fundados em disposição t'xpressa deste Godigo, ou :forem interpostos fóra do prazo. Não ficarão, porém, prejudicados
quando por erro, falta ou omissão das autoridades ou funccionarios não tiverem ~eguimento ou apresentação em tempo.
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Art. 275. O Ministcrio Publico não pódc
qualquer recurso que haja interposto.

desislil'

~~~~

·DO AGGHAVU NO AUTO DO PHOCESSU

Art. .276.

Dá-se aggravo no auto do vrueesso das deei-

sõc::; proferidas pelo Conselho sobro questões de direito quu

ineidenlonwntc surjam na formação da culpa c no .iulgamertfo.
Interposto o aggravu, será immedialamente tomado por Lermo,
em .que resumidamente se e~porão os fundamentos da opposição suscitada pelo aggravante.
Paragrapho unico. E' permittido ús partes aprescnl:t! ·
na occasião, por escriptu, os fundamentos da questão levan-tada.
Art. 277. O aggravo no auto do processo será decidido
·Pelo f:;upremo Tribunal Milif.ap como preliminar do julgamento.
Interposto o aggravo, será este immcdialamente tomado
por termo, em que resumidamente sn expQrão os fundamentos da opposiçãn snscifad:1 pfllo ag~ravanf,. (arl. 27fi do n.
,J. M.).
'fERMO DE AGGRAVO

Aos . . . . . . dias do mez de . . . . . . do anuo de mil novecentos c ...... , nesta cidade do ...... , perante o Consell1o
do Justiça desta Auditoria da ...... Circumse.ripção Judicinria Militat·, reunido em sessão •publica, declarou F...... (o
ll(J(J1'avantc) que, na fórma da lei, e com o devido respeito, aggravava para o Egrcgio Supremo Tribunal Militar da· decisão
de. 111erüissimo Conselho de Justiça que ..... (a decisão) pelos
fundamentos seguintes: (segue-se a exposição 'resum.ida dos
{undam:entos da opposição suscitada pelo agg1·avante). E de
como asaim o disse, lavrei, 'para constar, este termo, que aRsigna o rderido aggravante. Eu F ...... , escrivão, o escrevi.
F ... :.. (aggravante).
No'rAs - Si o aggravauLc apresentar, na occasião, pot· cscripto, os fundamentos da questão suscitada, o termo aei 111:1
será redigido.· logo após á phrase "no presente peocesso:" -"pelos fundamentos expostos nas allegações que adeantc s,·
vêem c que, na occasião, apresentou por esc1'ipto, requercn lu
{ossern as m,csmas ,juntas aos antas, o que lhe {oi dr{cridv. n"
que 1)a1'a constar falTei rste tcrm:o que escrevi e a.r;;si()ill).
F . ...... escrivão".
Tanto o auditor, por }Hn·tc do Conselho, como as pal'fns
p(ldPJll ront.T·a-minufaJ' o aggravo. rxpnnrln, no ntomcltf.n. as
snas razõrs jnrinir.as.
DO RECURSO PHOPfltAMENTg DITO

Arl. 278. Dú-sc recurso propriamf'nte tliln da dPci-·.;;n
on despacho:
I. Do auditor que :
a) não estando mais reunido o Consell'o, deixar do rccc~
ber . a appellacão ou o recurso:
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b) conceder ou não a mcnagcm:

c) jlll~;ar in:proccdl'nlP u curpo

de delicto ou u e.\u<tlL' de
sanidade:
d) úão acceilat· uu njc i lar a denuncia ofl'ereciLla pelo
promotor;
_
e) indL'l'eTit· n p~·clido d<• an~hivn1neulo.
li. Do Conselho de :fu:3tiça qtw:
a) cuuduie pela incumpelcncia do Uun~~elllu ou du l't',t·u

militar;

b) dccrclar ou ni\o a p·isão l1l't'\entiva;

c) conccclcr ou não a mcnagcm;
ll) julgar ex tine! a n ncção prnal;
c) n:io rc•r-l'l>c~r· appl'llnt_;fío ou rCClll':lU.

1\l'f. ;2/\l.
E::;ses rt•cut•:..;o:..; não l<'rãu r•ffc•ilo ;-;u:-:pun;;i, .l.
fi:.1l\·o os iuf.or·postos elas de!' isõc·s suhrc ma teria de ettllllJdt'.leia ~~ da::; .que julgarem exl incla a aeção penal.
Arl. 280. Os recursos a que se referem as ll'llrns a e d
do aet. 278, n. li, S<'guirãu sempre nus proprios a ui u~. co 111
as razões c documentos que as parlcs quizercm junlar n1,s
prazos lcgaes,
Art. 281. Os recursos propriamcnlc <lilus scwãu iliL'I'·postog dPntro •ln 211 1horas. contadas da hm·a da iulinHu;:!o t•:t
da pulJlica•:ão ou lrilura da dt•eisão em prrsPnç·a das p:n·ks
llU Sl'll::i JH'Ill'IIL'l\tiOJ'I',;;, pill' Jllt'ÍO de l'l'<lUt'l'ÍllWJllll ('111 f!IIC~ a
pHrlr~ <':_;pc•,·ifirar;í as Jl''t_':\:'1 dos aulos, •le flllC ·JitTI''Jtrk lt:ajIado p:t r a ducUIIH'll lnr o J'Cl'·Ul':-Jo •

. \rt . .:.':--3:?. J )I'Jll-ru de• cinco di;1;-:, c:onlndtt:-:i ela i11l e•r;toci«;fio do rct~llr:-:n, den•rá o r<'corrr•n(n junll.U' :'t sua l!i'f i•.:~~~ ~~~~

aos auto.s do procPSSP, cnnrm·nw suba, ou nfin t•m ap:trb•\l,
as razües u dol'111llt'nlos filiO fiYf'l', e ::;i, dt•IJ(ro dl'-':-il' l'l':t,~n,
pPd it• YÍS( a, Sl'!'-llle-11<1 ('.Olll'L'd ida ])Ol' l' i lli'U dias.
ronlados daquPliP •~111 l[llf\ :Jimlal' o prnzo Llu recut'J'('!lic', :-Ti&dll
I anlltt'lll JH'l'nl i f I ido j: rnlar docullWlllos.
Art. 28~3.
CniH a t·<~spctsla do rt•cm·t·idn ou Sl'll1 Plla. o
Con:·wllJo, nu o audilot·, dt•nLro de cinco dias, pnriPI'Ú 1'''1'01'mar a decisão ou manclflt' jmltar ao rccnrso os fra:-;l~dus d<1S
vcças q11c julgat• convrnit•nlt•s para suslentac.:fio d<·lla.
Ar!. 284. Os ~prazos concedidos ao J'rcorrcnf n e ao r rcorrido para juntar ira"lados c razões poderão S('r prm·rt~:t
dos al•; •·im·o dias pelo Con:-;pllw 011 pelo auclilnl', ~i a;;im o
cxigirent a qtmnlidauc~ ~~ qualid:ult~ dus lraslaLlns.
1\rt. :..•t;5. Hefm·uwnclo o audilttr 11U o Cous\'lltt• 11 de.-:p;trho 1' 1~rutTido, IJttdeni a parte •['rcjuuicatla rccnrr'T d t niJ, a
de c i~;ão, 'quulldL•, por ~ua naluri~za, de lia caiba J'L'Cll r~o.
Nes~.ic caso o~.; anlus subirão immediatamente ;í in -:(aiJria.
supel'i,•r, a~::;ignadu .u ll'l'lll'J de recur:_;u, in<lcpt'mlcalr.:Jtwnl o tl''!
O l'l'COI'J'ÍI_[o

1WH 1 S Cll'l'liZOUtktS.
,\ t·f • '::-tn. Su ;f,·iilacla pdo Cuu:;cllw do ,I u~liça ou pclu
Hlidiltll' ;1 clc••·i:-;ito l'L'rrtnicla. t-•;eão os
autos l'Gilll'lfid,_..., au
;-;uprettt.t Triht111<tl ~lililat' tlt'ufro do vrazu do .j8 httra;; .
.\r!. ?H/. lli~(t•ihttielll P reettr·::;·>, ~t'I'Ú o llll'Sitlo relaladu
tlct

n•"ilí'tt de· dtt:l." ;-;r':;~.r-i;'..:; . . J•:\po~:!tt o raso 0. lli;;n1litl:t a ma-

lt·rin,

:-;j

o TrilJ1111:11 11:-í1t ordf•n:11·

tlili;2;l'11eia

<.li(:!lll:ta

t:at·a

Jt1aiur csdanT.iJllL'Il'o, t~t·urcril'á n dcci:-;ilo filml .
.\ri. :'!oS . .::-:i n prcW!II'itrlor· ~~~·t·al 1wdh· yi~ia dllS au!o~,
S~'l'-llw-ha coucl'dida vnl' lres dia~, fira11du :•diildu u julgamento,

433

ACTOS DO PODER EXECUTIYO

Art. 289. Publicada a decbão do Tribmwl, devem os
autor::; ser devolvidos dentro em trcs dias ao juizo inferiu!',
para que a h~ se cumpra o arcól'dão.
1\UJIJEIU.\1 E:\ TO

·.\Lc>ril.issimu Cnn:-elho de• .J u~t ít,;a d.1........ i u1r J::.i'lllll.
Sr. D1·. audilm· da ...... ).
O promotor da ....•• (ou. P ..... . , JWI' st.:n advouatlo
a.lJai.m assianado I, não se ·conforma mio com a

despacho) de fis ...... desse

meritissimo

decisão (ou,
Conselho
(ou,

lmft111do-sc de audi.for: «p1'o{crido nn c,rarado por V. Ex.
a j'ls .. ..... '') que..... . . . (I'C{cre-sc o obJccto da dccisüo,

tendo,-sc em vista o m·t. ~78 elo C • ./. M.), vem, pelo prescnlc, recorrer, com o devido rcHpeito, da alludida deci~ãu
( on despacho) para o Egrcgio Supremo Tribunal l\1ililar.
Na fórma da lei, requer que lhe sejam dadas, por traslado, ([aes c tacs peças dos autos,) com as quaes pretende
fundamentar o a Iludido recurso.
, (.Vala c us.,iunulul'a

do rccot'1'entc.-

Nuta Esses reeuri:\os não tet·ão cffeito ~u:;peutiivo,
f::ahu u:s iltl<:'l'po::;Lus da:-; decisões sobre materia de competen~.:ia c das que julgarem ext.incla a acção penal.
Vindo a parte com o recurso, interposto c preparado
na fúrma da lc•i, o Conselho, ou o nullilor, conforme o caso,
::;uslL•nlará, ou rcformar(t a decisão ou despacho.
Heformando o auditm·, ou o Conselho, o despacho ou a
decisão recorrida, pode-rá a parte prejudicada recorrer da
nova decisão, quando por sua natureza de lia caiba recurso.
Nesse easn, os untos snbirão immedio.tarncnte á instancia
r-;uprrioi', assignado o termo de recurso, imlq:endentc de
novo.5 arrazoados (ar L. 285, do C. J. l\I.) •
O termo de recurso a flUe alludo este artigo poderá ser
·o seguinte~
'1'1:'1010 UE HEC:UHGO

Aos ...... diaéí .do mez de_ ...... do anuo de mil novecentos c ...... , nesta ·cidade do······~ em meu cartorio,
nesta Auditoria da...... Circumscripção 'Judiciaria Militar, colllparcccu Ji'...... (nome 1JOI' inteiro do recor1·cnte),
e por elle me foi dilo que, 11a conformidade do art. ..... do
Codigo da Justiça 1\Iilitnt·, recorria, com o devido respeilo,
do dc;:;p:::.cho (ou llcci.w1o) . ..... do mrrilissimo Conselho de
Justif~o, (on do St•.
D1·. aullitm·) a fls ...... dJ presentu
procc'Hso; do que dou ft;; c, para conslut·, lavrei esle termo,
qtH) vae pelo dito rccOl'l'l'lllc assignaclo. EtJ, F ...... , e:3cri'flo, cscred.
F .....• (0 H:coJTcnlc).
J,ris de 192()- VoL TTI
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DECISÃO

Vistos os autos, etc. O Uon:::;elho de Justiça rosolv<~ (ou,
.sendo o mulitoJ·: <<Resolvo .. : . .. »), por set· conforme o direito c as provas constantes do presente processo, sustentar
c manter, para que surta os seus effeiloR legacs, a decisão
(ott despacho) do fls ...... que ...... (refere-se succintamentc o objecto da decisão ou despacho). O escrivão remetta os autos (isso t;·atando-se de ;·ecu1·so suspensivl)),
no prazo da lei, ao Egregio Supremo 'fribunal Militar, para
os fins rle flit·eilo. Sala das sessões do Conselho de Justiça
da Auditoria da. . . . . . Circumscripção Jud iciaria l\lilitar.
Em ...... de ...... de ...... (nu no caso de re{m·ma da
decis(ío mt de'SlJadw: «Vistos os autos, etc.. O Conselho de
Justiça 1·esolve, julgando p1·ocedentes as alleaoç6es c 1·a:zões
ju1·idicas ap1·csentadas 1Jelv 1'eC01'1'Cnte, a fls. . . . . . e outras
razões de ~iJ·eito, 1'e{o1'mar, como de facto 1'e{o1'ma, ~ decisão de fls . ..... , para o fhn rle. . . . . . (indica-se o fim) .
Sala das sessões, etc.»
(Assianaturas do presidente, do mtdilo1· c demuís juizes,
na ordem do posto c da. anti(Juidade) .
Nolas - Quando a decisão ou despacho de que se recorre tiv<'r sido proferido pelo Auditor, sómcntc este rS que
assigna a susien tação ou reforma.
Sempre que as decisões recorridas do Conselho de Justiça não houverem sido publicadas em presença das partrs,
ou seus procuradores, forçoso é que dos autos conste a certidão da intimação passada pelo offi.cial de justiça. Pol' isso
mesmo que os prazos dos recursos são fixados em hora,
correndo o termo de momento a momento, não se deve omittir, na respectiva acta ua sessão, a hora exacta em que foi
publicada a decisão em presença das partes ou seus p1•d ...
curadores, fazendo-se igual menção na ccrLidüo do offieial
de justiça, quando a sciencia fôr dada ás partes por via de
mandado, afim de que fique bem constatado o prazo das 24
horas para a interposição. Os escrivães commetterão falta
grave, certificando nos autos haver esgotado o prazo do recurso c transitado a decisão em julgado, sem identica declaração da hora em que é passada a certidão e ])!'()via verificação do inicio do prazo pelo modo acima inllicauo.
lNSTnUCÇÃO

llecttl'So, em sentido lato, é toda provocação interposta
pelas partes da drcisfío do Conselho on despacho 1lo auditor,
no intuito de obter a sua reforma.
])A A PPELLAÇÃO
C()rn

Art. 290. Cabe a appellação das sentenças definitivas ou
farça de definitivas, proferidas pelos Conselhos de Jus ...
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t.i~a, salvo os casos de rceut·::;o previstos no capitulo antecedente.
Art. 291. Só podem appe!Jar o mini~! crio puJJlico e o
réo.
Art.. 2!J2. A appf'lla('ÜO serú interposta, por simples petição, dentro de 18 noras scgu intes á intimação da sentença on
á sua leitura em sessão do Conselho, na prcsen~;a das partes
ou ~eus procuradores.
§ Lo Recebida a appellar:ão, será aberta vista dos autos
em car·torio successivamenf c ao appellante e ao appellado, pelo
prazo de cinco dias. para offcreccrem as suas razões.
§ :?." O ré o, soll o, não póde appellar sem recolher-se á
prisão.
Al'f. :?!)3. A :lJ)JWIInr,.ão suhirá nos proprios autos, salnl
si Iwuvrr· mais de um r1~0 c a respeito dos outros não tiver
sido ainda julgada a rausa. Ncst.e caso dará o auditor todas
as providencias ·para a prümpfa extracr,ão c immediata expedição do traslado. Na Capital Federal n f raslado poderá ser
dispensado.
Art. :!!H. O pl'azn pnr·:t l'l'tlll'ssa da avrwlla1:ãu scrú de
cinco dias.
Jlamgrapltu lilli!'o. II:JYI'Illlo nPrl'~sidadc de traslado, n
app!'llaç-ão deYerú s1•J.· r~~metf ida d1~11 f rn do prazo de dez dias,
prorogaveis a juizo do auditor .
.A !'f. 205. In f crposta c rccehida a appellaç-ão com ou sem
razões, serão os auf os remcttidos directamcntc ao Supremo
Tribunal.
Art. 2Uô. A appellacão ela s1•nf cnra cond0mnatoria 6 sempre suspensiva: a da sPnf rnra ab~olutoria nunca impedirá
que o réo seja sulfn. ~alnl si a accusa~;ãn Yersar sobec crimo
punido rnm mais de 20 annos de prisão c não tiYcr sido
unanime a decisão do Conselho.
Art.. 297. O processo da appcllação no Supremo Tribunal
obedecerá ás seguintes regras:
§ Lo Recebidos os autos pelo secretario, que nelles lançará o r0spectivo termo, sPrão distribuídos pelo presidente ao
ministro a quem couber a ycz.
§ 2. O sccrcfarin, logn Pm seguida, abrirá vista dos autos
ao pl'oeurador gernl, no:i casos em qur; o deva fazer.
§ 3. Hecebidos os autos do procurador geral, irão os
mesmos ao ministro relator, que, no termo de duas sessões,
salvo si alleg-ar motivos que justifiquem a prorogarão, os reJa! ará minuciosamcnf c em mesa.
· § .r~,o Findo o relaforio, poderá o réo, por si, ou por adyogadu, fazer obseL·,·a,;õPs oraes, por tempo não excedente de
quinze minutos.
§ 5. Discutida n materia pelo Tribunal, proferirá este o.
sua decisão.
§ 6. Sendo do r1;o a uppellarão, não se poderá aggravar
a vmmlidadc imposta.
~ 7, Si o Tribunal armullar o processo, mandará submetter
l'f~o a novo julgamento, reformados os termos invalirlados.
.
§ 8. Será scercl o o julg~mento da appclla~.:ão quando se
achar solto o réo.
Art. 298. Proferida a sentença condemnatoria, o presipente do Tribunal commnnical-a-ha immediatamente ao au ...
0

0

0

0

o

0

0
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dito r respectivo, para que providcnc i c, expedindo mandado de
,
prisão, ou como no caso couber.
Art. 299. No caso de absolvição, o presidcnlc do Trilmnal
communical-a-ha por tclcgramma ao respectivo audilor, afim
ue que providencie sobre a soltura do réo.
Art. 300. O secretario do Supremo Tribunal 1\Iilifar rcmctlerá ao auditor respectivo uma cópia da decisão que condemnou o réo, para que a este c ao advogado seja feita a intimação. A certidão desta será enviada ao mesmo secretario,
afim de ser .i unta aos autos.
Paragrapho uni co. O procurador geral lerá sciencia nos
proprios autos •.
l'ETlÇAu

Meriti::isimo Conselho de Justiça da ••••• Circumscrlpção
Judiciaria Militar.
O promotor militar da • . . . • • (ou o advogada abai:ro assignado), não se conformando com a sentença de fls ...••• quo
absolveu (ou si fôr advogado: «que condemnou, no aráo •••••
do art. ...... do C. P. M.~) o réo F .••••• (nome e 1Josto ott.
g1·aduação, si tiver) vem pela presente c na fórma ela lei, ap ..
pellar da mesma sentença para o Egregio Supremo Tribunal
Militar, requerendo lhe seja concedido o prazo legal para apresentação das razões cscriptas, em primeira inslancia.
P. Deferimento.
(Logw·, data e nome do appellante.)_
Notas - Na hypothesc do Conselho já bavcl' encerrado
as suas sessões, esta petição deve ser dirigida ao Auditor
consoante o art. 92,- lcttra rn, do C. J. M.
A appellação da sentença condemnatoria é sempre suspensiva; a da sentcnc_:a ahsolutoria nunca impedirá que o réo
seja solto, salvo si a accnsa(;ão vm·Rar sohrc cl'imc punido
com mais de vinte nnnos de prisão Ri não tiver sido unanimo
a <keisão do Conselho (:\rt.. 2Uli, do C..J. M.).
Interposta a appcllação, por simples petição, dentro das
48 horas seguintes á intimação da sentença ou á sua leitura
em sessão do Conselho na presença das partes ou seus procuradores, será aberta «vista~ dos autos em cartorio, successivamente, ao appellante e ao appellado, pelo prazo de cinco
dias, para offerecerem _as suas razões.
O prazo para remessa da appellação é de cinco dias; ba. . .
vendo, porém, necessidade de traslado, a appellação poderá
ser remettida dentro do prazo de 10 dias, prorogaveis a juizo
do Auditor.
·
APPELLAÇÃO

llazúcs

Egregio Supremo Trihnnal 1\Iililar.
O promotor da . • . . . . (ou o advogado abàixo assignado)l
vem, respeitosamente appellar para esse Egregio Supremo
Tribunal Militar da senlenca de fls. . . . . . • do mcritissimo
ConsP.lho ne Justiça qnc absolveu o réo I•'...... , incurso nas
venas do arte: ~·-· •.•• do Codigo Penal Militar (ou, srndo atl..
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vooado: "que conden1nou o réo F. ...... ás penas do Qrdo
•.•. ·. . do art. . . . . . . do C. P. /J1. ) •
Fundamenta o appeliante o pi·e.:;t~nlc n•eut·su ntk :3cgumtrs motivos do direito c de facto: (scvuem-sc os motivo.~ el/1
que se baseia a appellação: nuUidade do processo, llo juluamentto ou da sentença, tel' sido esta proferida contrariamente á cvülencia dos autos, ou aquillo que tôr) .
Pelo que, á vista do exposto. pede, e espera o apv~llantc
quo soja reformada a alludida sentença, para o fim de. . ...
(ser o 1·éo condemnado na j)cna maxima, etc., ou absolvido),
vor ser conforme o Direito o a Justiçª.
(Looar, data e assianatw·a do appellante. )'
NOTAS - Na fórma do art. 184, lettra f, do C. J. 1\[ .. ao
promotm· incumbe recorrer, obriaatoriaJnente, dos despachos
do não recebimento da denuncia, dos que julgarem prescripta
a acção p,'mal e das sent.encas do absolviçüo. quando rrmdadn.~
em dirimentes ou justificativas.
São ci:n.tsas dirimentes da imputabilidade criminal aqnellas que actuam directa e exclusivamente sobre o elemento
moral ou psychico das infracçõcs pcnaes eliminando-o por
compl.~!o, mas deixando subsistir
o elemento ma!crial ou
physico.
São causas justificativas dos crimes aqncllas que actuam
direclamcnte sobre o elemento material ou physico dns infracções penaes, retirando delle o caracter do injuridiciuade, e,
J)Or cons.~guinte, actuando indirectamente sobre o elemento
nwral ou psychico. (Lima Drummond - Direito Criminal.)
A causa dhim.e.nte ou causa de wio culpabilidade, eurnú
dizem os f ratadistas francczes, se verifica quando. não obstante o caracter illicito da ac\ÜO, faltam os elementos csscn ...
ciacs da imputabilidade (intelliaenC'ia e vontade).
A causa justificativa occorrc quando o agente está em
estado normal de imputabilidade, mas em condi~.:ões excPpcioJJaf'S que lho d:io o diecilo do commnttcr o acto, cm!Jura a
violação do direito alheio quo dahi resulta.
As causas di1'imentes tcem, pois, um caracter suujectivo,
visto que assentam na pessôa do delinquento :~ não na arção;
as "Causas justificativas toem um caracter objectivo, lJOl' isc::o
qne o acfo perde todo o caracfer dclictuoso c torna-se licito.
( Galclino Siqueira - Dü·eito Penal BrasileiJ·o.)
O C. P. l\I. trata das causas dirimentes nó art. 21 c E.r.ll~
paragraphos; c elas causas justificativas, nos arts. 26 a 29,
inelusive.
INSTRtTCÇÕES. ,

Appellaçao é a provocação interposta, pelo l\Iinisfrrio
Publico ou o réo, ror si ou seu auvogado, ela süntcnça df•finitiva do conselho, para o Supremo TribuPal Militar, no
intuito de que este a reformo.
A nppellacão póde ser: ex-o (fiei o, yoluntnria ou obrigatoria. i~so no fôro commum. ·
No fôro militar, porém, não existo nppcll::u;iio cx--o{(icio.
E. em via de regra. ella é ob1'igatoria, Yisto como do aecôrdo
com o art. 101, leUra f, do C .•T. 1\L, o promotor dl've recorrer scmp1'e das sentenças LI.~ absoiYiçiio. qunnclo fundadas
rm dirimentes ou jusfificatints.
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DOS EMBARGOS
Art. 301. A's sentenças finaes do Supremo ·:'ribunal !\1 iJitar podcriio ser opposfos embargos de nullidad(~, inl'ringcnlcs
do jnlgado c do. declaração.
Art. 302. Gs embargos devem ser apresentados na secretaria do Supremo Tribunal, quando o processo correr pela
f• cireumscripção, ou nas sédes das audil.orias, qnando correr
pelas outrns circumscripções. denlro do prazo de dez dias,
contados da da ta da intimaç,ão ou sciencia das parl.'3s. N5o
se concederá vista para embargos.
Paragravho uni co. Os auditores remetterão á secretaria
do Tribunal os cmbal'gos offerecidos com a declaração da
data do recebimento, ou commnnicação que, findo o prazC>,
não foram os mesmos oUlJrecidos.
Art. 303. A sciencia da decisão, manifestada de modo inequivoco peJo réo, supprirá a intimação para o fim de poder
elle oppôr embargos.
Art. 304. A petição com os embargos será dirigida ao relator do processo.
Os .~mbargos podem ser articulados e acompanhados de
quacsquer docum(lnfos.
Art. 305. Nos embargos de declaração, a parte requcrer:í por simples prtição que se declare o accôrdão ou se expresse o ponto que Th~lle se houver omittido.
Art. 306. Do despacho do relator não recebendo os embargos, dar-se-ha sciencia á parte.
Art. 307. O secretario, logo que receber os embargos,
junlal-os-ha por termo nos autos, e os fará conclusos ao
r.~ la to r.
Art. 308. E' de cinco dias o prazo para ac; pades im~
pugnarPm 011 susl cnl arem os emlmrgos.
Art. 30!J. A parte que se considerar aggravada com n
despacho do jrliz relator, poderá rrqucrcr, dentro de cinco
dias, fJIJO r~llc <1PI'.''srntc o feito em mesa para o despacho
ser confirmado ou reformado pelo tribunal, mediante processo verbal.
Paragrapho uni co. Na primeira sessão após a interposi(:üo do aggravo serú cllc relatado e julgado. Não terá v oi o o
juiz que tiver profl'.~rido o despacho aggravado.
Art. 31 O. O julgamento dos embargos obedecerá ·á mesma marcha do julgamento das appellações.
Art. 311. E' pcrmil Udo ao réo, por si ou por procurador.
sustcnfnr oralmente. perante o tribunal c após o rclatorin.
os Rcns emhaegos ou a impugnaçfio, s.-~ndo-lhP para isso conccdidn~ qn inze minutos.

Os emhargos constarão de uma pet.ição, dirigida ao retafor do processo (' acompanhada, ou não, de quaesqncr do-

cunHmto~.

Nos embargos de declaração, a parte rcqucmrá, por Fim-.
pies peticiio, que se declare o accórdão ou se expresse o
ponto que nr>lle se honw~1' omil.t.ido (art. 305, do C. J. 1\L).
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ENlBA~OOS

DE DECLARAÇÃO

Petição

Exmo. Sr. Ministro F ...... (o relator do processo).
Diz F. . . . . . por seu advogado, abaixo assignado, que nos
autos de processo crime a que responde perante a justiça militar, pelo delicto previsto no art. . . . . . . do Codigo Penal
l\lililnr, proferiu esse Egregio Tribunal, sendo V. Ex. relator,
a snnlença definitiva constante do Venerando Accórdüo de
• • . . • . (data), na qual, data venia, ha a seguinte obscuridade
(ott ornissão) : (declara-se qual seja). E pois requer que seja
declarado o referido Accórdão (ou que se expresse aquelle
7Jm1to omittido) .

-

P. D.
(Data.)

F... . . . (0 embargante.)
Os embargos podem ser articulados, ou não (art. 304 rlo
C.J.l\1.).

Sendo articulados, é de praxe o seguinte modelo:
ENlBAROOS

-Por embargos infringentes do julgado (ou de nullidade) diz F ...... , por seu advogado, abaixo assl-

gnaclo, por esfa e na melhor fôrma ele direito.
Contra

O Venerando Acc6rdão de ..... , (data) rirsse Egregio
Supremo 'f1ribunal Militar.

E. S. C.
P. que . • . (alleoam-se em, m·tioo& distinctos e claros
toda a materia que se tiver de of(erecer).
P. que .....•
P. que .•....
Ncslcs lrrmos:
Espera se reforme o Venerando Acr<'irdão citado no sentido de . . . . . . (declara-se o sentido da te(ornra) para o que
se offcrerem os presentes embargos, qne devrm ser recebidos
e afinal julgados provados.
Com os prot.c~f os nerrssarios.
(Data.)

F. . . . . . (O embargante.)
SUSTENTAÇÃO DE EMBARGOS

Pelo embargante F ..•.••
Egregio Supremo Tribunal Militar.
Sustentando os artigos constantes dos embargos ao Veneranrto Accéirdão de . . . . . . (data) des~e F,gre~io Tl'ibunal, que
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condemnou o . . . • • • (soldado, of{icial ott o que {U1') F ..••••
á pena de •••••• ::mnos de prisão com trabalho (ou como
}u1·), gn\o .•••.• do art. • • . . . . do Codigo Penal Militar, o
embargante declara mais que: • . • • . . (scauem-sc al'ticulada'Jnente, on não, os novos motivos a mlduzir).

Assim, pede c espera o embargante quo esse Egregio Tri·
bunal se digne de receber o julgar provados os presentes em- bargos para o fim de ....•• (o fim que- fOr) por lhe parecer
de Direito e do Justiça.
(Loam·, dafa c assignatura do cJnbm·gantc.)
No la - E' de cinco dias o prazo para as partes impu..
gnarcm ou suslcnlarrm os embargos (t'lrt. 308, do C:. J. l\L).l
INSTflUCÇÕES

Embm·ao.r; á sentença são o meio processual pelo qual so
reclama a attenção do Egregio Supremo Tribunal l\Iilitar so ..
bre a sentença final por elle proferida, para que a t'cforme,
modifique ou declare.
Podem ser de nullidadc, infringentes do julgado e de declaração, conforme, respectivamente, a sentença embargada ó
nulla, contra a prova dos autos, ou obscura, ambigua, contradicforia ou omissa.
D.\ EXECUÇ \0 DA

SB~TENÇ:\

Art. 312. O àuditor, tendo a sentença transitado em julgatlt), ou de posse da que tiver sido proferida pelo Supremo
Tribunal, fará cxtrahir pelo escrivão· uma guia quo rrmcttcrá {t autoridade militar competente .Para cxcrur,ão.
Art. 313. A guia qnc scrú assignada o rub,·karla Jl':l,J
audilor· em todas as suas folhas, conterú:
a) o nome, graduação, naturalidade, filia~ão, idade c es ..
ta do civil do comlcmnndo;
b) sua csktlurn c nwi'3 signaes por quo so o possa phy..
sicamentc distinguir;
c) qmwsqucr declarações par f iculare3 qnc as circums-

ttlncias aconselharem;

d) o te·ur da sentença e a data ern quo terminar a pena.
Art. 31L Do posso tla guia, a autoridade dcsignal'tl. o lagar
para cum~primento da pena e· rcmctterá o condemnado ao
dircctor da prisão.
~ I
O di redor do cslatbrlceimrnlo em que tivrl' o réo
de cumprir a pena, passará recibo da gn ia, c o rcmetler:í. ao
:.wdilor para srr junto aos autos.
§ 2°. l'\os c~lahclccinwntos doslinados. á cxf'cnr,i'io da:;
pcnac; hnvcrú um lin·o csvccinl de registro das f:11i~s dt~ srm ..
tença, no fJlWl sPrfín a~ mesmas annoladas em ordem chro~
nologica de rrechinwnlo, com cspnços conyenicn!f'~ para ns
indicações relativas n transfcrcncias e rlcm[lis fnrto:> eonecrncnf cs ao condemnano.
Art. 31:5. Ec ao condcmnado fôr applica1l:1, nlém da
pena de pri~::ío, a do privaçiio {10 rxrrcir-io de nJgmna arfe ou
profis~:\n. on ele su::;pcn;;fío do cn1pregn, o nndilor providen0
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ciará para quo seja cumprida a pena de suspensão on IWivação depois· de executada a do prisão.
Ar L 316. Se fôr applicada. sómentc a pena do suspensão,
ou perda de emprego ou patente ou a de reforma, o auditor,
logo que a sentença passar em julgado, fará CXJH~d ir mandado
dP intimac,:ão ao réo com o tcôr ela sentenç-a, c comnmnicará
o facto ~í. autoric.ade competente.
Art. 317. Em caso elo suspensão do emprego, ficurú o
eondemnado privado do respectivo exercício, bem como rh~
outra qualquer funcc,:ão publica que tenha, salvo si for do
<'leição popular; no caso de perda de emprego, cicixal-o-lla
immodiata e definitivamente.
Esta pena importa pcr.da de todos os (!irciloJ c nmtagcn::: decorrentes do cmJ>rcgo ou patente.
Art. 318. O dircctor do estabelecimento em que se achnr
o proso simplesmente detido ou ein cumprimento do pena,
deverá communicar ao auditor o obito, fuga, ou qualquer
interrupção quo tiver o condcmnado na cxecnção da pena,
hem como a soltura, scncio os respectivos officios juntos aoq
autos do processo.
Art. 319. No c~so de evnsfio do contlJmnado, a autoridade competente comnnmicará o facto ao auditor da circnmscripçfio por onde houver corrido o proces~o. Si posteriol' ...
mento o réo so apresentar .ou fur capturaC:o, a communicaçfio
será feita ao mesmo auditor.
Art. 3.20. A prescripç.ão da condemnação será decretada
pel·o Supremo Tribunal Militar c.v-officio, ou em virtude de
representação do ministcrio vublir.o ou requerimento da.
par! o.
Art. 321. O auditor acompanhará c:Jidarlosamcn! c o
cumprimento d::1 pena de cada condemnaGo, de fôrma que,
no mesmo dia em clla se tiver por cumprida, possa passar,
mo~mo por tclcgramma, o compí!lcnlc mandado do soltura.
A1·l. 322. Em Inda~ as nwlitol'ias haverá um lhTo do
c:xecucões, aberto r rubricado pelo auditor, com inclicnçfio do
nome do sentenciado, do crime, da dat_a da sentença, da gn ir1,
da tcrminac,:ão da pr:·na f' dn soltura.
Al'l. 323. A pena (],} prisfio, semprf' qnc acarrcf ar a perda da patente, produzirá todos os seus C'ffcifos logo que tenha
passado em julgado a sentença.
·
Art. 32·í. A sentença passada em julgado. que acarretar
a vcrda de pos!o ou exclusão .do serviço mili!ar, sujeita o
conrlrmnarln ao eum}wimi'JÜO da pena em prnilenriaria
civil.
ArL 325. Si á condcmnação sobrevier loucura do condcmnado, csl o só cntrar{t 110 cumprimento da pena quando
recuperar a integridarlo de suas faculC.aclcs mcnf.aes.
§ 1o • .Si a loucura sobrevier durante a cxrcução da pena,
f'sta fic:-\rá suspens:t f'niquanfo se mantiver a cnfermidaclo:-,
caso em que o condcmnnclo scrú recolhic~o a manicomio ofJicial.
§ 2". O toml)o que durar a enfermidade núo srrú com- put:ulo na cxccw.:ão da prna.
Arf. 3'?G. As penas de prisão com frahnlho serão cumpridas nos quartcis, forlalczag ou prf'sidios militares, e fmjeit:uão o condemnado a nm regimcn elo trabalho, compatível
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com a sua compleição physica, e educação moral, proporcionada pelos resprdivos officiaes. Não é permittido o reginwn pPnitenr.inT'io rm rommum, desde que se hnja organizado n rPg-inrf'n ~Pllulnr·.
Arf. :rn .. \ Jlrisfío twrvrntivn se1':Í levada l"'m ronla integralnlf•nlf' nu enmpr·imPnfn dn pena. ;\'fio n sPd n mPnagrm eoncrd ida nas cidades. A concedida nos quartei~, navios
c acampnmrnfns sf'r:í lcvndn em conta na nw<Üda df~ um
f rl'ço do fPrnpn r!P snn durnção.
Art. :l'!R. O r''o será posto crn liberdade· antes mesmo
rir proferida a srntenea do Supremo Tribunal na nppe 1 1nção,
ou nos PlnlHrrpos. Jogo que o tempo de prisão altingir o maximo da JWlla r"mm inuõa no art.igo dn !ri rm que o hotlYcr
julgado inrnr!'!o o Conselho de Justiça no primeiro cnso. e
no segundo o proprio Trihunal ao julgar a appcllação. Esta
disposição, no rrue fôr applicavel. se observará tamhcm nos
rrrocessos da cnmpefcncia originaria do Supremo Tribunal.
Art. 320. A sentença criminal passada em .fulg-nrlo será.
por extracto, annotada na fé de officio on nos assentamentos
no rondcnmado. Esta not:l não poderá ser trancndn, salvo em
r~n~o dr nmni~t.in.
DA

EXECUÇ~O

DA SENTENÇA

Para a rx0r·u~ão rb s(lnfPnça n nndifor rnnnrlr~ r:í no 0srriv:in a ~rgninfr porfnrin: "O f'seriviio aurne f'~fa (\ n incJu.;:n

rôpia da senf.Pnça do mrritissimo Conselho

de Justiça (ou
Ycnr>rm'cl Acró1'rltin dn Supremo Tribunal Militm•)
que
~'•nrlemnou o rro F..... (nome por inteiro, posto ou ora-

rfo

rluoçl'ín. se fh•r>r). e passo guia para que entre o mesmo no
'''lllmt·imrmlo da nena.:)

(Data r a.çsignatura do Auditor.)
Ilni~C'hida n porfnrin
r/tdii.'J 1 o p;.;rrh·iío fad.

e a c"ópia da sentença (ou do Aca ~eguintc autuação. em separado:

EXECUÇÃO DE SENTENÇA

Am:. . . . . ding do mcz de.... do anno de ..... , nesta

:+d1• .... 11:1 s(;~~~~ df'sf.a Auditoria da. . . . .

Circumscripção
.Tudiciaria Militar, r 01n meu eartorio, autúo a portaria e a
r6pia da P-enfrnçn do Conselho de Justiça (ou do Accordão
''" l~e reni11 Sttpremo Tribunal Militar) que adiante se seo-:JPm. Do qt~r._ para const~r, lavrei o presente termo. Eu.
l· . . . . . . . C'SCrivao. o escrevi.
F. . . . . EscriYão.
Em seguida n r6pia r!.n sentença do Accórdão, o o~crivão
t.l\'rnr:\ a ~P.guinl.o
1·

ORRTlDÃO

{j('rfifieo crnc o rf.o F....

(nome por fnteiro, posto

ou

~7rnrh:w1io. u· fi1•rr, e n cm·po ou repartição a que per~en

'~''i'), natm·al de ..... , filho de .... , com ..... annos de Jda"nlfl'it·o (cmwdo ou ?'iuvo). foi denuncinrlo, processado,
e :1 fimll roTHiPmnnrlo a. . . . . . (tempo) de priRão com traba-
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lho (ou como {tJr·Q pelo mcritissimo Conselho de Justiça (ou
f)elo Egregio Supremo Tribunal Militar) por haver comrneUido no..... . (dia, mez e anno que forem)
o crime

previ~ to

no art.. . . . . do Codigo Penal Militar. O a Iludido
réo (isso no r-aso de fcr sido preso prevcntivnmentc) esteve
preso pt·eyrnfivamcnf.c desde o dia.... (dia, mez e anno
que (orrm) até o dia. . . . . (dia, mez e anno que forem) .
O referido é verdade e dou f('. no qur. para con~f:u·. l:nt·Pi
csl o f(Irmo. En, F ..... osrrivfío, o csrrcvi.
(Data e assiqnatura do Escl'ieão.)

Nota - Não só a prisão preventiva deve ser computada
na prna. Tambem a menagem. cont~edida nos qunrtei~. navio~ e ncarnpamcnfos, ~f'r;\ levada em conta na medida
do
um 1erço rlo tf'mpo de sna rlnrnçiio. Nilo ser;\ n roncrrlid:1
na-; cidades (art.. 2?7, dn C ..T. J\1.) .
C:\HTA DE OUTA

O Dr. F..... Andilor rln..... r.irrnrnscripr.iio Jlidi-·
cjn.ria 1\filitnr.
Faço saber no Sr. Commandanto do. . . . . (autoridade
m:ilitm· que fór! qne a preser1te ncomvanha o rro F ..... .
(rtr)1~1(' wn· inteiru:, filllo de ......... natnral
no F.starlo
de ......... , cnm.. . .. . annos d0 idade, soltei t•o (casado on
viurn). mlrlarl0 (ou o que (ôr). do ....... B. C. (meneio110m-se maf.r; n f"sfatura do rén e os .'tigna.es por que se possa
J>hysi!:n rrwntr> distinouir, bem romo qunesquer declarações
parliculnrcs qnr> a.c: cÍN'llm~tandn.~ acon.r;elfuzrem) que vae
cumprir a pena ele.... (tempo) de prisfio com trabalho. a
f!UG foi cond0nlllado pOI' scnf ença rio.. . . . Conselho de Justiça da.... . . Cil'cumsrripçiio .Turliciaria Militar Auditoria
do Fxs•rcif.o (nu r1a Jf,u·infln). (on a que foi ronrfcmnado rm.
t•ir!l:r!e do J t•r·cínhío do Earc(lio Supremo Tr·iburwl illilifnr), d:-~ tadn no.. . . . de. . . . dr. . . . . . cnmn incurso no ar-

tigo ...... do Codigo Penal l\lilitar. c cujo teôr é o seguinte:
(tnmscreve-se a sentença ou o Accórdão). O réo foi preso
em.. .. . de.... rlc. .. . .. . Dada e passada em. .. .. . (loaar onrlc fr'ir). nos ..... rlins cio mcz de ..... do nnno d(l ....
Us.çfqno!ura do :twlifor. I
i\OT:\S -· Além de assif!nar. o Aurlitot· d(Wl~ rllhric<n'
fndn.s as folhas da guia (art .. :n3. rlo C ..1. 1\I.)
A g1.1 i :i dm·e ger romcttida corn o competente recibo,
pelo rliroefor do f'Sfabclcrinwnfo Plll qun l ivPI' o l'l;O de enmJH'ir a ywna ao Anditnr. pnra flllC cslc n fa<;:a j11ntnr aoq
autos (art.. 314, ~ 1o, dn C . .T. 1\l.) .
nEMERSA DA CAnTA DE GUIA

(Officio)
~r.....
(.\tfforidndc militar que (ÔJ').
1-'nzrndo r.ltN~·ar· :\s vos~ns mãos, para os fins de direito,
a inclu~a guin de sonf.cnça proferida rontra o réo F ..... .
(11Mitr·, 7>M:fo ou rrrarfllo,.iin, s'? tiver). rogo ilillfl. opportnna

Exn1o.

4U

ACTOS TlO PODEn EXECUTIVO

dPvolução com o dcYido recibo, e, hem assim, quo, occor'rendo, durante o cumprimento da pena, quaesquer dos fa ..
ews n quo so refere o art. 318 do Codigo da Justica Militar,
Yos digneis de eommunicar, por officio, com a possível urP,('ncia, a esta Auditoria. no interesso da Justicn.
(Data.)
P .....• .Au(lilor.
IN RTI1UCÇÕES

Chama-se execução de sentença a acção pela qual se
fa?. soffror n um condcmnnrlo n pena que lho foi imposta,
em virtude do lei. "Parte intcgl'antc e final do proeC'sso,
ella se distingue das outras partes deste em se occupar especialmente da força ou efficacia executiva do julgado para
conseguir o seu effeit.o pratico: assignala, assim, a transi~ão das funcções estrictamente judiciarias para as de ordem administrativa». (Lucchini, n. 373; Galdino Siqueira
- Cw·so de P1·oce.r;so Criminal.)
O orgão do ministerio publico é uma elas partes da
execução, cabendo-lhe. por isso, fiscalizar as prisões, pelo
menos uma vez por anno, e vigiar o cumprimento das penas
(art. 10~. lettra .f, elo C. J. l\1.) "exercendo essa funcção
como bem ensina João 1\Iendcs, já hão é simplesmente um
orgão de accusação, mas Lambem um defensor do condem..
nado cunfra os excessos dos funccionarios dos estabelecimentos pcnitenciario~. um vigilante advogaao para que não
haja qualquer excesso na execução. Entre a nímia condes ...
r.cndencia e o inut.il rigor, deve elle pesar maduramente as
consequencia da fiscalização, não s6 em relação ao direito
dos condemnado~. como á responsabilidade e aos deveres das
au toriclndeg ou funccionarios administrativos.

no

';JL\BEAS-CúRPUS''

Art. 261. Todo aquelle que estiver soffrondo on so achar
em imminento perigo do soffrer violencia ou coacção por illegalidade on ahuso do poder de alguma autoridade militar,
judiciaria ou administrativa, ou de junta de alistamento o
sorteio militar, poderá requercP ao f~upromo Tribunal 1\lilifar
uma ordem de habeas-corpus, por si ou por procurado L'.
§ 1.0 A petição de habeas-corpus devo conter:
a) o norne ela pessôa que soffre ou está ameacada do soffrcr coarcüo ou violcncia e o da pessoa que dclla ó caw:a ou
autora;
b) a clcclaraç:ão da cspecio do constrangimrn f o CJtW
soffre;
c) em caso do ameaça de violcncia ou coacc:ão, as razões do seu te mor;
d) a assignalura do paciente ou impetrante, ou de cnwm
assignar a rogo, por não saber ou nfio poder faze l-o.
§ 2. 0 Apresentada a petição, o presidente do Trilnunl a distribuirá a um dos ministro~ que. verificando ser caso rlo
habens-conms, requisitará immcdialamcntc dn prs.:;ô3 ind!cada como eoactora as informacões relativas nos fartos alie-
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gados, em prazo razoaYel, podendo exigir a apresentação du
paciente.
§ 3.° Com as informações ou sem cllas, o relator submetlerá o pedido a julgamento na primeira sessão, e praticadas as diligencias que o Tribunal julgar neccssarias, apreciará elle o peuido o decidirá como lhe parecer, rcst l'ingindo-so, porém, ao ponto do vista rla legalidade ou illogalidado do neto, alJslcnrlo-se das ra:t.ões do conycnioncia ou
opportunidadc elo meu idas autorizadas por lei o praticadas
por autoridades competentes.
§. 4. 0 O habeas-corpus vúuo ser requerido por qualquer
vcs~üa em seu l'ltYor ot! de outrem.

1\ellhuma uifflculdado offercccudo a ]Jl'atica do processo
do habeas-corpus, clarissimamentc regulada pelo art. 2<H,
r-;uas letras e paragraphos, do C. J. l\1., torna-se desneccs.sario apresentar aqui qualquer modelo a respeito.
A poti~.:ão do habcas-cor1ms poderá, cnt.rctanto, ser assim redigida:

(Pcíí~áo)

.Exmo. Sr. Pre~idente do Supremo Tl'ibunal 1\IilHar.
F ....... cidadão h!'asilcil'n, official do Excrcilo (ou o
(file {ur). l''~sidcntc em ...... , fundado nos arts. '7'!,
~ ?:!,
Lia Gon~liluição da Ilrpublica, c ~ül do Codigo da Ju::;liça
l\lilHm·, vigente, achando-se illegalmcntc preso em. . . . . . (o
logm·), como prova. com a corticlã'O junta (ou, si a wio H v::;'
obtido: «M:."tn que o possa provm· c01n CC1'lidão, por lhe ter
sirlJ a mesma negada») vem, mui respeitosamente, impetrar
dcsw Egroa:io Supremo Tribunal, em seu favor, nma ordem
de "habeas-corpus", para o que passa a cxpôr as razões que
mostram a violcncia o a illcgalidado da prisão quo soffre
(seaue-se a exposiçüo das causas da illcaalülade e violencia
da p1'istio) •
O paeiml[e, al'Jirmando ser verdade tudo qnanfo ailega,
)Jede o espera que esse Egregio Tribunal se digne de eonccdcr a ordern impetrada. para o fim do ser relaxado da
IH'isão a quo iujusta e illegahueute :~c ;tcha submcttido.
E. H. D.
(Data c assianatura po1· iillciro do paciente.)
Bi o "habeas-corpus., fi) e impetrado por alguem~ que
Hão o p:Icicuto, vuderú. ser assim redigido:
E.xmo. Sr. Presidente do Su.premo 'l'rilmnal :\I ilHar.
Achando-se Ji' ••••• , cidadão brasileiro, official do Exercito (ou, o que {ui'), rogidente em ...... , proso em ...... ,
como IH'ova com a cPrlhlão junta ((lU, si a nâo tivcJ· obtido:
sem (JUe o possa pro1Hll' com certidâo po1· lhe lwvc1· sido 1/t:uada a nwsma), vem o abaixo assignado, mui respeitosa.
mcnf o, fundado nos arts. 72, § 22, da Constituiç.ão da Hc-hublica, o 261 do Codigo da Justiça 1\Iili(ar vigente, impetrar, desse ;Egrcgio Supremo Tribunal, uma ordrm de habeas-
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em fa\ ol' do alludido F ..... para o que passa a ex...
t·azii<'~ t{llC moslt·ant a viol<·nl'ia c a iliC'galidado da
st.:, prisfí.o: (~t~rrucin--Sf' as J·a:.iit!s dt~ illcualidade c vio/l'neia
C?I'JHlS

pur as

da JWis<io) •
O supplicantc, affirmando ser verdade tudo quanto ai-

lega. pede e espera quo esse Egregio Tribunal se digne de
conceder a ordem impetrada, para o fim de ser relaxada a
prisão a que injnsta c illegalmcntc se acha o paciente
st:bmettido.
E. Il. D.

(Data c asSÍ!JIWilll'a do impet?·antc da ordern.)
''HABEAS-CORPUS" PREVENTÍVO

Exmo. Sr. Prosidenl ~~ do Supremo Tribunal Militat·.
F ..... , cidadão hrasiloiro, official do Exercito (ou o
que {ô1·), residenl e em ...... , achando-se em imminento
perigo de soffrcr violencia ou coacção illegal, vem perante
esse Egregio Bupremo Tribunal impetrar uma ordem de
habcas-coJ•pus preventivo em seu favor, fundado nos artigos
72, § 22, da Constituicão da Rcpublica, e 261 do Cocligo da
Justiça Militar, vigente.
Fumlamenla o imuol r ante o sctr podido nos segu intcs
motivos: (segue-se a e.vposição clara do facto que cvnslituc
ou de1· loam· â ameaça de prisão ou constrangimento illcaal,
nomeando-se a autoridade de quem possa ella parti?') .
O supplicante, affirmando ser verdade tudo quanto allega,
pede e espera que esse Egregi.o Tribunal se digne de com~edcr
a ordem impetrada, para o fim de cessar a ameaca de .-~on
strangimcnto (ou conrç{io) i\lpgal que se acha ero perigo imminrntc de soffrcr.
E. H. D.

(Nome

JI01'

inlciJ•o do impetrante da ordem.;

Nota - Peitas as neccssarias modificaçJ)es, P.~ses modelos
servirão para oa demais casos de «habe.as-corpu~:..
INS1'RU~ÕES

Consagt·ando expressamente a irrecusabiliuadc t.Io <dtaIJcas-cor.pus>>, na sessão da Decla1·ação de Direitos, a Constituição Federal erigiu-o, assim, em garantia primordial da liberdade individual, autorizando o recw·so sempre que algu.em,
so{{rer ou se achar c1n imminente perigo de soffrer violencia po1· 111cio dG JJJ•isão ou const1·anuimento illegal em 0Wt liberdade de loco11w~·ão (art. 72, § 22).
No 8ünlido du direilo, a vivlencia é a força physica quo
al.Jtl.sivmnenfc, isfo t\ t'om 11ufn liso de pode1·, ou illeaalmente,
ist.o é, .<;em obscrvanr:ía dos Jli'Cceitos lcaacs, se emfH'C'g,a contra a pessoa.
Dá-se ~onsll·anuimcnlí.l quando a acção empregada se
exerce sobre a vontade de outrem, comp.ellindo-o, abusiva Ol~
illegalmente. a fazer ou não faz.er alguma cousa.
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JJa uwsma fúi•nw qu_c 110 ca~u da viuloriCia, o «hallca:'col'JJU::i» prorcdc, qtter lw,Ja ac1,'iiO eoadiva d'feeliva, qtwr s1•ja

c lia imminente.
·
. As~irn, o <<ha!Jeas-~orJHJj» é preventivo, quando evita a
vrolc•ncJa o11 <'011~! r·angnnenlo illllltincnll' ou q11e ~o t<'llw: é
libcrotol'io si faz ee:-;:-;,n· a \ iulencia utL eunsli'allgintenlu já

cffecf.uaclo.
No· p1·inwi1·o í'a::lu, dua::-; cundir;õcs são preci::-;as: amt.·aç·J.
SfFI'Ía ou (/l'rt.ec; wlualidwlc ria amcw:a. Temor vago, inccrlo,
IH'C-"'tlmido, s<ml pl'O\a. nfio ~~onsti!ttc o pcrig:o que o «ha!JeascorpiiS>> proeura l'!'JIJ·OVPI'; anw<u;a I'f~tnola, que pôde sc•r· c\'itada pelos meios commnns, não dá Iogar ao r·ecur.su (Galdino
Siq1wira -- C1n·so du l'ror·esso Cri11~inaC· \Yhital{er - Revista
do IJi,·eito, XJL pag. 1G~; Jlc1;ista de Ju:risprudcncia, IX, pagina 1G!l: XYI. pag. :rilt; Siiu Pmllo .Jwl .. pags. Hí5, 2D1;
VI, pag. 311; XI, pag. 3;::;.
DO PHOCRRSO E .JlrLGAi\lli:NTO DO~ CHJMES D \ f:O:\IPJ·:TI~NCLt\ JJO SI'Pllf.:\10 TIIII\I"N.\1. :\lJLIT.\lt
,\d. ?G:?. ~'\n processo c julgumeulu do;-; et·iult!:; da cowr·cl.t'llria Ol'iginaria do HllJH'CillO Tl'ilJtLnal .\lilitar. U{Jl'CSO!llada

a rir'ltltncin ao pl·,.:-;iduutf'. e:;Lo vroccdct·á. na IJriuwira scs-:fin,
ao SP!'I r• i o dr• nm eonsPllw de Í!Jsll·uc(~ão culllJW~I.o de trrs minisLl'os, nm do Exereilo, lllll da .\L'mada c um civil, que funceionar<i sul1 a lH'Psidencia do militar mais gmduauo uu mais
antigo.
Art. 2G3. Os ministros militares c o civil. d:; que trata
o al'l igo anteccd.r•nl e Pxcrccrão durante a rdmso da instruet.ão,
as a!lrilJui~ões que este codigo confere rcspcclivamcnlc aos
juizes e aurlitor dos eonselhos de justiça.
Art. 2G1. As fnneções do nlinistcri(J publico serão de:-;cmpcnhadas pelo procurador geral.
Art. ~,6:). Reunido o conselho de inst.rucção, procederá
segundo a fôrma. do processo cstaiJelPcido para os crimes da
cornpnl encia dus con:S.clhos de justiça. 'l'crrninada a formação
da cnlpa serão os autos apresentados a'O presidente do tribunal, que providenciará ~obre o jn_lgamen~o do accusado, segundo a fcírmn estauelecula nu rognncnlo mlcrno do Suprenw
Tribunal .
. \d.. :?ü6. Nos crimes de responsabilidade. si a denuncia
r.onUvt'r os reqttisifos legacs, o conselho de instrucção, na priJllcira sps:.;ão. mandaJ'(t intimar o deilUneiado para responder
rlonl,·o rlo prazo dl' q11inzn dias. Fi lido o pntt:P, cont a resposta
ou sem clla, sn tleeidirá do recebimcnlo on não da drnun1~ia.
§ J • " A dPntWC ia lles:;.es Cl:imcs podcrú Vil' uf\sacompanhada do rúl th~ fl•st•':llllltha~, s1 a nwsn1a =--e f111Hiar em docunwntos.
§ :? • " o df'!llllle;ado nãtl ...:r•J·:i p;·:·,·Ialllf'nlt• Oirvi<ln:
o) quando estiver f(íra rlo paiz;
.
b1 ~;i i't'T i~JIUl'<.lrlo o Jogar ~!e sua re~mleit.~l•.
AÍ·l . .2(}7. As deeisõcs que puzerem termo ao JH'Uf'l'·":-:if '•
}Jclll como as finaes de condPmnari'lo, ou absolvição, serão Iomarias por maioria do tribuna]. par·a n rtnc, satisfeitas as diliS"l'IWin.; L'gne:,:, se Hpresentarao o.s autos <'In mesa.
Art.. '?ôH. Os membros rlo conselho de instrucção tomarão
parte nos julgamentos do tribunal. Os autos, porém, serão re-
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latados pelo ministra civi~ a quem compelir a disLdbui~~ão,
c quo não tenha feito parto do mesmo conselho.
~\rt. 269. Uaherú recurso para o tribunal das decisões quo,
Yer;:.;arem sobre o recebimento ou não da denuncia, pt·isão preventiva o mcnagcm .
.Al't.. 270. Das decisões proferidas pelo proprio trilJmtal
só cabcl'ú recurso de crnlnlrgos á clccisão final.
Art. 27l. As diligencias, que se fizerem necc::;sal'ia~;, serão executadas_ de ordem elo relator, por intcrmcclio do auditor
da circumscripção onde ~c devam realizar.
Art. 272. As funcçõcs de escrivão e de official de justiça serão desempenhadas, respectivàmentc, pelo sccretariq
e pelo porteiro do Tribunal.

Conforme ensina l'imcnla Bueno "seria vara Lkwj<~r wu~
os crimes communs e graves não tivessem sinão um tlÚ e
idcntico processo para a sua discussão c julgamento. .Além
de outras convcuicncias valeria isso a mais perfeita igualdade da le-i sobre tão importante rnateria. Tratando, vorélll,
do processo criminal, em geral, c do suas differontcs espccies, a bôa administração da justica, em conscquencia da csvecinlidade das circumstancias, exige quo, em algnns n::;.~um
vto.:;, se modifique a fórma de proceder, c se avrvvrie ú'
11ecessidncles parliculal'cs llUC predominam".
Em virt udo lles::;a eonvenienoia, é l!lte u U. J. l\L L'::;laboleceu norma especial para o processo o julgameuto dos of~
ficiaes, genoracs do Exercito o da Armada e os mcmbl'•Js mililai'CS do Supremo Tribunal l\Iilitar, no::; crimes mi lilaros o
de I'csvonsabilidado, c para os orgãos do l\linistcrio Publico,
os ministros civis, os auditores, e os ju1zcs militares do Conf:;elho, neste ullimo caso.
DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO

Art. 330. Qualquer official do Exercito ou dn: Armada
fôr aecusado, officialmcnlc ou na imprensa, tl<) haver
procedido ineorrcclamente no desempenho de sou eargo on
commissão, poderá justificar-se perante um Conselho de Ju::tificação, que, a seu requerimento, será nomeado velo vommandante da região militar ou ela divisão naval ~ que estiver subordinado o mesmo official, ou pelo Chefe do Estado-.
Maior do Exercito ou da Armada (decreto legislnli\ o numcl'O 1. G51, ele 17 de janeieo de 1923) •
.Art. 331. O Conselho de Justificação compor-se-1m d1J
frE:s membt·o:::, todos officiaes do patentes superiores ou
ig;uaes á do justifiranle., c será }H'esidido pelo mais gnHluarlo
ou antigo, servindo o immcdial.o do intorroganlc c o mais
lllodorno do ct>erivão tio processo.
Art. 332. Qnamlo se tratar do accns<H.:ão f ei la na imvrcn~a, o pcllido de justificação vodcrú ser indeferido, soh
o fundamento Llo Íll1lll'ocelleneia llaquclla 1 e o cle~1,acho scrCt
pulJliearlo.
Art. 333. Ilnunido o Conselho no Jogar, dia e hora designados~ Argnnclo a convocação feita pelo prosidcnlc, serú PO!:
q~1e
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este apresentada e lida ao Conselho a petição do justificante,
que deverá estar presente.
Art. 334. Em seguida. n official interrogante procederá
á qualificação e interrogatorio do justificante, fazendo-lhe
as seguintes perguntas:
a) qual o seu nome, naturalidade1 idade, estado, filiação
e residencia; .
b) qual o seu posto, e o corpo ou companhia a que per..
trnce;
c) o que tem a dizer sobre a accusação que lhe é feita;
d) si tem factos a aJlegar e provas que JUStifiquem ou
mostrem a sua innoccncia.
§ 1.0 Pódem os juizes do Conselho lembrar ao intP.rro ..
ganto as perguntas que lhes parecerem necessarias ou con\·enientes ao esclarecimento dos factos.
§ 2. As respostas do interrogado serão escriptas pelo
official escrivão, á medida que forem dadas, sob o titulo
"Auto de perguntas e mterrogatorio", que será assignado
pelo interrogado e pelos membros do Conselho.
§ 3. 0 Serão juntos ao processo todos os documentos offerer.idos pelo interrogado.
Art. 335. Declarando o interrogado que tem testemunhas que justificam o seu procedimento, apresentará no
mesmo acto o rói das mesmas, com indicação dos seus nomes,
profissão e residencia, as quaes o Conselho mandará notificar para comparecerem em dia, hora e logar que designar.
. _A.rt. 336. Presentes no dia, hora e logar designados~ o
JUS!IfiCante e as testemunhas, proceder-se-ha á inquirição
d(':;{as, lavrando-se, de cada depoimento, termo, que será assignado pela testemunha, justif icante~ e membros do Conselho.
. Art. 337. Findas as inquiriçõ~s. das testemunhas, o prestd·ente declarará encerradas as diligencias e concluídas as
formalidades do processo, do que se lavrará termo pelo escrivão.
Art. 338. Até proferir sua. decisão, o Conselho poderá
receber da pessôa que fez a accusacão todos os esclarecimentos escriptos, que por ella lhe forem fornecidos, acompanhados ou não de documentos.
Art. 339. Em seguida o Conselho passará a delibera.!."
em sessão secreta, decidindo por maioria de votos se o requerente se justificou das accusações que lhe foram feitas,
devendo o despacho ser escripto pelo ·official escrivão e assignado por todos.
O vencido poderá dar por escripto, em continuação á
sua assignatura, as razões de sua divergencia.
Art. 340. Lavrado o despacho, com um termo de encerramento escripto pelo escrivão, o processo será remettido,
por officio. á autoridade convocadora do Conselho.
Art. 341. A a•Jtoridade convocadora do Conselho decidirá, no prazo de dez dias. confirmando ou não, motiYadamcnte. a decisão do Conselho. Si reconhecer que o facto
averiguado constitue crime, remetterá o. processo ao . at~
ditor competente. Si verificar a occorrencm ~e .fa ~ta disciplinar, ·procederá na fórma dos regulamentos disciplmares do
0
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Exercito o dtt A1\mndn. No caso contrario mandará archivar
o processo.
Ar L. 3.\2. No caso do nccusaclio offioialmente feita, o
pronunciamento do Con&elllo dg Juettfieaclo será publieado
em boletim ou ordem do dia, e constará da. fó de officio do
justificante.
PETIÇÃO

Ao t;r. . .•.. , (Com mandante da Região M-ilitar ou da
lt que e8tiver subordinado o official req.uerente; ou Chefe do Estado-Maim• do Exercito ott da A1;m.ada,
conforme o caso).
.
F.... . . (non~e por ia~ell•o), officia.l do :Exercito (ou da
Armada.), tendo s1do aocusadtl. officlalmente (ou peta imprensa), conforme prova com o documento junto (paNe, etc.,
ou, na segunda hypothese, jornal ou publieaçlio que {ôr) de
haver procedido incorrectamente no dêsetnpenho d·o cnrgo
tal que exerce ( ott da commfss6.o tal, que lhe eltd confiada),
vem, na aonformidade do at·t. 330 do Codigo da. Justica Mllitar vigente, requerer que seja nomeAdo o competente Conselho de Justificação, para o fim de se defender da accusacão QUe lhe é feita (OU de SB apurar a procedencitl OU iJnprOcedencia da accusação que lhe é feita) •

Divisão Naval

P. D.
(Data, nome c ]JOsfo

do 1;eqttC1'cnte).

NOMEAÇÃO bo UONSELHO

Hepartição do ....... (Commando

designação do logar).

ou

o

que

{(ir, com

Ao Sr. . . . . . • (posto e nome do Pl'esidente).
Tendo-me sid·o requerido pelo Sr. F...... (nome do
requerente, 110sto e corpo ott 1•epartíção a que 1Jertcncer), um
Conselho de Justificação para se defender da accusnção que
lhe foi feita officialmente (ott pela itnprtnsa) da haver procedido incorectamente no desempenho do cargo tal, que
exerce (ou da commis&ão tal. que lhe está confiada), conforme se vê dos documentos juntos {parte, etc., ou jornal
·ou publicação que fôr) e convindo, a. bérn da justica e do
legitimo interesse do requerente, verificar-se n procedencia ou improcedencia da dita accusacão, nomeio-vos para,
na qualida.de de presidente, com os juízes F...... (posto e
nome) c F.. . . . . (posto e nome), a quem dareis sciencia,
constituirdes o Conselho de Juslificacão que tem do pl'oceder ás diligencias legaes c necessnrias para aqu~llc fim.
Saude e fraternidade.

F...... (Nome e posto com
que nomear o Conselho) .

designação

da autoridade

NOTA - Os officiaes nomeados devem ser de patente
igual ou ~upcrior ao requerente. O mais g·raduado servirá
de presirl1~nte. o immediato de interrogante, c o mais mo ..
qerno de cscriYfí,o no processo •.
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OFFICIO m~ CüNVOCAç;\o DO CONSELHO

Ao St . . ,.. . . . (posto e nome)·:
Scientifico-vos que, por officio (ou o que for) de ..... .
(data), d~ Sr. . . .. . .. • (autpridade que fdr) fostes nomeado
para servir como JUIZ no Conselho de J ustificacão a que se
vae proceder a requerimento de l!,...... (nome e posto do
requerente) • Na qualidade de presidente do mesmo Consc.
lho, solicito vosso comparecimento no dia ...... , ás ..... .
horas, ~m . . . . . . (o lagar que (ôr), afim de se iniciarem os
respectivos trabalhos e demais diligencias processuaes.
Saude e fraternidade.

F......

(Nome e zwsto do p1•esidente).

:NOTA -

ldentico officio será remettido ao ou lro juiz
nomeado para composicão do Conselho.
Reunido o. Conselho, de accôrdo com a convocação feita,
será pelo presidente apresentada e lida ao Conselho a petição do justificanle, que deverá estar presente.
Em seguida, o officlal interrogante procederá á qualificação e interrogatorio do justificante.
AUTO DE PERGUNTAS E INTERROGATORJO

Aos .....• dias do mez de .••... do anno de mil novf'·
centos e .....• , nesta cidade do • . . . . . (lo oar onde f ó1·) , e
na sala do . . . . . . (lagar que {ó1•), remtido o Consr,lho de Justificação requerido por F'... . . . (nome e posto do re(/tterente), ahi compareceu o referido F...... sendo-lhe, nesta
occnsião, feitas por F...... (nome e posto do official interrouante) ns seguintes perguntas: Qual o seu nome. naturalidade, estado, filiação e residencia? Respondeu chamar-se
F ..•... (nome por inteiro), ser natural de ••.•.. , com
. . • . . . annos de idade, solteiro (casado ou viuvo), filho de
F...... (nom·e 1wr inteiro), e residente em • . . . . . Qual o
seu posto, corpo ou repartição a que pertence? Respondeu
ser • . . . . . (o que fôr), pertencer a . . . . . . (designa-se o
corpo ou a repartição) .. Que tem a dizer sobre a accusaçãu
que lhe é feita? Respondeu ser a mesma não verdadeira (faf&a
ou improcedente) . Se tem factos a allegar ou provas que justifiquem a sua innocencia? Respondeu affirmativamente. como
passava a demonstrar (ou a expôr) : - . . . . . (Segue-se a
narrativa claramente feita dos factos allegados: no caso de,
além dos factos, te1• o justi{icante provas documentaes comprobatorias da sua innoccncia, rlir-se-ha - "res]wndr.u af{ir7Jtativamente, como 2n·ovava com os docume11tos que na occasião apresentava, 1·eqlwrendo fossem os mesmos juntos ao.~
autos") . Em seguida, dada a palavra aos Srs. juizes do Con-

selho para lembrarem ao juiz
lhe parecessem neccssarias ou
. to do fncto, pelo juiz A ... foi
(segue-se a pergunta), tendo

interrogante as pergunt.as quo
convenientes ao esclarecimenlembrado se perguntasse ..... .
o justificantc rcspond:do ouo
• • . . . . . (segue-se a resposta) ; pelo Juiz B ...... foi lembrado se perguntasse...... . . . (seaue-se a peraunta), tendo o
Justificante respondido que., .•.. (segue-se a resposta), ~
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como nada mais disso nem lhe foi perguntado. deu-se nor
findo o presente interrogatorio, lavrando-se este auto que, de ..
pois de lido o achado conforme, vao assignado. na fórma da
lei, pelo interrogado o todos os membros do Conselho. Eu,
F ....•.. juiz, servindo de escrivão, o escrevi e s·ubscrevo.
F. . . . . . (Presidente) •
F...... (Juiz interrogante).
F. . . . . • (Juiz servindo de escrivão) •
F. . . . . . (O interrogado ou justi{icante )' .y
Declarando o interrogado que tem testemunhas que justifiquem o seu procedimento, apresentará no mesmo acto o ról
das mesmas, com indicação dos seus nomes, profissão e resi ..
dencia, ás quaes o Conselho mandará notificar para comparecerem em dia, hora e Iogar designados.
Presentes no· dia, hora e logar designados, o justificanto
e as testemunhas, proceder-se-ha á inquirição destas, lavran ..
do-se, de cada depoimento, termo, que será assignado pela
testemunha, o justificanto e membros do Conselho •.
INQUIRIÇÃO DE TESTEMUN1HAS

Assentada

Aos. . . . . . dias do mez de. . . . . . do anno de mil nove ..
centos e .... , ne::.ta cidade do ...•.. (ou lagar onde (dr), em
a sala do...... (lagar que (ór), reunido o Conselho de Justificação requerido por F...... (posto e nome), o composto
de F...... (posto e nome), juiz presidente Ji,.... (posto 8
nome), juiz interrogantc, e por mim F. . . . . . (posto e nome),
juiz servindo, na fórma da lei, de escrivão, pelo alludido interrogante F. . . • . . . • foi inquirida a testemunha F ....••••
(nome por extenso, posto ou graduação, se tiver) ; e para constar lavrei este termo, que cu F ....... , juiz, servindo de escrivão,
escrevi..
PRIMEIRA TESTEMUNHÃ

F. . . . . . (nome, nacionalidade, naturalidade, estado civil,
profissão, ou posto e residencia), aos costumes disse narla (ou
disse ser parente, amigo ou inimigo, dependente do jttsti(ican·
te ou do seu accusador), test.emnnha que, sob compromisso
legal, promcU.eu di1:er a verdade do que soubesse e lhe fosse
perguntado. E sendo inquerida sobro o facto constante do
. . • . . . (desiona-.<u! o documento que (ór, ou tratando-.~e dt
acctuação feita pela imprensa: ".wlJre o facto constante da
publicação inse1·ta no jornal .... do dia .... do mcz de . •••••
do anno de.. . ... ") que lhe foi lido, respondP.U que ......•
(seottc-se a resposta ou a narrativa da te.dem.unh.a) . Perguntado sobre ...... rPspondeu que ...... pe1•guntado mais so·
bre ........ respondeu que...... . (e assim, pm· diante).
E por nada mais dizer nem lhe ser perguntado, deuse por findo esse depoimento que, depois de llie ser lirlo e
nchado conforme, asRigna com o Sr. F...... (podo ~ nome),
presidente do Conselho, F...... (posto e nome), juiz inter-
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rogante, o juslificante F...... (posto e nome) e commig()
F .... ·.. (posto c nome), juiz, servindo, na forma da lei, de
escrivão, que o cscr·evi.

P......
F. . . . . .
l"......
F......

F......

(Posto e nome, jui:~ p1•esidente).
(Posto e nome, ju.iz interroaante) •
(Posto e nome, juiz escrivão) •
(1'estemunha).
(Justi{icante) ..

NOTAS - Cada depoimento será tomado em, separado,
como o respectivo termo ou "Assentada": "Aos ...... dias du
mez de ...... do anno de .....• etc.)
Si a testemunha declarar ser parente, amiga, inimiga on
dependente do justif'icante, isso mesmo se fará constar ao seu
depOimento, que, nesse caso, será prestado independentemont.e
de compromisso
Findas as inquirições de testemunhas, o presidente do
Conselho declarará, por escrtpto, nos autos, encerradas as diligencias e concluídas as formalidades do t>roccsso. do que s~
lavrará termo pelo escrivão.
Até proferir sua decisão, o Conselho poderá receber d:l
pessôa que fez a accusacão todos os esclarecimer.los escriplos
que por ella lhe fornm fornecidos, acompanhados ou não do
documentos.
Tratando-se de accusação official, é de toda conveniencia que o accusador tenha sciencia do processo de juslifica~ão,
e seja, mesmo, ouvido, si o Conselho julgar necessnrio.
ENCERRAMENTo

Nada mais havendo a tratar, deu o Sr. presidente do
Conselho por encerradas as diligencias e concluídas as forma·
lidades do presente processo: do ~ue, para r.onstar, lavrou-so
este termo, que cu F: ..... (posto e nome), juiz mais modcr.
no, servindo de escrivão, escrevi.
F. . . . . . juiz, s'::!rvindo de escrivão.
Em seguida, o Conselho passará a deliberar· em SP~sãn "i'.
ereta, decidindo, JOr maioria do votm, si o requerente ~t' .i ustificou, ou não, da accusacão que lhe foi feita. rlPnmdJ n rlf'ilpacho ser escripto pelo juiz servindo de escrivão e assignado
por todos.
o vencido poderá dar, por escrtpto, em continuação á suà
assign~tura, as l. azões da sua divergeneia.
DESPACHO

Vistos os autos, etc., julga o Conselho, por unanimidade
improcedente (ou procede.nte). .a arcusação ~rguida contra F...... (nome e posto), JUShfJCant.;,
no presente prO(;esBo: porquanto • . • . . • (addu.zem-se as ra(ou; maioria de votos),

zões da impr:Jcedencia ou procedencia).

Sejanl estes &utos remettidos a F. . . . . . (poua e nome,
com desiunação da autoridade

que

nomeou o ConsElho),

pnra
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os fins de qne f n.da o art. 341 do Codigo da .TusUça 1\Itlitart
,·igcnte.

(Lnoar c tlllla) •
.F.... . . . U\'ome c posto do presidente do Conselho )'.1
F'.. . . . . . (Nome c posto, juiz interrogante) •
.F ••.
(I\' o me e posto, juiz servindo de escrivão)'.,
NotaR -- Quando se tratar de accusacão feita na imprensa, o petl1do de justificação poderá ser indef~rido, sob o
funtlamr.mf_o ae improcedencia oaqualla, e o despacho seri
publicado.
No ca~o do accusaçã9 offioialmente feita, o pronuncia-mento do Cor.~elho de Justificação será publicado em bolehm
(JU otciem do dia, e constará da fé de officiO do justificantu.,
o o.

•

DA .:rUSTIÇA MILITAR EM TEMPO DE GUERfiA
Art. iH9.o Na :vigencia do estado de guerra, o Ministro,
em chefe das forcas do Exercito ou da
Al'mada, nom~Jará os Conselhos de Justiça Militar que forem
nt~ccs~;ario~, O!:! quaes funccionarão .por espaco da tres meza~
e na fórrr~ que se segue:
.
§ ioo Pal'a o .i·1lgamento de officiaes superiores os con...
sca~os serão compostos de coroneis
ou capitães de mar e
guerra.
§ 2o Para o de officiaes até o posto de capitão ou capi-tão-tenente., compor-se-hão de majores ou capitães do corveta e de ·t'apHãeff ou capitães-tenentes.
§ 3o Para os de praca de pret, de aecôrdo com o dispo3-to no art. fq, § 2c.
Art. 350. Os officiac"' nomeados permanecerão no exer-4
cicio de suas funccões militares, das quaes serão desligados
logo que o seu commandante receber a communicação ·d.o auditor ~obr~ a nccessiàade de reunião do Con&elho.
Paragyapho uni co. As substituições dos juizes do Cons~o.
lho serão feitas ·IWit~ autoridade competente para a nomca-

ou o comm&.ndante

0

0

ç;1o.

Art. 351. Os auditores 9 promotores acompanharão á
guerra as unidades do Exercito o da Armada, que lhes forem
designadas, segundo as convrmiencias do serviço. Si sómenta
pa!'tn das fol'C95 tiver de Reguir, o Governo fará acompanhai-a
da auditor c promotor effectivos, ou supplente3 e adjunto~ o'
Nn Capital Federal o Governo designará livremente os auo
d<~vam part.i['
Art o 3::>~ o O Governo crearâ, quando necessario, um oü
m:ü' Conselt>rs SupcriCires de Justiça, que acompanharão as
torças em opf:'l'ações e funccionarão como Tribunal de s~gun-4
da instancia o r.ada Conselho compor-se-h a, por nomcacao ~\J
Presidente na Republica, de tres membros, sendo . d~us ooff!CJaPs genenc.<, effectivos ou reformados, e um JUIZ ciVt 1,
e!'ic·olhido livr(•mente dentre os auditores de qualquer entranr.ia o O audH o r ou .promotor servirá como procurador geral
junto ao Con;~elho o
• .
.
.
Paragrapho unico. O Conselho Superior de Justica pro ..
co~~;ará e jul~ará originariall]ente os Clfficiaes JiF~neraes, dl\
o
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&ccôrdo com as regras estabelecidas neste Codigo é as exce.
deste cap_itulo.
Art. 3j:', .No processo sr. observarlio os Etegu i11f,es praz'JS :·
para aprese:llação da denupcia ou da defeza, interposicão da
reenrso ou dd. appellacão e ~ustentacão destes - 48 hora"!;
para. formação da culpa ,_ 8 dias; e para o estudo dos autos
pe!o relator - intervallo de uma ses~ão.
Art. 35J. O militar ou civil condemnado á morte será
fuzilado.
Art. 355. A pena de morte proferida em ultima instancia por Tribunal reunido em territorio ou aguas militarmen-·
ti) oecupadas, ·sorá executada logo depois de passar em julgado
a sentenca. salvo decisão em contrario do Presidente da RepuLlica.
Paragrapho uni co. Será permittido ao condemnado recP-ber os ~occorros espiritua~s que reclamar. de accl'lrdo com a
P!JÕE:S

su~ rehgi~Q.
Art. ~5G,
Priai\o, veaUd~

O militar q1,1e tiver de ser fuzilado sahirá da
do ttniforme commum e sem insiga!as, e terá
ps olhps vendndo~ no momento em que tiver de receber as
descargas. As voz;es de fogo serão substitui das por signaes .:
Art. 357. O civil que tive~ de ser fuzilado sahirá da
prisão decentemente vestido, c será executado na conformidade do artigo anterior,
Art. 358. Da execução da pena de morte se lavrará neta
circumstanoil!:dA, a Qtlal, nssignada pelo executor e cinco testemunhas, setá rewettida no commandante em chefe das
forcas em op~raQões. para ser publicada em ordem do dia,
holetim, ou detalhe. Uma cópia dessa acta, devidamente authenticada, se juntará aos autos.
Art. {)59, As sentenças do Conselho Superior de Jnstica
não são susceptíveis de embargos.

Como se vê dos arts. 349 e 353 acima transcriptos, fie..
hhuma difficuldnde offerecc o exercicio da justica militar du ....
ralllo o t~mpo de guorra.
O Oodigo respectivo limita-se, apenas, nessa situação
anormal da ordem juridica. a faoilitar n comno~icão dos Conerlhos, a far.ulfar a creacão de Conselhos Superiores de .Jusf ira, o a restringir o~ prazos p:rocm::~=:nnes. procurando attenrler, assim, não sij a imperiosa necessidafle de applicação tanto quanto pnAF~ivel immerliata di\ lei. como o int~rP.~so mais
vivo da discinlinà no theatro das onerações militares.
Não modificou, porém. a fórma do processo por ell~ estahP-lecida para o tempo qe p:u:. 9 que torna desnecessarto. por
implicar em méra repeticão, indicar as normns da sua proccssunlistica ·~
'
JNSTRUCC()ES

Guerra. em· direito publico internacional: ensino Clovis
Bcvilaqtta. é a lut.a armada entre dois ou mms Estados para
resolver um conflicto Ievantaflo entre elleA.
Tempo de guerra, perante a nossa le~islação .. par~ ?s eft'cilos do direito de cspccialiEação, o um co que mscre' e en-
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trr as penas a de morte, é o tempo de lucta com potencia es ...
frang~ira srja em territorio nacional ou fóra dr lle. (Acc6rdão de D de junho de 191ü. do Supremo Trilmnal l\Iilitar na
appcllac,ão n. 127. originaria do Paraná).
'
O simples estado ou declaracão de guerra não justifica a
applicação da legislacão de tempo de g-uerra. a qual começa a
vigorar com a conccnh·ação ou mobilização das {o1·ças. (Aviso n. 11. de 7 df} fevereiro de 1918. do Ministerio da Guerra,
marechal Caetano de Faria) •
DOS PROCESSOS ESPECIAES
DA DESERCÃO

Art. 255. Vinte e quatro horas depois de verificada a
de um official. o commandante ou autoridade corresponrlente sob cujas ordens servir ou autoridade superior,
chamai-o-á por editaes publicados no Diario Olficial da União
ou dos Estados ou, na sua falta, por qualquer meio de publicidade. para que se apref::rntP. rlentro dos prazos marcados
no art. 117 do Codigo Penal Militar.
§ 1o. Consummado o crime de nesercão, lavrar-se-á termo com todas as circumRtancías. aue será assignado por tres
testemunhas.
§ 2. o E' tamhem de oito dias o prazo para apresentação
do official no~ cmms prevü:to~ nos ns. 3 e ô rlo r.Hado art. 117.
§ 3o. A deserção considerar-~e-á con~ummarla no caso
previsto nos ns. 4 e 8 do citado art. 117, independente de puhlir,r~rão rlf' rditars, inc·umbindo :i autorinade competente fazer
lavrar imm{lniatamcnte o termo na fórma acima prescripta.
~ 4. o O f ermo de rlesr.rção .iunt.ament.e com a cópia do
erlifal. equivalflrá em tacR crimes á formacfio da culpa e ao
despacho de prommcia. do anal não caherá recurRo.
Art. 256. Vinte e quatro horas deoois rle se verificar
a ausencin dr alguma praca de pref. n commandantP na rPsper.tivn hnfPrin esn·1arlrfío 011 r.nmpnnhin rn~ndnd
invPn•fl''i:H
os ohiPrtos dPixnrlo!=l, P enviará n rf'lacfío do~ mesmos ao fif::cal
da nnidarle, denois de asshmnl-a conjuntamente com duas
testPmnnhns offit>inP~ de pntent~.
§ 1° Os offir,iars que tivPrem de assistir ao inventario,
ser!'ío indicarlos pf'ln rommRnnante elo rnrno, medinnte requisição rlo ela r.omnanhia. hateria ou P~rmadrão.
§ 2 o Ommrln a praca fJllP se R.llRPntar pert.encer â Armana. o inventm·io sPrá m:mnarlo fazrr pPlo respPctivo commandante. qup asRh";tirá ao acto, ou neshmnr~ p{lsRoa que o
suhstitun. Dl'PSPntes rlmts fpsfemunhas offir.iaos rle patente. e.
na snn fnlfa pPssons idonPas.
§ 3. o Onnnrlo a nnsPnr.ia se w~rifir,ar f',m elf'sfnrnmentn
commnnrlnrlo no-r 11m officinl de patente ou por inferior, o
invPnf~rio Sf'rá feito pelo nronrio romrnanrlnnf e. Ol1f' n ar::signará com ouafl'O ff'c.fpmnnh!"ls idnnPas. sendo opportunamentc rf'n~ptfitio no rommnnrlnnte elo corpo.
§ 4. o DProrrirlnr:: os din~ rnnrrnrlns Pm lPi nnra t>nn~tituir
se a rlPRPrriio n::~ ft'\,•ma estahPlr>t>irln no nrtigo anterior, o
tnmrnnnrlanfP ela h~tPrin e~rmnelrão ou comnanhi.a no Excr,
cito, ou nuto:.·idadc correspondente na Armada, enviará ao
au~encia
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rommandanlo uma parte cireumst::mciuda, acompanhada !lo
inventariO, de que fwará Cl)pta authentiCa.
~ t>. o llecclJic!a esf.a parte, o commandante fará lavrar o
'formo de Deserção, om.te se mcncwnarâo todas as circumstancias do facto. Este termo será escripto pelo secretariO do
corpo ou por quem o substitua, ou p elo escrevente da Armada que nu aeLo lôr indwalto, e ~l'l'Ú a~signado pelo cornrnandnntc e tres testemunhas.
§ 6. o As.:;irn comprovada a desrrç\ão ela pruca, serú ella
irnmediatament.e exclutda do serviço effectivo, fazendo-se nos
livros respectivos os competentes assentamentos, e publicando-se em ordem elo dia, boletim ou detalhe de serviço, o Termo de Dc::so:·t.;ão.
Art. 257. O commanclante ou a autoridade que tiver lavrado o termo de deserção do official ou praça, remettel-o--ha
em seguiJa, acompanhaclo da cópia do edif.al, jnventario, ordem do dia, boletim, ou detalhe de serviço, ao auditor competente.
§ 1. o O auditor, r·cccbendo os papeis, maniará autuai-os
-pelo escdvão, o abrir vis la ao promotor 110r cinco dias.
§ 2. o O promolor verificará si foram cumpridas pela auto!'idade militar as exigencias legaes; si alguma formD.lidade
tiver sido omittida, requererá ao auditor que a mesma seja
:;afisfeita. No cn~o contrario, rPquerPrú a citação do réo, de
accôrdo com o~ arts. t 93 e seguintes, pa :-a ser proces"ado e
julgarlo ti'anscrevenrlo-sr, no mandado de citar,5o. ou no c:dital,
o Termo de Deserç.ão.
Art-:' 258. Rmmirlo o ConsPlho. presente ou nno o réo,
seu advogado ou curador. o escl'ivüo fará a loitu':'a do processo. FiL'da a leilura procedor-sc-ha no interrogatorio do
réo que porlerá of!'C'r'ccc:· nos:::r momento n~ doct~nwntrJs ruo
tiver em bem de sua defesa, e requerer ir:qnirição de testemunhas até o maximn do tres.
§ 1. o O promotor poderá tamhcm offcrorot' documentos o
requerer inquirição de testemunhas até aquelle maximo.
§ 2. o As testemunhas de accusação serão intimadas para
comparecer no dia designado para nova rcunifío elo Cor.•sclho,
o a-:; tcstcrnunhas do drfesa deverão sr~r apl·r-:r>ntadas pelo r1~:J
na mc:;;rna r·Putli:'ío. i:-~c!Ppcndentrn,cntc r!c intimar:üo. rrRalvudo o dispo~to no § 2° elo art. 205.
Ar!. 259. rermir:ada n inquirir:fto d~s tcstemunhae a conwr:a" pela~ de accusa~ão, o promotor e. depois dollo, o rôo
deduziri1o oralmente as J'azi'irs que I iv0r0m, em prazo qnn não
CX!'CdPrá nunca de urnn hora. SP!:\'Uindo-se o jnlgnmrnto pelo
Conselho com as formnlidarlcs proseri!)tas no titulo VI, capitulo IV (arts. 220 a 232 elo C. J. 1\I.).
DESERÇÃO DE PR.\ÇA DE PRET

Capital Federal ( on loaar onde f"r).
19 ..••••

. . . . . . Batalhão de Infantaria (ou de Artilharia, ou de
Cavallaria).
Arru~ado F...... solclado n. . . . . . . ela . . . . . . Companhia (bate1·ia ou esquadrão).
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PARTE DE AUBENCIA

Qqpitnl Federal (Ou lo.gar onde (~r).
Quartel do •••••• Batalhão de •••••• ·c ou dõ Reaimenlo_
de ...••• ) , em • . . • . . de 19 .•••.•
.• • • . • • Companhia (bateria ou esquadrão).
Sr ••..•.•.. (pusto) commandante.
Communico-vos que o soldado , ••• ~ •• n. • .....• destà
companhia (bateria ou esquadrão) F, ..•• 'd se ac·ha faltando
ao quartel (ou ao ser-viço), sem licença, des e a r~vista do recolher de ...... completando, na revista do recolbQr de hoi1tem, vinte e quatro ho!'as de ausenc~a: p~lo que requjsito-vos
dous officiaos para assistirem ao inver.'tario dos objectos deixados pelo referido soldado.
Saude e fraternidade.
F. . . • . . . . (non-.~ e posto)'.
Commandante da .....• Companhia (bateria ou esquàdrão).

- NoTAS - O commanctante de batalhão mandar~ publica~
em boletim a "parte de ausencia" e designará dous officiaes
de patente para assistirem, com o commandante da compar.1hia, ao inventario dos objectos deixados pelo ausente.
Do processo deve constar, por cópia, com o devi~u "Confere com o original", o boletim em que fôr publioada a declaração de ausencia.
Em relação ao inventario, tratando-se de prnca ausente,
que pertença á Armada, observe-se o disposto no art. 2156,
§i 2°, do C. J. M, ) •
Quando a ausencia se verificar em destacamento, commQnd~do por official de patente ou por inferior, observe-se Q
art. 256, ~ 3°, do C. J. 1\I.).
INVENTARIO

Quartel do ...... Batalhão de . . . • • (ou do 1·eain~ento)',
de . . . . . . de 19 .•....•
• . • • . . Companhia (bateria ou esquadrão).
Inventario dos objectos deixados pelo soldado F ...•••.
n~ .. , ... desta Companhia (bateri(l ou esquadrão). feito pelo
cQmmanàanto da mesma. com assistr-ncfa das testeqlllnhas
F ...... (posto e nome) o l!"' •••••• (posto e nome), indicadas
pelo Sr. r.ommar:dnntr dn r.orpo e abaixo nssignaclas:
FardDmcnto não vencido:
Nenhum foi eneontrndo (ou foram encontradas taes ~

em . . . . . .

ta es

tpeça.~)

•

Equipamento:
Nenhum foi cnronfrndo (ou foram encontradas taes

taes peças).

e

Armamer~to:

Nenhum tinha em seu poder (ou tinha em. seu poder tâifi

e taes,

não sendo encontrada taes e taes).
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Verifica-se, portanto, quo do referido soldado

nada

foi

extraviado {ou foram e:rtraviadas taes e taes peças) •

• . • . . . Companhia (liate1·ia ou esquadrão),
de ........ de 19 .....•

em

•.••• •:

F ••••.••• (nome e posto).

Commandante da Companhia (bateria ou esq1mdrão).
Testemunhas:
F ......... (nome e posto).
F ......... (nome e 1Josto).

NoTAs - Do inventario extrahir-se-ha cópia auf.hentica
para os devidos fins (art. 256, ~ 4°, in-fine do C. J. M.).
Procedido ao inventario o commandante da companhia,
bateria ou esquadrão, remetterá o mesmo, com officio, ao fiscal da unidade respectiva, para os fins de direito.
OFFICIO

Capital Federal (ou l.~qar onde f(jr).
Quartel do • • • . . Batalhão da •••• -.~ '(ou do regimento.
de ..... , em •.••• de .•... de 19 •••
. . . . . Companhia (bateria ott esquadrão).
Sr. Fiscal:
RemeUo-vos, inc.luso, o inventario a que procedi dos objectos deixados pelo soldado F ...... , n. , . . . . desta Companhia (bateria ou. esquadrão), o qual, tendo faltado á revista
do recolher de ..... de ....• completou vinte e quatro horas
de nusencia.
F ...... (Posto e nome).

Commandante da companhia (bateria ou esquadrão).
Decorridos os oito dias de ausencia illegal, o commandantc da companhia, bateria ou esquadrão,, no Ex~rcito, ou ·
autoridade correspondente na Armada, fará a seguinte:
PARTE

ACCUSATORTA

Capital Federal (ou logar onde fôr).
Quartel do . . . . . Batalhão de
de ..•.• ) •

(ou do regimento

Companhia (bateria ou esquadrão).
Pf!rte accusatm·ia

Sr. . . . . . ·(posto e nome), com:mandante.
O sol:d·ado n. . . . . • . da companhia de meu- com mando,
F ...... , filho do F ...... natural de ...... , nascido em .••• ,.
(dia, mez e anno), praça de ...... , tendo faltado ao servico
( ott ao q-uartel) desde . . . . . (o dia e mez), completou na
revi~f.tl do recolher de hontem os dias de nusencin que a lei
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marca para se constitua e consumme o crimt~ do d.eserção.
o referido Roldado ausentou-se quando . . . . . (indica-se a
occasitío), nada levando do sen fardamento niio vencido, c,
hem assim, do equipamento e armamento, conforme se vô
do inventario a que procedi,, na fórma da lei, 24 horas depois da sua ausencia (ou levando as peças cuja falta men..
cionei no inventa1·iv a que 111'ocedi, na f'ónna da lei, .':'4 horas
depois de sua ausencia).

Capital Federal, (ou loaar onde fôr), em •.••. cie
de 19 ••.

F......

(nome e posto).

Coum~mdant.e

d.a Companhiu. (bateria ou esqumlrão).
Recebida a "parte", o commannante mandará lavrar o
seguinte
TERMO DE DESERÇÃO

Aos • . . • . dias do mez de. . . • • . do anno de ..... , nesta
cidade do ••..• Estado do ..... , no quartel õestc batalhão
(ou 1·egimento), presentes F..... (pus tu e nume), 0ommandante do corpo e as testemunhas F .....• F ..... e F .....•
(nomes e postos), por mim F ...•. (nome e posto), secre..
tario ou ujudantn r1o corpo (nu quem, o substi~ua). foi lida
a parte accusatorio de F ..... (posto e nome), commandante
da companhia (bateria ott esquad1'ão), da qual parte ~on~ta
que o sol.dado F .....• , n •.... . , filho de ~, ....•• , natural
de •.... , nascido em . . . . • (dia, mez e anno). praça Je ..... ,
faltou ao serviço ( ott an quartel) desde . . . . . . até ú data da
mesma parte, completando assim. os dias de ausencia que constituem o crime de deserção. E para que conste do processo
a que. na fórma da lei, perante a justica militar, será submettid.o, Iavrou.:.se este termo que vae assignado pelo commandante do corpo e pelas testemunhas, todos acima mencionados. Eu, F...... (nome e posto), secretario ou ajudante do corpo ( ott substituindo o se.Jretario ou ajudante por
alfluencia do serviço), o escrevi.
F. • . • • . (No me e posto), commandante do corpo.
F ...... )

F ..•••. ) Testemrnhas.
F ...... )
Notas - As testemunhas devem asslgnar. obedecendo a
ordem d.e referencia de seus nomes feita no termo de deserção. na qual se observará a hierarchia dos ostos e graduações.
Deixamos de incluir no modelo acima a allus~o ao facto
de ser a deserçã.o pra tieada ou não, com reincide~, c ia, não
só por no~ parPccr diffiril o facto verificar-se. um1. vez que,
na fórma do art. 255, § 6°, do C .J. M., co .. _ rovada a deserção serâ a prnca immediatnment.e excluid.a do Exercito,
mas. lambem, e principalmente, porque ainda mesmo que a
reincidencia occorra. esta poderá ser faellmenf e verificada pelo
extracfo de assentamentos, que deve ser junto aos autoc;.
Accresce que nem sempre existem, nas sL·.-unidades e
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mesmo nas secretarias ,os assentamentos, completo3 de de-sertor, creando, portanto, essa minudencia, sem nenhuma uti-lidade pratica, sérios obstaculos á lavratura .dr l• rmo de deserção, cujo retardamento é, não raro, prejur!:cial aos in-teresses da justiça.
O que é de toda a conveniencia é que do processo, além
das peças que o constituem,, conste o extractu de a::;::;elllamentos de que trata o art. 247, letra e, do C. J. M. Esse
extracto deve conter, apenas, em fórma de certidão, as da~as
de praça, engajamento, nascimento, promoções, ausenc.ia, rteserção, captura ou apresentação, notas de alcance comportamento, elogios e penas, o não a cópia-intearal dos assenta-

mentos.

Comprovada a descrç~o da praça. será ella im;nediatamente excluída do servico ef"ectivo ,fazendo-se nos livro:i
respectivos os competentes assentamentos, e publicando-se em
boletim c:tiario o tempo de deserção.
O commandnnte ou a autoridade que t.ivcr lavrado o
termo de deserção de official ou praça, remcttcl-o-á, em ,:cguidn., acompanhado da cópia t:o edital, hwentario, ordem uíJ
dia, boletim ou dotal h o de s·erviço, ao Auditor competente.
Segundo um considerandum do accórdão do Supremo Tribunal Militar, de 18 de abril de 1900 ,nccórdão que, cnforme
declaração contida no aviso do 1\finisterio da Guerra, datado
de 15 de outubro do dito nnno ,firmou a verdadeira doutrina
sobre o assumpto: para que se verifique a dJscrção, no caso
do n. 5 do art. 117 do C. P. M., é mistér que a ausencta
seja de seis mezes; nos l:i!lsos dos ns. 1, 2, 3 e 7, do dito
artigo, é necessario que seja 1n oito dias; e nos casos dos
ns. 4 6 e 8, desse artigo c no do art. 118, basta que seja
de 2-i horas."
Esta interpretação acaba cd.c s Jl' modificnôt polo ar.tuaJ
C.. J. l\1.; no que diz respeito aos ns. 3, 4, 6 c 8 do a Iludido
art. H 7 do C. P. 1\f.
Assim. nos casos dos ns. 3 e 6. o prazo nm·~ a. nprPsPnf.a<;ão do officinl fr. ne oif.o dins: A na hypofhe~A dos ns. 4 e 8,
tudo do mesmo Codigo, entend.P.-se a deserção consummada.,
desde logo, independentemenfP fh nuhlir.acã~ de editaes incnmhindo á autoridade compefPnfe fazer lavru · immediatamcn te o re~;pf"cf ivo ~ '3rmo ÕP de~erção.
Relativamente aos demais numeros d.o art. 117 citado,
continu::n·á a observar-se o criterio da intm~pretação anterior.
Rflcnbido o prorPsso. o auditor ma.nrl:wá autual-o pelo
p,qr,rivão, e abrir "vista" ao pror.~otor nclo rra-o (c cinco
dias pm·a que esfe proceda na fórma do art. 257, § 2° do
C. J. M.
Cumnridas a.~ formalirladPs de que tratnm os arts. 257,
§§ 1° e 2° e 258 e para~raphos. do C. J. 1\f., pro~"eder-se-á
ao .inll!am~nt.o, ohservandn-~e as prescripeõcs do Titulo Y I,
Capifnlo TV. do mf!smo corligo.
No ~ummnrio. para o reconhecimento dn circumstancfà
ag~ravante. prPvi;;f::~ no ~ 2° do art. 36 do C. P. 1\J.
não
bn$f.a a mfr.1•a rlPrla1·nrão fPita no resnP.rtivo termo do inventario. Mister se torna qnP por ini~iativa da ancusação, as
testemunhas seJam a 1·espeito inquiridas e a confirmem uni·
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cnmentc; ou, então, sejam suppridos os depoimentos pela confissão do réo ou outro mêio habil de prova, doutrina esta contida nos accórdãos do Supremo Tribunal Militar, de 18 de
mnio do 101'7 e 27 de abril de 19•22.
- Tratando-se uc descrcão, o auto de qualificação é dcsltéoessario.
.ACTA

Da 1wimelra sessilo

Aos . . . . . . dias do mez de . . . . . • • . • . do anno de •••••. ,
nesta cidade do .........· .•.•• , e na sé de da • • • • • Circum ...
scripçfío JudJciaria Militar, Auditoria do Exercito (ou da Marinha), reunido o ...• Conselho de Justiça Militar, presentes
todos os seus membros (ou os juizes taes e taes), e o representante do ministerio puhlieo, Dr. F ............ , foi pelo
Sr. presidcnt c do Conselho aberta a sessão, neste processo,
ás ...... horas e . . . . . . minutos. Apregoado pelo official
de justiça o nome do accusado F............ (nome por inteiro), coh1pai·eceu este, a~ompanhado do seu advogado,
Dr. F............ (ott não compareceu, és te, sem excusa legitima, e apczar de citado, pelo que, na fórma da lei, foi ordenado seguisse o 1Jrocessó á sua revelia). Apresentados a
lidos os nu tos, tomou· o Conselho conhecimento do feito, passando-se, a pós, a o interroga to ri o do ré o, não tendo as partes
requerido inquiri(ião de testemunhas (ou então, não comparecendo o 'réo: "Apresentados e lidos os autos, tomou, o ConBelho conhecim,ento do feito, deíxa11do de se proceder ao interrooatot'io do réo por não ter este comparecido .•. ) (ou,
tendo sido requerida inquirição de testemunhas~
tendo o
Dr. ad'vooado, ou promotor, requerido a inquiriçâo das testemunhas F. . . . . • . . e F . •.••.•. ) . E nada mais havendo a
tratar, levantou-se a sessão, neste processo, ás .••• horas
e •... minutos; do que, para constar, lavrei a presente acta,
!Jtíe escrevi e subscrevi. Eu, F •...••.. , escrivão.

ACTA
Da sessão de jttt(famento

Aos •..• dias do mez de .. ·• ••••••... do nnno de .•.••••

besta cidade do •••.•..•••.•• , e na sé de da . . . . . Circum-

scripcão Judiciaria Militar, Auditoria do Éxercito (ou da Marinha), retmido o ••.• Conselho de Justiça Militar, presentes
todos sens membros e o representante do ministerio publico,
Dr. F .......... , foi pelo Sr. presidente do Conselho aberta
a sessão, neste processo, ás . . . . . . horas e . . . • . . minutos.
Apregoado pelo official de justiça o nome do réo .F •••.••... ,
compareceu este com o seu advogado, Dr. li'.......... (ott,
não tendo comparecido: "Apregoado pelo of{icial de justiça o
nome do ré o F . ..•...... , apezar de citado, não compareceu
e8te, sem e.rcusa legitirna, pelo que {oi considerado 1•evel, sendo-lhe pelo Sr. presidente 11o Cmiselho nomeado curador o
1Jr. P ...••.••.• "). Em seguida (isso no caso de ter sidô requerida f! inquirição de testemunhas) procedeu-se á inquiri-
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Ção dtts testen1unhas F. . . . . . . . . . ou ·F ...•.•.••• , nn conformidade . do requerimento feito pelo úr. promotor (ou actvO(Jado) • Terminnda a inquirição, foi dada .a palnvra ao representantê do mintsterio publico, o qual deduziu a accusacão,
concluindo pelo pedido ao Consélho da condemnação do réó
no gl'áO mlntmo (tnêdio, maximo, etc.) do art. 117 do Codigo
Penal Militar, visto reconhecer em favor do réo as circumstancias nttênuantes do art. 37, §§ •.•.••.. do alludido co·
digo, sem aggravante (ou, conforme o aaso: "visto reconhecer

da~ aggra1Jantcs do art. 33, § § •••••• , e das atlentU:tnté.t do art. 37, §§ •••••• , ou, simplesmente, das ay ..
orlivantes do a.t't. 33, §§ •••••. , sem attenuante, do alludido
codiao"). Dada a pàlavra ao Dr. advogado (ou curador)
produziu este a dcfeza, solicitando, ao final, á vista das ra·
zões adduzidas, a absolvição do réo (ou o que for). Findos

a existencia

os debates, foi pelo Dr. auditor proposta a decretação desta
causa em êstado de ser julgada. Em seguida, passou o Conselho a funccionnr em sessão sêcreta. Feito pelo Dr. auditor
um relatorio verbal, expondo o facto arguido contra o réo,
npontadas as provas da ttccusacão e da defeza, foram convida·
dos os juitM n se pronunciar sobre a causa; e, recolhidos os
votos, a começar do Dr. auditor, apurou-se ter o Conselho,
por unanimidade (ou maioria de votos), absolvido o alludido
l'éo (ou condemnado o alludido réo ás pen.-s do grdo minimo,
mddio, maximo, etc., do art. H 7 do C. P. M.). Pelo Dr. auditor, foi, em seguida, proclamada a sentença em publica audiencia em presença das partes, que ficaram scientes (ott {o1
pedido o prazo legal para a redacção da respectiva sentença).

Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão, neste processo, ás •..•.• horas e .•.... minutos; do que, para constar.
lavrei esta acta, que escrevi e subscrevo. F .•. _.••..•• , es ...
crivão.
NOTA.-- Sé o réo, não tendo comparecido antes, compa..
recer no diu do julgamento, será interrogado, e na acta, ond~
couber, far .. se•á constar essa occorrencia.
·
DttSEnÇÃO DE OFF'ICIAL

Vinte e quatro horas depois de verificada a ausencia da
um official, o commandante ou autoridade correspondente,
sob cujas ordens elle servir, ou autoridade superior, chamai-o-á., por editao~ publicados no Diario Official da Uni~o
ou dos Estados, ou, na sua falta, por qualquer meio de publl ...
cidade, para que se apresente dentro dos prazos marcados no
art. H7 do Codigo Penal Militar.
Consummado o crime de desorção, lavrar-se-á um termo,
tom todas ns circumstancias, que será assignudo com tres testcmunhns.
O tertno de deséttão, juntamente com a cópia do edital,
~qui valerá, êm taes easos, á forma cão da culpa.
TimMà DE DESERÇÃo

Aos ..... do rue.t de .......... _.•• do anno de ....... .
!testa cidade do • • • • • • • • • • • • e etn • • . • • • • . • • . • {local que
for), presente F.·~·--.!...... (9. commadante, autoridade ~orres ...
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1wndente, ou autoridade superior que for) e as testemunhas
(postos respectivos). F ........ , F ...•.... e F ........ , fm
por mim, F. . . . . . . . (posto)
lido o edital, assignado por
F.. . . . . . . . . . . (nome e posto da autm·_idade que {~1· ;.. {.htac~o
de •......... (dia, rnez e anno) e publicado nos 1J1arws Offtcioes (ou jornal (JUC {01') de . . . . . . . . . (data), até á presente
data, pelo qual é chamado, de ordem de F ..... (posto e nome
da autoridade que fôr) a comparecer em...... (o logm· que
{ur), dentro do prazo de ...... (oito dia,s, ou, con{urme t> caso,
o 2H'azo de {o1·), a eontar daquella primeira data .... (a primei1'a data), sob pena de ser considerado desertor, no fórma

elo art. 117 do Codigo Penal Militar, e processado de accôrdo
com a lei, o .....• (posto do o{ficial) F ...• (nome por inteiro). da arma de ...... , filho de ...... , nascido em ....... .
(data), natural do Estado de ...... , que não se apresentou a
este (qum·tcl ou o que {o'~·) desde o ~ia .....•.... até á presente dala, completando, assim. os dias de ausencia, marcados no edital anncxo, para constituir o crime de deserção.
E. para que conste do processo-crime, a que, perante a Justiça Militar, será suhmeUido, na fórma da lei, lavrou-se este
termo, que vae assignado pelo Sr. F ...... (nome e posto) e
pelas testemunhas acima mencionadas. Eu, F ...•.• (po.sto e
nonte), servindo de secretario, o escrevi.

F......

Commandante.

F ...... )

F ...... ) Tcstrmunhas.
F ...... )
Notas - Com a cópia authentica do edital, do boletim
em que foi publicada a desercão, o extracto da fé de officio
e demais peças do processo, será este termo remettido ao
auditor competente.
Nos casos previstos ns. 4 e 8 do art. H 7 do C. P. M.,
a deserção do official considerar-se-ha consummada, independentemente da publicação de etlitaes. incumbindo á autoridade competente fazer lavrar immediatamente o termo de
deserção.
No summario é dispensado o auto de qualificação,
DA

INSUBMISSÃO

Art. 260. 'l'erminado o prazo marcado para a apresentação do ~ndividuo sorteado, designado ou convocado par~
Bel"viço militar, si o mesmo não se apresentar, o chefe do
serviço de recrutamento ou o commandante da unidade, sob
cujas orclrns tiver de servir, fará lavrar um termo circumstanciado, no qual se mcnc:onarão o nome, filiação, naturalidade. signaes caracteri:::ticos e classe a que pertencer
aquellc individuo. Esse termo que, como o de deserção, póde
H~r impressc ou dar.tylogntphado, equivalerá á formação da
culpa c pronuncia, da qual não cnbe recurso, e assignado
1wlas mesmas autoricl:1des e por tres testemunhas, será remettido ao auditor respectivo.
§ 1. o O auditor. recebendo-o, mandará autual-o pelo escrivão e abrir vista ao promotor por cinco dias.
§ 2. o O promotor verificará si foran .. cumpridas pela
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autoridade militar as exigencias legues. Si alguma formalidade tiver sido omittida, requererá ao auditor que a mesma
sc.ia satisfeita.
§ 3. o Tendo sido satisfeitas todas as formalidades legàes.
aguardar-.sc-ha a prisão ou a apresentação do réo, proc~
dendo-sc em seguida ao seu julgaillento pela forma prescrivta no titulo VI. capitulo IV (arts. 220 a 232 do C. J. 1\1.)
TERMO DE INSUB:MISSÃO

Aos ... dias do mez de .•• , no anno de ... na séde da ••• Cir
cumscripcão de Recrutamento (ou quartel de tal unidade),
ncs1a cidade do ...... , o chefe do 1•eferido serviço (ou o comnwndante da umdade respectiva), .F .••••• ,verificou que o
sorteado numero ....... , F ..... (po1· extenso), filho de ..... .
natural do Estado do ...... , oa classe de ..... , alistado em ... ,
sob o numero ...... , pelo distril\Lo do alistamentJ do município de ...... , Estado do ....... ,· tendo sido convocado por
edital de ...... de ....... , affixado na porta principal do edifício tal, em que funccwna......... (a junta permanente de

alistamento do mencionado districto, ou outra qualquer re2Ja1'tição publica) e publicado no Diario Official deste Estado (ou da União, ou jornal que (ôt•), de ....... de ....... ,

não BC apresentou, para ser incorporado, até o dia .....•...•
de ......• de ..... , limite do prazo para e::;>;e fim marcado
na r.onformidadc do artigo cento e tres do Regula~nento do
Serviço Militar, approvado pelo decreto n. 15.934, de 22 de
janeiro de 1923 e (no caso de ter ha·vido prorogação) prorogado até.. . . . . . . de.... . . . . do corrente anno, pelo que se
tornou incurso no artigo cento d dezeseis do Codtgo Penal
Militar, que qualifica o crtme de insubm iBsão. E para que
conste do processo. a que será uubmelltdo, em segmda á sua
captura ou apresentação, perante a .Justiça Militar, lavrou-se
o presente termo, que vae asaignado por ...... (posto e nome
da autoridade com.petente). Eu, F ...... , auxiliar úu serviço
(ou sec1·eta1'io), o escrevi e i::iUbscrevo. F...... (autoridade
qtte {ôr).

·

F ...••. )

F ...•.. ) Testemunhas.
F ...... )

Notas - Quando os termos de insubmiasão houverem de
ser lavt·ados na tlnidade em que for incluido o in~uhmisso o
chefe do Serviço de lle~rutamento deverá remelter todos' os
informes respecttvoc; ao commanda11tc da unidade.
Acompanham o proeesso enviado á auditoria o extracto
(não a cópia tntearal) dos assentamentos, de que trata o artigo 247, letlra e, do C. J. M. e as mais peças do processo.
Recebido o processo, o auditor mandará autuai-o pelo
eser1vüo e abrir ''vista'' ao promotor pelo prazo de cinco dias,
para que este proceda na fórma do art. 260, § 2°, do C. J. 1\I.
Satisfeitas essas formalidades, será o réo submettido a
julgamento, depois de capturado ou de se apresentar.
O julgamento far~se-ha observando-se áB formalidade3
prescriptas no titulo VI, capitulo lV, do C. J. l\1.
- No processo de insubmissão o auto de onfl.lificação é
desnecessnrio.
·
Leis de 1926- VoJ. III
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ACTA

Da primeira sessão
Aos .... dias do mez de •••• do anno de_. ••_•• , n~t~ c~dade do ....... , e na séde da. . • • • Circu~scr1pçao Jud1ciar1a
Militar, reunido o. . . . Conselho de Justiça, presentes todos
os seus membros (ou os juizes taes e taes) e o represe~?-tante
do ministerio publico, Dr. F .•••... , foi pelo Sr. pre~Idente
abc:rta a sessão, neste processo, ás .... horas e .••. mmutos •.
Apregoado pelo official de justiça o nome do accusado F ••••
(nome por inteiro) compareceu este, acompanhado do seu
advogado Dr. F .. Apresentados e lidos os autos, to~ou o C~n
selho conhecimento do feito, passando-se, em seg~.uda, ~o u:~
terrogaforio do réo, e não tendo as partes requerido a mqmt·ição de testemunhas. Nada mais havendo a tratar, lev~nlou..~c· a scsst.u, neste processo, ás .....• horas e ..•.•• mmutos;
d~, nu e, para constar, lavrei esta acta, que escrevi e subscrevo.
}' ••••• '..t escrivão.
AC!'A

Da sessão do julgamento
Aos. . . . . . dias do mez de. . . . . . do anno de .•.... , nesta
cidade do. . . . . e na séde de. . . . . . Auditoria da. . . . . . . Circumscripção Judiciaria Militar, reunido o...... Conselho de
Justiça, presentes todos os seus membros e o representante do
ministerio publico, Dr. F ...... , foi pelo 8r. presidente do
conselho aberta a sessão, neste processo, ás. . . . . horas e ......
minutos. Apregoado pelo official de justiça o nome do
accusado P...... (nome po1· inteiro) compareceu este com
o seu advogado Dr. F ........ Em seguida, procedida, na fôrma da lei, á leitura das peças do processo, foi pelo 8r. presidente do conselho dada a palavra ao Dr. promotor, que, produzindo a acusaç.ão, concluiu pelo pedido ao conselho da condemnação do réo no gráo minimo (médio, maximo, etc.) do
art. 116 do Codigo Penal Militar, visto reconhecer em favor
do réo as circumstancias attenuantes do art. 37, §§ ....• do
alludido codigo, sem aggrnvantes (ou, con{ormJ o caso; "visto
reconhece1· a existencia das aggravantes do art. 33, ~§ •••• , e
das attenuantes do art. 37, §§ ..•• , ou simplesmente, das aggravantes do art. 33, § § ..• , sem, attenuantes do alludido Codigo").
Dada a palavra ao Dr. advogado, pelo mesmo produzindo a
defesa, foi ao final, á vista das razões que adduzira, solicitada
a absolvição do réo (ou o que {ór). Findos os debates, foi pelo
Dr. auditor proposta a decretação desta causa em estado de
ser julgada. Logo após, passou o conselho a funccionar ern
sessão secreta. Feito pelo Dr. auditor um relatorio verbal, expondo o facto arguido contra o accusado, apontada~ as provas
da accusação e da defesa, foram convidarlo!3 os juizes a se pronunciar sobre a causa, e, recolhidos os votos, a começar do
Dr. auditor, apurou-se ter o conselho, por unanimidade de
votos (ou maioria de votos), absolvido o alludido réo F .....•
(ou condernnado o alludido réo F . .. , as penas do gráo minimo, médio, maximo etc., do art. 116 do C. P. M. Pelo Dr. auditor
foi, em seguida proclamada a sentença em publica audiencia,
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em presença das partes, que ficaram scientes (ou foi pedido o
prazo legal para a redacção da 1'espectiva sentença). Nada

mais havendo a tratar, foi suspensa a :-:es~ão oesre proccs~o,
ás ...... horas e ...... rninulus; do que, para con,lar, lavrei
esta acta que escrevi e subscrevo. .F ..•••. , esc ri vãu.
Appendice - Habilitação para percepção de montepio militar
e meio soldo - Isenções do serviço militar em tempo de
paz - Organização judiciaria militar
DA HABILITAÇ.~O PARA PERCEPÇÃO DE MONTEPIO MI ...
LITAR E .l\IEI O t-OLDO
.MONTEPIO MILITAR

(Processo de

habilitação)

De accôrdo com a circular expedida pelo Ministerio da
Fazenda em 21 de dezembro de 189~, o abono de montepio aos
n1embros da fanulia dos militares deve obedecer á seguinte
e::;ca!a:
tu ás viuvas;
ás filhas solteiras ou viuvas e aos filhos legitimos ou
legitimado:;;
3u, ás filhas casadas e aos netos orphãos de pae e mãe;
4°, ás mães, quer seJam viuYas ou solteiras;
5°, ás irmãs solteiras;
6°, ás irmãs vi uvas.
Postuiormente, o decreto legislativo n. 816, d3 10 de janeiro de 1902, equiparou, para o effeHo da percepção do meio
soldo e montepio, as filhas casadas do official fallecido ás
filhas solteiras ou viuvas e aos filhos menores de 21 annos,
legitimas ou naturaes legitimados.

2°:

PROCESSO DE HABILITAÇÃO

Deixando declaração de herdeiros o official fallccido, o
auditor da região onde se deu o obilo, depois de recel.Jida, por
cópia, que lhe será enviada pela repartição respectiva (Departamento do Pessoal da Guerra - G. 1) proferirá nos autos
a sentença que poderá ser do teôr seguinte:
"Vista e examinada a presente cópia de declaração de
herdeiros feita em vida por F...... (posto e nome) fallecido
nesta cidade do... . . . (ou outra localidade da região) no
dia ...... de ...... de ...... , e de accõr'do com os !§!§ ~" e 1v"
do art. to do decreto n. 785, de 1 de abril de 189~. indico para
percepção da pensão de mon1epio e meiO soldo, deixados pelo
alludido F ...... sua legitima esposa F ...... (ou {ilha, innü,
ou o qne {ôr). A referida habilitante nada ;;wrcebe dos cofres

puhlieos".

O escrivão toma por termo, em livro proprio,
habilita cão.

essa
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A par(c dirigirá uma petição ao auditor respectivo nos
S<'guinfes termo::;:
"Exmo. Sr. Dr. Auditor da...... Circumscripção Judiciaria Mil i lar.
F...... (nome po1• inteiro), vim;a (filha, mãe, ou o que
fôr) de F ...• (posto e nome) fallecido em ..•. (data e loyar
precisando habilit.ar-se á percepção de meio soldo e montepio
deixados pelo referido officml, requer a V. Ex. certidão do
termo de habilitação processado perante essa Auditoria.
P. Deferimento.
(Data e assignatura da reque1•ente sob1·e estampilha fe•
deml, de accordo com, o Reg. do sello) •
O auditor despachará na petição: "Conw requer''. (Data
e assigna.).
CErtTIDÃO

Em cumprimento ao despacho do Dr. auditor, exarado no
presente, certifico que F...... (posto e nome do of[icial {al-lecido) deixou em vida as declarações de herdeiros ao meio
soldo e montepio, cujo termo de habilitação, existente nesta
Auditoria é o seguinte...... (transcreve-se "ipsis-verbis" a
sentença do auditor) . Eu F. . . . . . escrivão, o escrevi.
(Data e assignatura do auditor sob1•e estmnpilhas (ederaes, de accôrdo com o Regulamento do seUo).
JtJ STIFI CAÇÃO

Não deixando o official fallecido declaracão rle herdeiro,

· a parte faz-se habilitar, por si ou seu procurador, dirigindQ

áo auditor respectivo a. seguinte petição:
"Exmo. Sr. Dr. auditor da .•••.• Circumscripção Judieiaria Militar.
F. . . . . . de tal, (vi uva, 1não, ou o que fôr), de F ..•..•
(posto e nome), fallecido em ...... (logar e clata) precisando
habilitar-se á percepção do meio soldo e montepio, a que tem
direito. dcixadog por seu. . . . (marido ou o que {ôr) quer justificar perante V. Ex. o seguinte:
1. qu~ a justificant.c é a propria e identica (vi uva ou Q
que {ô1·) do referido official;
2°. qnc 5e conserva em estado de viuvez (isso em se tra•
tando de viuva) e vivo com hono~tidade:
~~o. que viveu 8emprc em companhia de seu fallecido {ma...
,ir/o, i1·nuío, f'! te.) na melhor harmonia, sendo por elle tratada e alimentada;
.Jo, que existem cto ca~al os "eg-nintPs filhos: F .....• ,
ncscicto em ...... (data), e F ...... , nascido em .••..• (data).
(No caso de nüo haver filhos, dir-se-ha o seguinte: que do
~eu casamento nr1o e.r,istP.nt filhos, qu.er legitinws, quer legitimados, quc1' reconhecidos);
5°, que. além dos nllndidos filhos. não existem outros,
quer legitimns, quer legitimados ou naturaes reconhecidos (ou,
no caso de existirem.., fazer a declaração com a$ datas respecti ...
vas do ?tas cimento) ;
0

,
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.
G0 , qnc, Imalmcntf'. a justifie:~iJlr n~o rwr·ccLn dn3 cnfres
publicos vencinwnto algtJJn, uPm exc!:c ~ o~·r1cio ou emp2rEu
publico. federal, c~staclual ou umnie1pal.
Nestes termos, requer a V. Ex. que se digne designar dia
e hora para que. com srienoia do Dr. promotor, a jus ti fi cante
apresente suas testemunhas e se produza essa justificação na
conformidade da lei, sendo os autos, ao fmal, entregue~::~ independentemente do traslarlo.
P. deferimento.
(Data e assignatura da requerente sobre uma estampilha
federal de accôrdo com o Regulamento do Sello.)
Rol das testemunhas:
F .....•
F .....•
F ..... .

O auditor proferirá, na petição, o devido despacho, designando dia c hora para o comparecimento das testemunhas,
na auditoria, sei ente o promotor.
f:EilTIDÃO

Certifico que, nesta data, em meu cartorio, dei sciencia ao
Dr. promotor da designação retro; dou fé. E, para r.onstar,
passei a presente, que dato e assigno. (Data e tZssignatu1'Cr. do

escrivão.)

ASSENTADA

Aos. . . . . . dias do moz do. . . . . . do anno do ...... , nesta
cidade do ...... , na auditoria da ...... Circumsr.ripção Jncliciaria Militar, onde se achava o Dr. F ...... , auditor, commigo, escrivão, abaixo nomeado, presentes o Dr. F ...... ,
promotor, e a justificante F. . . . . . (nu .r; eu procurador F . ... ) ,
pelo mesmo Dr. auditor foram inquiridas as testemunhas
que abaixo se seguem, do que, para constar, lavrei esto termo,
Eu, F ...... , escrivão, o escrevi.

Primeira testemunha
F. . . . . . • natural de.
com. . . . . . annos de idade,
casado (viu v o ou. soltei1'o), residente nesta cidade, á rua .....
numero . . . . . . Testemunha que, sob o compromisso legal,
affirmou dizer a verdade do que soubesse e lhe fosso pergun-·
ta do. E, sendo inquirida sobre os itens da petição de fls ...... ,
a qual lhe foi lida, disse ...... E, nada mnis disse nem lho
foi perguntado, pelo que se deu por findo o presente depoimento, que, depois de lido e achado conforme, vai rubrioado
pelo Dr. auditor e assignado pela testemunha, pela justificante e pelo Dr. promotor Eu, F ...... , escrivão, escrevi •.
(Assignaturas.)
- Assim se praticará c01n as demais testemunhas.
o •••• ,

o

CONCLUSÃO

Aos . . • • • • dias do mez de. . . . • . do anno de ...... , nesta
cidade do ..•••. , faco estes autos, conclusos, ao Dr. auditor..
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do que. para constar, 1nvrei este termo. Eu, F ...... , escrivão,
o escrevi e subscrevo. F ..... .
O auditor dará o seguinte despacho: ''D~-se vista ao
Dr. promot<Jr". (Data e 1·ubrica).
Data

Aos ...... dias do me1. de ...... do anno de ...... , nesta cidade do ...... , em meu cartorio, pelo Dr. auditor me
foram entregues estes autos, do que, para constar, lavro este
termo. Eu. F ...... , escrivão, o escrevi.
- O escrivão abrirá termo de "vista, ao promotor, semelhante aos demais.
- O promotor dará o seguinte parecer: "Nada tenho a
or)rwr". (Data e assignatura) . Ou impugnará, apresentando
as razões.
Data

Aos. . . . . . dias do mez de. . . . . . do anno de mil novecentos e. . . . . . em meu cartorio, nesta Auditoria da .....•
Circumscripção Judicinria Militar, me foram entregues os
presentes autos pelo Dr. Promotor. E para constar, lavro
e~t11 termo.
F. . . . . . Escrivão.
CONCLUSÃO

(Termo identico ao do modelo retro)

......................................................'•
Conclnc~os os autos ao auditor, dará· este o seguinte despacho: "Sellados e preparados, voltem conclusos".
{Data e rubrica) .

Data

Aos...... dias <1o mez de... . . . do anno de mil novecentos e. . . . . . em meu cartorio, nesta Auditoria da .....•
Circum~cripPão Jutiiciaria. Militar, m.e foram entregues estes
autos nelo Dr. Auditor, do qne, para conBtar, lavro este termo . Eu, F ...... , escrivão, o escrevi.
CONTA

O escrivão fará a contn. de nr~~rtio com o regimento do
cusf.as da justiça federal (art. 365 do C. J. M.).
CERTID"'ÍO

CPl'fifico fTllt', nr,sfn rifdn. pm mPU r,arforio. intimei a
Jn~flfi,.flntc~. ~,fim rlr> ~PHnr e preparar estes autoR, a qual
ficou hPm sciente: tinu fé.
(Data e assi(lnatura do escrivão) ~

.
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- Tem a sellar nestes autos (tantas) folhns, importando
o srllo das mesmas em ...... como abaixo se Yê.
(Data e assignatw·a elo escrivão, sobre as estampilhas)" •.
- Pagou as custas, de accôrdo com .a lei, na importnncia de. . . . . . como abaixo se vê.
(Data e assignatura do auditor) •
CONCLUSÃO

Conclusos os autos, o auditor proferirá a seguinte sen..
tença:
"Julgo por sentença a presente justificação pa~a 91~e
surta os effeitos legaes. Sejam entregues os autos á JUsbfi ..
cante, independente de traslado~ pagas as custas". (Data e
assignatura do auditor) . Ou, então, dará o despacho que no
caso couber, justificando-o.

Data
Aos. . . . . . dias do mez de. . . . . . do anno de mil novecentos e. . • . . . em meu cartorio. nesta Auditoria da ..... .
Circumscripção Judiciaria Militar, me foram entregues os
presentes autos pelo Dr. auditor. E para constar, lavrei este
termo.
F. . . . . . E!crivão.
CERTIDÃO

Certifico que, nesta data, em o meu cartorio, fal(o entre ...
ga dos presentes autos, independentemente de traslado, á justificante (ou ao seu procurador F . ..... ) .
(Data e assignatura do ea.crivão).
NOTAS - Si forem as filhas solteiras as pretendentes á
habilitação, o requerimento para a justificacão deverá conter, além dos 1 o e 4° quesitos (necessarios para todas as lw.bilitações), mais os seguintes:
1°, que a justificante é a unica filha do casal, existente
na data do fallecimento do seu pae, (ou que além da .iu.sti(icante, existem do casal os seguintes filhos F ...... , F. . . . . . P.
F ...... );
.
2°, que a justific~nte é solteira e nunca viveu apartaaa
dos seus paes, por causa rle máo procedimento do que resultasse não ser por eUes alimentada.
. Si forem as mãr-s dos officines que tivl:'rem de se hn'hihtar, deYerão incluir no requerimento de justificação além
dos 1o e 4o quesitos. os seguintes :
'
. 1o, que a justificante se mantém no estado de viuvez e
VIve com honestidade;
2o. seu filho falleceu no estado de solteir" ou de vinvci
sem filhos;
·
. 3°, que a justific:mte era alimentada pelo seu fallecido
filho.
-

4l~
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Si forom ns irmã~ ( trntnnrlo-:1c rlc montepio sómcnte),
fnclnirãn no requerimrnlo p:ua ,ju;:;tifienç-Ü(\ nlrm dos 1" c ·~I)
quesitos, rnms o~ seguintes:

iQ, que as just.ificnnles RC nchnm no estado de solteiras e
yivcm com }l(lncstidade;
2., que não existem viuvll.1 filhos ou mão viuva do official.
DAS ISENÇõES DO SERVIÇO MILITAR El\I TEMPO DE PAZ
E' dispensado do serviço do Exercito notivo, e.I? tempo de
paz,. desde que reclame dentro do prazo estabelecido nos artigos 65, 67 e 83 do R. S. 1\L:
1 o, o filho uni co de mulher vi uva ou solteira. de abandonada pelo marido ou divorciada, ás quaes sirva de unico
arrimo ou o que ella escolher quando tiver mais de um, sem
direito a outra opção;
2°, o filho de homem physicamente incapaz para prover
seu sustento e a quem sirva de unico arrimo:
3°, o v.iot1vo que tiver filho menor (legitimo ou legitimado), ou maior invalido ou interdicto. ou filha solteira ou
vi uva; em qualquer dos casos, si elle for o uni co arrimo:
4°, o casado nas mesmas condições do numero anterior,
cuja mulher seja incapaz .physica ou mentalmente;
5°, o irmão, orphão de pae c mãe, que srrv.ir de unico
arrimo a uma de suas avós. ou avô dccrepito e valetudinario,
incapaz de prover aos meios de subsistencia;
6°, o cidadão que tenha. contrahido matrimonio antes do
anno de 1921 e sustentar filhos menores;
7°, o filho orphão de pae c mãe que servir de unico
arrimo a uma de suas avós, ou a avô decrepito e valetudinario, incap:1z de prover aos meios de subsistencia.
§ Lo A condição de servir de unico arrimo só é motivo
de isenção quando o individuo não disponha de recursos para
effectivar
aquella funcção, caso seja incorporado ás fileiras.
. § 2. 0 Pa:~ satisfazer ás exigencias desse artigo, deverá o
alistado exhibir as provas seguintes:
Para todos os casos de isenção (ns. I a 7) :
. a) attestado da autoridade policial do districto em que
reside, declarando que o alistado serve de unico arrimo a
q~alquer das pessoas alli indicadas e nos restrictos casos refe ...
ridos naquelles numeras;
b) certidão de idade do alistado;
~) prova de que os que carecem de arrimo, não recehcm
pensoes dos cofres publicas. não ganham o bastante para sustento propr:o c não te em bens de fortuna·
d) prova de que o sorteado pelo seu 'esforco proprio, empr:go ou t_rabalho, tenha vencimentos ou rendas e que estas
SeJam destmadas ao arrimo da familia;
E m,ais pm·a cada caso especialmente:
f) prova da incapacidade physica ou mental do pae ou
esposa (ns. 2 e 4);
gh)) certi_dªo de ob~to do pae do alistado (n, f);
cerhdao de obito da esposa (n. 3);
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i) rrrt idúo dr casamcnlo (11. G);
j) ~crtidfio de nhilo do pae e

mrtc do nli.;:;lado (n. r.í); e
da invaliúez da avó on dv avü (n. 7).
Art. 125. Será liccnciauo pelo ministro da Guerra toda
a praça que durante o serviço ficar incluída em um desses
casos de isenção, mediante requerimento perfeitamente documentado,

prova~

DECHErro N. 17.514-

VE

5

DE

novembro ele 1926

Abre ao .Ministerio da Guerra um credito de 105 :7'79$4119,
especial á verba 5", do orçamento para o exercício de 1924
«lnstrucção· militar VIII ___, Missão Franceza de
Aviação>
O Presidente da Republiea dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização constante do decreto lcgislath·o numero 5. 009, de 26 de julho ultimo, e tendo ouvido o Tr·ibunr l
de Contas, na fórma das disposiçõ!:'~ em vibor. resolve :1h ·
uo 1\linisterio da Guerra um credito de 105 :779$!149 (cenl!, "
cinco contos setecentos e setenta e nove mil quatrocentos fl
quarenta e nove réis) especial á verba 5", do orçamento para
o exercício de 1924, «lnstrucção militar - VIII - Missão
Franceza de Aviação~, n. 66: Para exccw:ão do respectivo
contr 1do c sur\. ampliação.

Rio de Janeiro, 5 de novembro de 1 fl.?G, 1 os o da Indcrwndcncia c 38° da llepuhlica.
ARTHUR DA SILVA BEilN.\RDES,

Fernando Setembrino de Carvalho.

DECRETOS NS. 17.515 E 17.516 -

DECRETO N, 17.517 -

DE

7

~Ão, roRA~I PUBLICADOS

DE NOVEMBRO DE

1926

Abre ao illinisterio da Viaçtio e Obras Publicas o credito especia' de tres 1nil dezcsefs cantos e 1W1•ecentos mil réis
(~.016:900$). para attender ao ?Jqrqmento aos prop1·ietrorws de terras e a(luas nos m.u.mc1.p·ws de Angra dos Reis
e Para tu, de:mrwoprindas em virtude do decreto n. 16.561,
de 12 de julho de 1922
O PrPsidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil
usando da autorização contida no decreto legislativo n. 4.199:
de 3U dE' novembro de 1920, e no § 1°, do art. 20, da lei numero 4. 911, de 12 de janeiro de 1925 (em vigor no exercício
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de 1926 por força do decreto n. 17.180, de 2 de janeiro do
corrente anno), revigorando o art. 228, da. lei n. 4. 793, de 7
de janetro de 1925, que, por sua vez revigorava o art. 111.
dn lei 11. 4. ü32, de 6 de janeiro de 1923. resolve:
Art. 1 o Fica aberto ao Ministerio da Viação e Obras
Punlicas o credito especial de tres mil dezeseis contos e novecentos mtt réis (3. 016 :900$). para attender ao pagamento
aus proprietarios de terras e aguas nos municipios de Angra
dos Reis e Paraty, desapropriadas em virtude do decreto numero 16.561, de 12· de julho de 1922.
Art. 2. O Ministerio da Fazenda emittirá quafro mil
setecentas e vinte e nove (4.729) a.polices ao portador, do
valor uominal de um conto de réis (1 :000$) c.ada uma. juros
de 5 o/o. papel, correspondentes á importancia mencionada
nc. art. t• do presente decreto, tomando-se para valor da apolice a quantia de 638$. equivalente á cotação official em 28
de outubro do anno passado, addirionada da bonificação do
20$ a favor da União. na c.onformidade do accôrdo proposto
·pura pôr termo ao processo judicial de desaprop~iação, a q-qo
se refere o aviso n. H 8 da mesma data, experttdo pelo MtniAterw da Viação e Obras Publicas ao procurador da Republira na Seccão do Estado do Rio de Janeiro.
0

Rio de Janeiro. 7 de novembro de t 926, 105° da Indepen..
dencia e 38° da Republica.
ARTIIUR DA SILVA BERNARDES.

Francisco Sá.
Annibal Freire da Fonseca.

DECRETO N. 17.518

-DE

7 DE :NOVEMBRO DE 1926

Abre ao Ministerio da Viação e Obras Publicas o credito especial de 20.000:000$, para attender ds despezas com os
serviços de electri(icaçc1o da Estrada de Ferro Central do
Brasil
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização constante do art. 1o do decreto legislativo n. 4. i 99, de 30 de novem•hro de i 920, revig-orada, successivamen1e, pelos arts. 111, da lei n. 4. 6'32, de 6 de janeiro
de Hl23, 228. da lei n. 4. 793, dP- 7 dA ümeiro de 1924, 20. ~ 1o,
da lei n. 4. 9·11, de 12 de janeiro de 1925, em vhwr no presente
exercício, em virtude do decreto n. 17.180, de 2 de janeiro
do rorrente anno. e tenrto o11vido o Tribumtl de Contas, de
a,.,./\rorlo cnm o art. 93 do Regulamento do Codigo dê Conta ....
bilidade, decreta:
Artigo uni~n. Fica ahPrfo na Mini~ff\rin da Viação e Obras
Pnbliras o creditn e~necial ne 2(}. 000 :000$ (vinte mil cnnfos
de rPis). pnra nHPnner :'i~ desneza~ com o~ servicos de snb~fi
t.nirão da frncr:ln n vannr nelq f.rac~ão electrica na-s linhas
do~ snhnrbins rl::1 ~c:tr-nli:J r1e Ferro Central do Brasil e nas
do centro até Belém e ramaes de Santa Cruz e de Paracambr
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da mesma estrada, de conformidade com a decisão do Tribunal de Contas, em sessüo de 20 de setembro do corrente
anno.
Rio de Janeiro, 7 de novembro do 1926, 105° da Independencia e 38° da Republica.
ARTliUR DA SIJ.VA BERNARDES.

Francisco Sá.
DECRETO N. 17.519-

DE

7

DE NOVEMBRO DE

1926

Ab1•c, ao i1finisterin da Viação e Obras Publiras. o credito
especial de 993 :420$. para pagamentu8 a estafetas e mensageiros da Repartição t;cral dos Teleqraphos
O Presidente da Repuhlica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autori?.ação con~:tant~ do dP.rrefo lP.gi~lativo n. 5.013,
de 5 dP agosto do corrent~ anno. e tendo ouvido o Mimsterio
da Fazenda e o Tribunal de Contas. fie ~onfor·midade com o
art. 93, do regulamento approvndo pelo tiecrPtiJ n. 15.783, d1J
8 dP novembro de 1922. resolve abrir, ao Ministerio da Viação
e Obras Publicas. o crrdito especial de 993:420$, destinado ao
pagamento da differença de vencim~ntos e melhoria de diarias
dos estafetas e mensageiros da RPparf.icão Geral dos Telegraphos, de accOrdo com o supra citado decreto.
Rio de .Janeiro. 7 de novembro de 1926, 1.05° da Independencia e 38° da Republica.
ARTHtJR

DA

SILVA

BERNARDES.

Francil:co Sá •.
DECRETO N. 17.520 -

DE

8

DE NOVEMBRO DE f 926

Suspende o estado de sitio durante o dia 14 do corrente me:,
em todo o territorio do municipio de Conceição de Itanhaen, Estado de S. Paulo, para eleições municipaes
O Presidente da Republica dos Estados Unido-s do Brasil:
Resolve suspender o estado de sitio durante o dia 14 do
corrente mez, em t.odo o territorio do municipio de Conceição
de Itanhaen. no Estado de São Paulo, afim de se realizarrym,
alli, as eleições para vereadores á Camara Municipal.
Rio de Janeiro, 8 de novembro tie 1926, 105° da Independencia e 38° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Affonso Penna Junior.
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DECRETO N. 17.522 -

D~

9

:-i~\o

rm rn.1LIC.\DO

DE NOVEMBRO DE

1926

Approva os p1'ojectos e orçamentos; na importancia total de
27:388$295 (vinte e sete contos tresentos e oitenta e oito
mil duzentos e noventa e cinco 'réis), para a execução de
diversas ob'ras no ramal de Tres Corações a Lavras, da
Rêde de Viartio Sul-Mineira

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
altendendo ao que requereu o Estado de Minas Geraes, arrendatario da Rêde de Viação Sul-Mineira, conforme contracto
celebrado nos termos da autorização dada pelo decreto numero
t 5.406, de 22 de março de 1922, e de accôrdo com as informa(;ões a respeito prestadas pela Inspectoria Federal das Estradas em officio n. 406/S, de 17 de junho do corrente anno,
decreta:
Artigo unico. Ficam approvados os projectos apresentados pelo arrendatario da Rêde de Viação Sul-Mineira e bem
assim os orçamentos substitutivos, organizados na Inspectoria
Federal das Estradas, na importancia total de 27:388$295
(vinte e sete contos tresentos e oitenta e oito. mil duzentos e
noventa e cinco réis), os quacs com este baixam, rubricados
pelo dircctor geral do Expediente da Secretaria de Estado do
l\linisterio da Viação e Obras Publicas, para a execução das
seg·uintcs obras no ramal de Tres Corações a Lavras, da referida rêde:
Hcconstrucção de um encontro da Ponte Alta, na
estaca 398 + 3,40........................ 16:920$473
Reconstrucção de um encontro da passagem inferior, da estaca 62 + 4,90..... . . . . . . . . . •
7:260$606
Construcção de um boeiro aberto de bocca de
· córte, de 0,50 x 0,70. . . . . .. . . . .. . . . . . . . •
653$958
Construccão de um boeiro aberto de 0,60, na estaca 92 + 12,50 . . . . • . • • . • • . . . . . . . . . . . •
1 :170$672
Construcção de um boeiro aberto de 6,60, na estaca 99 + 7,80 •••••.•.•••.••.•.. .. . . . • • •
f :382$586
27:388$295
Rio de Janeiro, 9 de novembro de 1926, 105° da Independeneia e 38° da Republica.
AnTHUR DA SILVA BERNARDES.

Francisco Sá.
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DECRETO N. 17. 523 -

DE

9 DE NOVE~IBRO DE 1926

Concede á "Compagnie des Cables Sud Américains" P1'01'oga-

ção de prazo, até 23 de setembro de 1927, pm·a começm~
a {unccionm· o cabo submarino Dalcar-Rio de Janei1•o, na
secção entre a ilha de Fernando de Noronha c lHo de Janei1'o.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attcndendo, em parte, ao que requereu a ''Compagnie des Cables Sud Américains" e ás inform::u.;ôes prestadas pela Repartição Geral dos Telegraphos em officio u. 2.468, de 21 de outubro do corrente anno, decreta:
_\.rtigo unico. Fica concedida á "Compagnie des Cables
Sud Américains", concessionaria do cabo submarino Dakarllio de Janeiro, a que se refere o decreto n. 13.697, de 20 d!J
julho de 191v, prorogação de prazo, até 23 de setembro de
1927, para começar a funccionar o referido cabo, na secção
entre a ilha de Fernando de Noronha o Rio de Janeiro .•
.
Rio de Janeiro, 9 de novembro de 1926, 105° da Indc"'(
pendencia e 38° da Republica.
ARTIIUR DA SILVA BERNAnDES ••

Francisco Sd .,

;DECRETO N.: f 7. 52~ -

DE

9

DE NOVEMBRO DE -19.~{;

:App7'ova o t•egulamento da Estrada de Fe1·ro Oéste de lllinas
O Presidente da Rcpublica dos Estadog Unidos do Brasil,
11sando da autorização constante do decreto n. 5.027, de 1 de
outubro do corrente anno, decreta:
A rUgo unico. Fica approvado o regulamento para a Estrada de Ferro Oéste do Minas, que a este acompanha, assis;nado pelo ministro de Estado dos Negocias da Viacãa e
Obras Publicas .
Rio de Janeiro, 9 de norcmbro de 1926, iD'5° da Indepcn.
dcncia e 38° da Republica.
Annrun

DA SILVA

BEnN.\nDEB·

Francisco '$d.J
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Regufa;nento da Estra~a da ferro Oéste de ~inas
TITULO I
Administração da Estrada

CAPITULO I
ORGA~ IZAI)ÃO GERAL

Art. 1.0 A Estrada de Ferro Oéste de Minas, a·l:Hlllistrada du et:Laweule vew t>uveuw r eu era!, tierá U!L'lgll.ia pu r um
dll'ecwr, que SU!Jel'tnleu..terá luúu;:, u::; sei v H.;u::; úa::; uuua:; t!lll
L• a; q;u. 1t•t.:, u:,, \e a i lu' .u1, e u e.:;Luúu, !Jl'UJet:lG e euu.:;LrUCI,(aU
de quae::;quer prolungamenlus, uuvoti ramae::; e obras nu va:;.
Arl 2. 0 O ctu·ectur .:;el'á ue livre e.:;cullla do uu\ e1 uu 11 edera I e llt:ê:U a :su •. uru uauu dU Ullll.L::ill'U ue .l!..:Hal.iu uu.:; NegoClU::; ua V mção e Obt·a::; Publicas.
Ar L. 0.·· Us ~en l\;US ua::; l.t1ha:; em trafego serão distrtl.JuJJu.~ pur quall'ü ÚJ\isõe::::
1", .-\tJJuliJJ:,u :.u;;_,u Ceulral;
0

:~ ",

.l' I· ~l I f~~~() ;

:;··. Lut·or:

oc;~io;

.
.Paragrapbo uni co. A::, um·as d~ construcção de rarnacs ou
pro~üut_<-di.UIIl::;, l' bem as~im a_..; que, embora executados Flas
i 11 1 nr, Pll' 1 r·;~r··~.~~)
r·nn..,lil•,irem olwa~ ('S{)i:~Ciaes que não forem de méra conservação da estrada, serão dirigidas ou fiscalizadas por corrmlissão es~·ccial directamente subordmada
ao dtrector. Esta conunissão será creada por acto do rmnistro
da Viação e Obras Publicas c, si a importancra das obras
comportar, podel'á const tuir uma divisão provisorra.
Art. 4.° Cada divrsão sct·á dirigida por um chefe de di ..
visão, designado, livremente pelo direclor da estrada.
~R.

l.~inhl

CAPITULO li
biSTRIBUIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS

Ad. 5. 0 A la divisão comprP.hr.ndcrá o expr-diente reJa ..
livo a todos os serviços da dirccfor·ia; a arrrcadação da~ rendas da esf rarla f' dP todas ag q11antias que se destinarem ao
seu custeio e rnclhorn.mPnfos: a applicação de umas e outras
e presf.açõrs rla~ resywrt.ivao; contas: a fiscalização. escripturar.ão r- demonstradio ria rPeeifa; o expediente relativo ao pagatnPnfo das rlrsppzns r-ffl"rfuadas: o Psfabeleciment.o das tarifas
sobre as h ases approvarlas pP.!o Governo; a impressão e distribuição dM hilhr1Ps de passagem: a estatist:ca geral da estrada; a acquisição rle torlos os materiaes e sua distribuicão.
Art. 6. 0 A 2• riivisfio terá a seu carg-o os servicos de trafego, comprehendendo o serviço das estações, do movimento
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üe trens, de inspecção de linhas telegraphicas e telcphonicas, e de illuminação.
Art. 7. o A 3• di vi são comprehenderá os serviços de tracção e de conservação e reparação do material rodante, construcção desse material e fabricação de artigos diversos para
os serviços da estrada.
Art. S.o A 4• divisão terá a seu cargo a conservação das
linhas obras de ar f e e edii i cios; a elaboração dos projectos (
orçam~ntos e a execução de obras novas nas linhas em trafego, bem como de r·amaes e prolongamentos, quando esses
trabalhos não forem commett1dos a uma commissão especial
ou divisão provisorm, .qà fOrma do paragrapho umco do artigo a•.
CAPITULO III
CO;MPETENCIA

E ATTRIBUICÕES DO DIRECTOR E DOS CHEFES DE
DIVISÃO

Art. 9.• E' de exclusiva competencia do director:
§ 1. A superintendencm e direcção geral dos serviços.
§ 2. o A nomeação ou admissão de todo:; os empr·egados
da estrada, quando esse acto não competir ao rmmstro.
§ 3.o A organização ou approvação de in:;trucções para os
diversos serviços da estrada.
§ 4. 0 A autorização das despezas ·dentro das verbas e creditas destinados aos serviços da estrada e de accOrdo corri a
distribuição feita na fórma da legislação em vigor.
§ 5. A celebração de contractos e ajustes para execução
de serviços e obras e para fornecimentos de materiaes, conforme a legislação em vigor.
§ 6. A celebração de contractos ou ajustes com as companhias e emprezas de transportes para o estabelecimento do
trafego mutuo, uso commum de estações e permutas de material rodante.
§ 7. o A concessão de licenças aos empregados, na conformidade da legislação em vigor.
§ 8. 0 A imposição de penas aos empregados, de accôrdo
com este regulamento.
§ 9. A fixação do horario dos trens, seu numero, veloci ...
da·de e pontos de parada.
§ 10. A remoção do pessoal, de accôrdo com a convenien..
cia do serviço e com o disposto neste regulamento.
§ 11. A venda do material inservivel ou desnecessario ao
serviço da estrada, observadas as disposições Iegaes em vigor.
§ 12. Representar ao ministro, propondo as medidas que
julgar necessarias pa1·a o regular funccionamento dos ~ervt
~os da estrada, quando escapem ás suas attr1bu 1ções
ou nã()
estejam p-revista~ nPstp r~gulamento.
§ 13. Promover, perante as autoridades competentes, os
processos de respon~aLilidade do pessoal da e~trada, concernentes a faltas contrar·ias á segurança do trafego, á manuten~ão da ordem e á arrecadàcão das rendas.
0

0

0

0
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~ 14. Promover, quando autorizado pelo ministro, as des ..
apropriações nmigaveis ou jndiciacs dos terrenos, predios e
hem f c i Io rias ahrang-idos pelas obras de melhoramento ou ampliação das linha:-; em trafego o suas installacões, c pelas obras
de eonstrucçãu de prolongamentos e ramacs.
Art. 10. São attribuiçõ~s dos chefes de divisão:
§ 1. 0 Superintender e dirigir o servil,;(> da respectiva dlvisão, tomando as providencias necessari;:ts para mantet-o em
condições satisfactorias, propondo ao director as que não torem
de sua alçada.
§ 2. Distribuir o pessoal sob suas ordens e fazer oh~ervar
as instrucções relativas aos serviços da respectiva di ..
visão.
§ 3.° Fiscaliza·r a execução dos contractos concernentes
aos respectivos serviços.
§ 4. Dar posse ao3 empregados da divisão, licencial-og e
punil-os, quando couber em sua alçada.
§ 5.'' Aclmittir, quando autorizado pelo director, o pessoal
jornaleiro e mensalista do quadro ordinario fixado annual-'
mente, e admittir e dispensar o pessoal extranumerario, conforme as necessidades do servi~o da divisão e as verlm~ concedidas.
0

0

CAPITULO IV
DA

1a

DIVISÃO -

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Art. H. Os serviÇ'os da i• divisão subdividir-se-ão pela:!.
seguintes secções, subordinadas direclamente ao chefe da di ..:
visão:
! • - Secretaria.
2• - Thesouraria.
3• - Pagadoria.
4• - Contabilidade.
5• - Contadoria.
6• - Estatística.
7• - Almoxarifs,do.
s• - Commissariado no Rio de Janeiro.
Art. 12. A secretaria, dirigida pelo secretario da estrada,
terá a seu cargo o expediente e a correspondencia da directoria: a organização e publicação dos editaes de concurrencia, de accôrdo com os elementos fornecidos pelo almoxarifado; a organização de minutas definitivas dos cont.ractos. a
lavratura dos mesmos e dos ajustes e termos de compromisso, e bem assim o assentamento dP todo o pessoal da estrada; e, finalmente, o archivo geral da est.rada.
Art. 13. Ao thesoureiro, a cujo cargo ficará a thc:::ouraria com n respectiva ''Caixa", por cujos valores e op~rações
é responsavel dirccto, compele receber e fazer escript urar,
diariamente, a receita da estrada, cuja renda será recolhi•la,
juntamente com os impostos arrecadados. ao Thesouro Nacional ou á Delegacia Fiscal deste em Minas GeraP:;, por
ordem do director e nos prazos fixados em lei, bem como recolher ás repartições fiseae$ do Estado, quando o director o
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ordenar, a importancia proYenienlc da arrccadi1ção de imposto~
csladua·cs.
Ao thcsonreiro, compele. oulrosim, effrd uat', dircclamcnfo
ou por seu fiel, os vagarnenlos que, de accôrdo com a distri-.
bui<:ão das verbas or~.:•amcntarias, devam ser feitos na thcsouraria da estra·da, e nfío forem commelticlos ao pagador, inclusive os pagamentos de vencimentos em suspenw.
Art. 14. Ao pagador, a cujo cargo ficarú a pagador ia,
compeLe effecluar, dircclamcnfe ou vor seus fiC'is, o pagamento de todo o pessoal da estrada, recebendo, paea es.se fint,
os supprimcntos ncccssarios,. e recolhendo, mensalmente, á
thesoul'~ria a importancia eorrC':::poudcnle aos vencin1ento~ e
sala rios em suspenso.
Art. J 5. A 4• :::erçfío scrú dirigida pelo chefe da con!abilidade e (crú a seu cargo os sPrviços de expediente geral da
receita e despeza da estrada, exceptuados os que, em virtude
do Hegulamenlo Geral do Contabilidade Publica, competem :i
SulJ-Contadoria Seccional na Estrada.
Art. 16. A 511 secção ficará a cargo do contador, incumbindo-Ih(~ fiscalizar a applicação das tarifas; promover, rcgisfral' c fiscalizar os fornecimentos de bilhote3, impres;so3 e
talõc:-; para os srrviços da::~ estações; e verificar e registrar os
documentos de receita do trafego.
Art. 17. .A' G" secção, sob a clirccç·ão do chefe da: esta ..
tisLica, compelem os trabalhos dA estatística l'Oferenles á receita c dcspeza da estrada e aos di versos serviços tcchnicos do
trafeco. da Lracçfio e ela linha, _observando, sempre, o critcrif)
adoplado pela Inspcctoria Federal das Estradas nos serviço3
de cslalisfica das estradas de fel'ro da União .
. \d. 1~. O aluwxarifado ;:;ct·ú diri;.;idu pf.'lu allllOX<H'il'e c
tel'á a seu cargo todos os fornecimentos do matct'iaes dos divcl·sos serviços das divisões, comprehendcnuo o recebimento,
guarda e distribuição dos rncswo~, quando requisitados, e a
respectiva cscripturação.
§ 1.0 Os serviços do almoxarifado deverão ser organizados
de modo a satisfazer, com rapidez, as requisiç..()cs de materiae~.
lorna·ndo, assim, dispensavel a manutenção de depositos para
os serviços de cada divisão.
§ 2.0 O almoxarife será responsavel p8la exacção da e!!cripfuração do almoxarifado e por todos o.::; materiaes quJ
derem entrada' no mesmo, qur.r sejam recebidos por ello direclamcnle, quer sejam recebidos fóra da sédc do almoxarifado,
por seu::: prepostos.
ArL 19. O comrnissarindo da Estrada no fiio de Janeiro, ::::orJ
a dil'ecção de um commissario, terá a: seu C'Hgo a acquisic:to
de maferiacs, conformo a~ aut.oriza1:õcs do direcfor c o;; preceitos IPgaes, dcspncho dos mesmos e desernbarat;o dos que
forem importados do estrangeiro em virfnde de contracfo<:;.
Parágt·apho unico. Trabalhando no Cornmissariado rn<L~
dependendo dircctamenle do dircelor ela estrada, terá funcçoão
um delegado que tratará, por incumbencia do dit'ectnr, dos interesse da estradas junto ás repartições fcdernc3 c ás do Es ..
ta do elo l1io de Ja'neiro.
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CAPITULO V
DA

2"

DIVISÃO -

TRAFEGO

Art. 2q .. q_s ser:viç9s ~a 2• divisão serão dirigidos por um
chefe de divisao, d1str1bumdo-se por um escriptorio central
e por duas sub-divisões:
P - Esta'ções e illuminação.
2" - Movimento e telegrapho.
Art. 21. O escriptorio central do Trafego ficará directamente subordinado ao chefe da divisão e cada uma das subdivisõe~ ficará a cargo de um ajudante de divisão, designado
pelo director da' estrada.
Art. 22. O chefe da divisão designará para o serviço de
cada sub-divisão os auxiliares technicos que julgar conveniente, dentre os que servirem, por designação do director
da estrada, na 2• divisão.
CAPITULO VI
DA

38

DIVISÃO -

LOCOMOÇÃO

Art. 23. Os serviÇtos da 3" divisão serão dirigidos por um
chefe de divisão e distribuir-se-hão por um escriptorio central
e por tres sub-divisões:
i • - Tracção a va'por.
2• - Tracção electrica.
3• - Officinas.
Art. 24. O Escriptorio Central da Locomoção twará directamcnte subordinado ao chefe da divisão e cada uma das
sub-divisões será dirigida por um ajuda·nte de divisão, designado pelo dircctor da estrada.
Art. 25. Para: o serviço de cada sub-divisão o chefe da
divisão designará os auxiliares technicos que julgar conveniente, dentre os que servirem, por designação do dircrfnr :la
Estrada, na 3• Divisão.
Art. 26. As officirlas, sempre que o serviço proprio da
Estrada o permittir, poderão executar os trabalhos part iculares que lhes forem encomrnendados, mediante prévia autorização do director e em beneficio dos cofres publicos, dando
sempre preferencia. em taes casos, ás industrias e lavouras
sct'vidas pelas Iin has ela Estrada.
Paragrapho unico. Essa renda eventual deverá set' ('5cripturada de accôrdo com os preceitos do Regulamento Güral de
Cor.'labilidade PulJI iea, podendo a Estrada incumbir-se da execuç.ão desses trabalhos, quet' o particular forneça todos os
materiacs necessarios ou parte delles, quer sejam estes fornecidos pela Estrada, - o que tudo deverá ser regulado pelo
director da Estrada, de modo que o processo para a acceita-·
ç.ão e execução de taes serviços seja o mais rapido possivel.
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CAPI'fULO VII
DA

41

DIVISÃO -

LINHA

Art. 2'7. Os serviços da 4n Divisão serão dirigidos por
um c.hefc do divisão, distrllmindo-so por um escriptorio central, por uma sub-divisão technica e pelas residencias, fixados
o numero, a extensão o a séde destas pelo director da Estrada,
de accôrdo com as condições teclmicas das linhas e ter.'do em
vista o quadro do pessoal.
Art 28 O eseriptorio central da linha ficará directamcnte subordinado ao chefe da divisão; a sub-divisão technica será dirigida por um ajudante de divisão e cada uma das
residencias ficará a cargo de um engenheiro de 1• classe, este.:; e aquelle designados pelo director da Estrada
Art. 29. Para os servicos da sub-divisão technica e das
resider.leias o chefe da divisão designará os engenheiros de 2•
classe c auxiliares-tcCJhnicos quo julgar conveniente, dentro
os que servirem, por designação do clircctol' da Estrada ,na 4•
Divisão.
Art. 30. As residcncias, directamento subordinadas ao
chefe ela Divisão, terão a seu cargo, além de qualquer servico
especial de que forem encarregadas sem prejuízo do seu serviço proprio, ou que com este se relacionar, a conservação da
via permaner:te,- a consolidação da linha, comprehendendo a
construcção de obras novas na parte em trafego, e reconstrucç,ão das que estiverem em más condições, e a conservação e
construcção de edifícios.
Art. 3J . A 4• Divisão manterá, em local apropriado, 'lma
officina cr)mprchendendo serraria, carpintaria e ferraria,
para supprir as rcsider.'cias
o

o

o

o

CAPITULO Vlll
DISPOSIÇÕES COl\11\IUNS A TODAS AS DIVISÕES DA ESTRADA

Art. 32. O dircclor da Estrada expedirá inslrucções determinando:
a) a distribuição rlos scrvi<;os de cada Divisão pelos Reus
diversos orgãos, discriminados, minuciosamente, os servicos
que competem a cada um delles, - observada a organização
geral estabelecida neste regulamento;
b) as attribuicões dos chefes das sub-divisões e das secções, dos residentes, dos chefes de officinas e de todos os
empregados que tiverem de exercer funccões que, não ir.'uiccdas no quadro do pessoal ou neste regulamento, se tornarem necessarias;
c) as normas que deverão ser observadas em cada serviço
e nas relações entre os differentes ot·gãos de uma Divisão c 0:)
das outras;
d) os processos a que deverão obedecer as requisições de
materiaes e os fornecimentos destes dircctamente ao serviços
a quo se destinarem, devcnno ser organin1rlo o Almoxarifado
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de modo a tornar desnccessal'ia a manulenc;ão de dL'[lOsitos (le

rnaleriac:; para supprir cada Divisão.

Paragru p ho uni co. ~as instrucções que, de accôrdo com
este artigo, forem expedidas pelo dircctor da Esll'ada, c que
deverão ir sendo modificadas ú medida que a pratica o aconselhar, será deixada aos chefes de serviç.o a maior liberdade
de acção possível, de modo que possam elles dcscr.'\'olver a
sua iniciativa em proveito do serviço.
Art. 33. A Secretaria da Estrada terá um registro de
nomeações, licenças, faltas, per:as, elogios, transferencias,
promoções c demissões elos empregados de todas as Divisões,
podendo organizai-o por meio de fichas.
§ 1. o Todos os empregados, quer titulados. quet· jor:mleiros, dO\:crão receber, ao entrar em exercício, uma cadcrnet .... rubricada, na qual irão sondo feitos os assentamento:; do
sua nomeação ou admissão, licenças, faitas por mez, penas,
elogios, tmr:sfcrcncias, promoções, bem como de sua exoneração do serviço da Estrada, quando esta se verificar.
§ 2. o Essa caderneta pertencerá ao empregado c s6 lho
poderá ser cassada si ellc se recusar a apresentai-a para serem feitos os assentamentos devidos, ficando lambem sujeito
á penalidade o empregado que fizer qualquer assentamenlo
o a declaração na caderneta.
§ 3. o Todos os assentamentos deverão ser feitos por empregados da Estl'Uda, incumbidos desse servit,:o, e visados pelo
respecti\'o chefe de serviço.
§ 4. o O director da Estrada providenciará, afim de que,
denh:o em um anno da data deste regulamento, sejam entre..
@UCS c~~as cadernetas aos actuaes cn1pregados.
CAPITULO IX
DA llECEITA E DA DESPEZA

Ar L. 3 L A rece ila da Estrada, constituída pela renda do
trafeg·o, comprohcndc tambem qualquer renda extraordiIJaria ou eventual.
Art. 35. O recebimento c a abertura de férias rcmeltidas
pelas estações da Estrada, far-se-hão perante uma commiss5.<' constituída por trcs empregados, sendo um representante
da Thesouraria e dotis designados pelo direclor.
Art. 36. A despeza da Estrada é constituída pelos vencimentos o salarios pagos ao respectivo pessoal. pelo custo dos
malel'iaes que forem adquiridos para os serviços e da acquisição de propriedades, c, em geral, por todo pagamento legaln.enle autorizado.
Ar~. 37. Nenhum pagamento será realizado sem que o
rc3peclivo documento tenha sido préviamente processado e
conferido pela Secção de Contabilidade c tcnl1a o "Pague-se"
do diroctor da Estrada.
Art. 38. Os pagamentos ao pessoal serão offectuaclos
mensalmer:lc, de accôrdo com a conveniencia do sNvil.;o.
cumpt'indo ao dircctor da Estrada providenciar, afim de qtJe
os mesmos não soffram retardamentos injustificados.
Paragrapho unieo. Salvo autorização expressa c especial
dCt director da Estl'nda, em cada caso, nenhum empregado ti~~u
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tulado ou jornaleiro poderá receber vencimentos antes do p~
gnmcnto geral aos empregados da sub-divisão, secção, resider:cia, officmas, deposito, escriptorio, etc., a que pertencer
ou que chefiar.
Art. 3H. Aos empregados que servirem de escrivães da
TLesouraria c da Pngadoria incumbe examinar, rubricar o
escripturar os documentos comprobativos da receita e despeza, fi.cando rcsponsaveis pela legalidade do lodos os papeis
quo servirem do documentos do escriptnração.
Art. 40. A arrecadação das taxas do transportes deverá ser
fcitl de acc<')rdo com a cxacla e rigorosa applicação das tarifas em vigor, recahindo sobre o empregado ou empregados
culpados a responsabilidade pelas diffcronças verificadag, quer
em rclaç.fio á receita propria da Estrada, quer á arrccarlafla
por outras empr<'zas de txansportcs em tmfcgo mulno, ou povcnicntc de impostos fedoraes o cstaduacs.
Art. 41. Nos processos de reclamações por extravios ou
Avarias e por excesso de fréles, serão observadas as dispo
sicões do regulamento de transportes que vigorar na Estrada na occasião em que oc.correr o facto que fh:cr oh.iecto da
reclama~ão. Taes processos deverão preterir qualquer outro
serviço, e o empregado que der motivo a delongas injustificadas ou refardal-os, por negligencia ou propositndam~n ..
to, tlcverá ser punido rigorosamente, cabendo aos interessados o direilo de reclamar ao director da Estrada sobre a de·
mora ver i fi cada em lnes processos.
~ t,o Os inqucritos referentes aos extravios ou avarias
do mercado.rias deverão ser conclui dos dcnt r o do prazo ma ..
ximo de dous mezes.
§ 2. 0 As indemnizações devidns pela Estrada em caso de
perda ou avaria de mercadorias deverão ser paga~, lo~J
após a verificação do facto, e de accôrdo com o d isposlo no
art. 11 ü do regulamento para a segurança, policia e trafego
das estradas de ferro, approvado pelo decreto n. 15.673, de
7 de setembro de 1922, continuando depois t.t, d iJ i gene ias
para apurar a responsabilidade dos culpados.
Art. q2. As notas do expcditlio, folhas, bole ti n3, e'Jnhecimentos, relações e outros impressos e papel~ justtffcativos da receita, trafego e mais serviço! da Estrada, set'l\.o
queimados, desde que estejam devidamente eseripturados
nos livros competentes e encerradas as contas e escripturação de cada exerci cio.
Os livros, contas e recibos serão conservados pelo tempo
fixado em lei.
Art. 43. As requisições de passagens e de de"lpachos do
mcrrndnrias só serão altendidas, quando regularmente r·~!
tas por autoridade devidamente autorizada, sendo at~ impor1ancias das passagens e fretes correspondentes lt!\'ados á
conta do 1\Jinisterio ou repartição respe-ctivn, ou do Governo
do Estado, em cnjo nome fôr feifa a rcqu isição, e dewmdo
figurar como renda da Estrada.
Art. 44. Os impostos que a Estrada arrecadar por conta
dos Estados que as suns linhas percorrerem, serão recolhidos dircc!amente ás respectivas rep::~rtições fi~ca~3. nn eo.Juformidade do que fôr estabelecido em accôrdo! que pnra
4
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esse fim forem celebrados com os Governos Estaduaes, com
autorizn(;ão prévia do Mlnistl'o da Viação o Obra~ Puhlica8.
Paragrapho unico. Nesses necôrdos, será fixada a C(HUmissão que caberá á Estrada pelos serviços do arTceadaçfao
dos impostos, bem como uma quota que tocará propot·cionJ.lmente, aos empregados que, effectiva o directamentc, trab::tlharem na arTccadaçfio, fiscalização e apuração desses impostos.
Art. 45. O direetor da Estrada, sempre que julgar conveniente, mandará proceder a balanço na Thesouraria e na
Pagadoria e a exame da sua escripturacão, devendo, porém,
mandar fazel-o, obrigatoriamente, uma vez por ~r.mec;lr0,
eumprindo ao thesoureiro e ao pagador solicit<~ r a ohgervaneia desta disposição, sempre que fôr excedido esse prazo.
Art. 4G Vo mesmo modo deverá proceder o flirector
da Estrada com relacão ao Almoxarifado, mantlando examinar, obrigatoriamente, dentro de tres mezes, dt'pois de encerrado cada exercicio, por um ou mais empregados que
designar, a escripturação do Almoxarifado, proced,~ndo-se
então a balanço do material existente e providenciando o diredor, quanto ao destino que deverá ser dado ao que não
fôr appUcavel ao serviço ou se achar inutilizaoo, sendo encerradas definitivamente as contas até a data em que tôr
conclu ido o mesmo exame.
Art. 47. Todos os empregados que arrecadarem dil.heiro ou tiverem valores sob sua guarda, prestarão, de accôrcro
com o Regulamento Geral de Contabilidade Publica. as seguintes caucões:
,
o

r.rhesoureiro • • • ••••••••••••.••••••••.••.•. 25:000$000
Pagador .
20:000$000
Fieis do lhesoureiro e do pagador ..•••..•....
5:000$000
:A.lm oxarif·e • •. ;. ,., •••••••••••••••••••••.• •: •••.•_ 15:000$000
Armazenistas . • • ..........••.•............
3:000$0(10
Agentes, conductores de trem, conferentes, bagageiros, praticantes gcracs e de conductores de trem .......•.••...••....•...•.•.
2:000$0ú0
o

••••••••••••••••••••••••••••••••

Para os demais cargos em que se tornar ne~essaria cancão, será esta fixada pelo director da Estrada.
Paragrapho unico. Quando a caução fôr inferiol\_ a
to :000$000, a Estrada poderá acceitar a simples caução "(ideijussoria, dada por associações de classe, de accôrdo coht
o disposto no art. 85f, alínea b, do Regulamento Geral de
Contabilidade Publica.

TITULO 11

Provimento dos cargos, deveres e direitos geraes
CAPITULO X
NO'MEAÇÕES, PROMOÇÕES E DEMISSÕES

Art. 48. O cargo de director da Estrada, de livre e~co
lha do Governo, será exercido, sempre, em commissão, por
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engenheiro civil nacional, de comprovada capacidade profissional, que tenha seu diploma registrado na Secretaria de
Estado dos Negocias da Viaçfío !~ ()lJras Publicas.
Al't. 49. Para os carg-os do chefes e ajudantes de divir:in, rngenhciro de J • e 2" classe e aux:iliares-tcclmicos, só
JiOdcrão ser nomeados engenheiros nacionaes com eurso de
engenharia civil ou do estradas de ferro, qne tenham seus
diplomas registrados na Secretaria de Estado dos Negocias da
V i ação e Obras Publicas.
Art. 50. Os cargos de chefes de divisão que vagarem,
por qualquer motivo, depois de reorganjzado o quadro do
pessoal em consequencia deste Regulamento e salvo as nfJmoações feitas em virtude dessa reorganização, serão exercidos, sempre, em commissão, por engenheiros d;1 confiança e
do livre escolha do director da Estrada.
Parographo unico. Quando forem 111proveitados como
chefes de divisão engenheiros do quadro da F.strada, estes
excrccrã.o aqucllcs cargos em rommissfio, con~c!'vando o seu
rargo cffrctivo.
Arf. 51. Os cargos do ajudantes do divisão, engenheiros do fn c 2n classe, anxiliarcs-tcchnicos, c os de thesourciro. pagador, chefes c ajudantes da contabilidade e da cstatistira, contador, ajudante da Contadoria, almoxarife, commissario, Delegado no Rio de Janeiro, agente-comprador,
chefes de secção c chefes de officinas, serão preenchidos liVI'rmentc. procnrando-sc, todavia, dar acccsso aos proprios
f'mprf'gados rla Estrada, sempre que fôr possível.
Art. 52. O secretario da Estrada será de immcdiata
confiança do director c exercerá essas funcções em · commissão.
Paragrapho unico. No caso de exoneração do director,
entender-se-ha finda essa commissão, independente de qualquer outro acto.
Art. 53. Os cargos de fieis do thesoureiro e do pagador
serão preenchidos por proposta e sob a re~ponsabilidade
destes.
Art. 51, As nomeações, promoções e exonerações serão
feiras:
a) por portaria do Ministro da Viação e Obra~ Publicas,
as dos empregados titulados, cujos vencimentos forem superiores a ô :000.$000 annuaes:
b) por portaria do direetor da Estrada, as dos demais
empregados titulados.
Art. 55. Os provimentos dos cargos que vagarem, darse-hão sempre por accesso dos cargos immediatamente inieriores, salvo nos casos previstos nos artigos 50 a 53, observando-se invariavelmente a regra seguinte: dons terços por
merecimento e um terço por antiguidade absoluta de classe,
a qual será calculada pelo tempo liquido de servi~o na mes ..
ma classe, deduzidas as faltas, licenças e suspensões.
~ 1. 'No caso de igualdade
de antiguidade de classe,
prevalecerá o tempo de serviço na Estrada e, ainda no caso
de egualdade, se recorrerá á contagem de tempo em outras
rf'partições federaes.
§ 2". Para as promoções por merecimento será exigido
0
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o interstício de dou's annos, salvo o caso de não existir,
na rrsprctiva classe, outro empregado nessas condições.
§ 3. Nas classes constituídas por mais de dez empregados, só poderão ser l)l'OJllovidos por merecimento os que
f'St.iverem comprehendidr.s na primeira metade da respcct iYa classe.
§ 1:. 0 Nos netos de promoc:ão deverá ser drr.laraflO,
sempre, se a mcf'.nla tem Jogar por merecimento ou por antiguidade.
Art. GG. A admissão para os lognres de quarlos cscripturarios; elo ngcntcs. mnchinistas c telcgraph istas de 4•
classrs; de condu dores de trem de s~ classe e qe descn hisfa:;
rle 2n classe, será prrcedida, sempre, do concurso, com liberdade de inscrip~.:iio, rpspcitadas as d i~pnsi(·õrs lrgncs o ::\.:.;segurada aos jornaleiros da Estrada prrferencia para as nomeações, no caso de igualdade de classificação.
§ 1.0 Para cssrs lognrrs sú poderão ser arlm i 11 idas J)f'Ssons com rnrnos de Lrint a annos de idade. ··
§ 2. O direclor da Estrada estahrlcerrá a~ ha~í'S 0 o
}wocrsso a srrcm obsrrvndos nos concursos.
Art. 57. O nonwaclo nn promovido drvrrá fomar po~r:;e e entrnr rm cxcrcicio dentro do prazo de trinta, dia.:;,
contados da clata da publicação do act.o no Dim•io Offida7.,
prazo que podcrú srr prnrogaclo até fiO dias, pelo ministro,
nn pelo dirortor cpwndo deste houver emanado o neto do
nomeação ou twnmoeão.
Parngrapho unico O nomeado on
promoYido quo
não tomar posse dentro dos prazos estabelecidos nf'stc nrfigo, eonsidcra-sc como tendo renunciado ú nomeação ou promocão, lavrando-se o neto que torne as mesmas sem cffcito.~
Art. 58. Todos os cargos da Estrada serão exercidos
cm commissão, sendo todo o pessoal, quer titulado,
quer
~jornaleiro, drmis:::ivrl ad nutum, do acct1rdo rom a lrgislacão em vigor.
Paragrapho unico. Em se tratando, porém, de empre ...
gados titulados que contarem mais de dez annos do servico
publico federal, s6 poderão ser destituídos dos seus cargos
em virtude de sentença judicial, ou mediante processo administrativo. (Art. 125, da lei n. 2. 924, de 5 do janeiro de
1925, combinado com o ·paragrapho unico do art. 107 da
lei n. 3.674, de 7 de janeiro do 1919).
Art. 59. O processo administrativo será incumbido n
11ma commissão composta por tres empregados, para esse
fim designados pelo director ..
§ 1.0 A comm issão ouvirá õ accusado ·e todos õs empregarlos ou pessoas que tenham conhecimento do facto que
lhe é imputado ou que possam prestar quacsqucr esclarerinH'nfos a rl'sprifo, hrm como procrdrJ'á n todas n;::; diligrnrias que se tornarrm nrcrs~arins.
~ 2. Ao nretJsnclo Rf'J':í. concNlido o prazo ne f1·infa clin~
pnt'a produzir a sua clcf('.<:::n, dando-se-lhe, para esse fim,
Yista do processo.
§ 3. 0 Em scguida será ouvido o chefe rlo scrYic:o n que
pertencer o rmprrgaclo, drspaehnndo, depois, o dirrr.tor dn
Estrndn, mnntrnrlo-o ou drmitfinrlo, 011, no cnso do rmpregrHlo nomrndn prln mini:-(r,-,, proponrln n 0s!r a sna dPmi~0
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são, á vista do processo administrativo que deverá acompanhar essa proposta.
Art. 60. Em caso algum serão m~gadas no empregado
~xonrrarlo as certidões que requcrrr clns diversas peças rlo
processo mlminislrativo.

CAPITULO XI
REl\IOCÕES, PER?ITUTAS E SUDSTITUIÇÕES

Art. 61. O dircclor da Estrada poderá, por conveniencia do srrvico, remover os chefes e ajudantes de divisão, os
engenheiros de 1" e 2" classes, os auxiliares-technicos e os
demais empregados, de uma para outra divisão, suh-divisüo,
secção, etc., salvo o thesoureiro, o pagador e seus fieis •.
Art. 62. Aos empregados que o requererem, poderá ser
concedida attendidas as conveniencias do serviço, permuta
dos respectivos cargos, desde que estes sejam cquiYalentes
crn categorias e vencimentos.
§ 1.° Caso a permuta seja solicitada por empregados
cujos vencimentos sejam desiguaes, deverá o dircctor da Esft·ada exigir a justificação de semolhanl e pretensão, emhora seja e lia conveniente ao serviço.
§ 2. 0 A' concessão de permuta precN:crão informações
dos chefes a que estiverem subordinados os requerimentos, o.:;
quaes irüo occt~pnr o ultimo Iognr na lista de anl iguidndo
de classe, no seu novo posto.
Art. 63. O empregado removido deverá entrar em
exercício, no seu novo posto, dentro do prazo de trinta dias,
que, a juizo do direclor da Estrada, poderá ser prorogado
rwr mais sessenta dias.
Art. 6L O empregado removido quo não entrar em
exercício nos prazos mencionados no artigo antecedente, perderá os vencimentos integraes, a contar da expiração do
prazo, ficando, além disso, sujeito á exoneração por abandono
de emprego, nos termos do art. 90..
.
Art. 65. O director da Estrada designará, dentre os
chefes de divisão, o seu substituto, em suas faltas ou impedimentos temporarios, cabendo ao Ministro da Viaoão e
Obras Publicas nomear o substituto interino, se o impedi·
mento se prolongar por mais de trinta dias •.
Art. 66. Os chefes de divisão serão substituídos em
suas faltas c impedimentos pelo ajudante de divisão quo o
director da Estrada designar.
Paragrapho unico. No caso de ser confiada ao chefe
de divisão uma commissão cujo desempenho exija o seu
afastamento, por longo prazo, das funcções do respectivo
cnrgo, estas poderão ser exercidas por engenheiro; eslranho no quadro ·da Estrada, na fórmn do disposto no art. t:íO
df'sf.o rcg11lamcnlo.
Art. 67. O secrefario será iml1stituido, em seus impeflimcnf.os, por um empregado da 1a Divisão, designado pelo
dir·rrtor ela Esf)'ada.
Art. GS. O
f.hcsoureiro será suhsf.ituiclo, ·em seuf:i
imprdirncnfos, prlo fiPl flo flll'sonreiro, c o pngndor por
11m dP ~f'll~ fi ris.
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Art. 69. No impedimento dos demais empregados aos
f)nacs, pela natureza e responsabilidade do cargo, o director da Estrada julgar indispensavel dar substitutos, a
substituição se fará por designação do mesmo director respeitada a ordem hierarchica.
Art. 70. Aos suhstitutos caberão os vencimentos integraes do snbstituido, salvo nos casos considerados nos
seguintes paragraphos:
§ 1. Quando o substituído estiver, sem perda de vencimentos e por designação de autoridade competente, exercendo temporariamente outras funcçõos que não as de seu
cargo, ao substituto caberá, além dos seus vencimentos integraes, uma gratificação igual á differença entre
esses
vencimentos e os do substituido, salvo na hypothese preY ista no § 3°. deste artigo.
§ 2.0 No naso do substituido estar servindo no Exercito,
~m consequencia
do sorteio militar, ou de estar licenoiado, com ordenado ou partp, deste, ao substituto caberá, além
do seu }1roprio ordenado, a gratificaçã.o do substitui do.
§ 3°. O suhst.itut.o de empregado que estiver no goso de
f1>r·ias reg·ulamentares ou no exercicio de funccões publicas ohrigatorias c gratuitas, como o serviço do Jnry, perce1IPJ':Í tmicmnrntc os seus propr·ios vencimentos.
0

CAPITULO XII
LICENÇAS
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Art. 71. Jlf'r,'l~f'-SC-lla pelas dispf1Hiçõcs legaes em vigor a concessfio de licrn~as c férias aos empregados, titul~ldos ou não.
. Art. 72. Nenhum vrnrimcnto será pago ao empregado
licenciado sem que tenha sido devidamente registrada a licença, com indicnção da data em que entrou no goso da mesma,
e preenchidas as demais formalidades legues.
Art. 73. Para exame dos empregados que solicitarem Ji ..
cença para tratamento de saude, o director da estrada poderá
constituir U!na commissão de tres medicos de sua confiança,
caso disponha a estrada de dotaç,ão orçamentaria que permitta
n custeio nesse servi co.
CAPITULO XIII
VENnJl\TENTOS

Art. 74. Os vencimentos do pessoal titulado serão os fixados no quadro annexo a este regulamento. As diarias do
pessoal jornaleiro serão fixadas, annualmente, de accôrdo com
com as verbas orçamentarias, pelo director du Estrada, que,
em Jogar de diarias, poderá estabelecer a remuneracão por
hora de trabalho, quando julgar conveniente.
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Art. 75. Não soffrerá desconto o empregado que deixar

de cnrnpat·ecer á repartiç.fio, por se nchnr incumbido:

a) de qualquer comndssão ou trabalho, em virtude do
proprio cargo;
b) de servir;o da rernrtição que, com antorização do respectivo ehcl'c, tivot· de cxncufar fóra ria séde da mesma, quer
durante as horas do expediente, quer nas demais horas:
c) de qualqtH'r trahalh(l gratuito ohl'igalorio, ern dl'turlo
de lei.
Art. 76. O cmprcgndo perderá todos os vencimentos
quando falt,ar ao serviç:o ~em causa ju:;:ti fi cada, ou ~e retirar,
antes de findos os trabalhos, sem aut.orização do seu chefe.
Art. 77. O dircctOI' da e:::trada expedirá instrucções determinando o modo de ser apurada a frequencia do pessoal
dos cscriptorios, officinas e outras depenrlcncias, com a
ndopção, quanto possível, de apparelhos arlcqtwdns a ro::so
fim.
Art. 78. O desconto por faltas Jus ti fic:ula;:; on não, srr:'í
correspondente aos dias Pm fTllO c lias se derem, o. qnando r,onsecntivas, serão dl' ~contados os domingos o dias frl'iados.
Art. 79. Não soffrerão desconto algum em seus vencimentos os empregados em goso de férias; c bem assim os quo
faltarem por período rle 8 dias pelos seguintes motivos; dcvidanwntn justificados prrnnt0 o rPsprrl.ivn rht~fo do srrTi(·n:
a) fallecimento de pacs, rnnjngc, filhos c irmãos;
b) casamento.
Art. 80. As mulheres cmprrgad:1s na cslrada, qualqnrr
que seja o cargo ou rafegoria. scrfi.n dispensadas do scrvil;o.
quando gravidas, 110 me1. anlrrrdcnf t) ~~ no mrz subsequente ao
parto, percebendo os vencimentos intr.gracs durante esse pe~
r iodo.
Paragrapho unico. Essa dispensa dcvrrá ser solicitada
ao director da estrada, mediante apresentação de attestado
medico, e a sua concessão ficará isen la de qualquer onus ou
taxa.
Art. 81. Quando crn exercício de suas funcçõcs, o thesoureiro, o pagador e Sntls fieis, c o escrivão da 'fhesonraria,
perceberão, além de srms vencimentos, uma gratificrtção correspnnder:í a 10 o/o, pa~'a quebras.
Art. 82. Os empregados designados para servirem como
anxilinres de gabinete do dirnctor e dos ehcfcs do di\·i;:;ão. pel'eebcrão, respeetivamrnf.e, as gratificações mensacs de 250$ o
100$, além do seus proprios vencimentos.
Paragrapho unico. O direetor terá dous auxilia' es de gabinete e cada chefe de divisão um.

CAPITULO XIV
PENAS DISCIPLINAHES

Art. 83. As faltas disciplinares comrnettidas pelos empregados da estrada, serão punidos, segundo a sua gmvidacle,
com as seguintes penas:
a) advertencia;
b) rcprehensão verhal ou por c~cripto·
c) suspensão até 30 diaR;
d) demissão.
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Art. 81. São cnmpelcnles para irnp()r as penas do advertcncia os chefes de serviço o ns do rcprehensão c suspensão,
até oito dias, os chefes de divisão. O director da estrada podcl'á impOr todas essas penas, excepto a de demissão quando
8e tratar de empregado nomeado pelo Ministro da Viação e
úhras Publica.s.
Art. 85. Na imposição das penas disciplinares, devem ser
tomados em consideração os antecedentes dos empregados,
observada, do accúrdo com esse crilcrio, a sequencia indicada
no art. 83, Ealvo casos que, por sua gravidade, exijam a immcdiala npplicação das penas mais rigorosas.
Art. 80. Das penalidades impostas poderá sempre o empregado recorrer para a autoridade superior, sl)ccessivamcnte,
até o 1\linislr•J da Viação e Obras Publicas.
Art. 87. Só o Ministro da Viação e Obras Publicas poderá
determinar a suspensão por mais de trinta dias.
§ 1.0 Quando o director da estrada julgar nccessaria a
imposição de pena de suspensão superior a trinta dias, deverá
propol-a ao ministro, informando minuciosamente o facto que
justifica a applicação dessa pena.
§ 2.0 O prazo total da suspensão não poderá exceder do
noventa dias, ainda mesmo quando não tenha sido concluido,
dentro desse prazo, o inqucrito ou processo que haja motivado suspensfio preventiva.
§ 3. A suspensão preventiva ficará sem effeito se logo
após a c:\pcdição do respectivo aclo não houver sido aberto
inqucrito para npurar o facto inct·iminndo ao empregado.
Art. 88. A suspcnsiio, excepto nos casos de medida preventiva ou de pronuncia, privará o empregado, pelo tempo
correspondente, do exercicio do cargo ou emprego, da anliguidncle c de todos os vencimentos.
Paragrapho uni co. No caso de suspensão preventiva o
empregado perderá a gratificaçfio, e no de pronuncia ficará
privado, .~lém disso, da metarfc do ordenado, até final condPmnaçiio on ahsolvicfio c, dmb e~la, terá direito a perceber
a ou Lrtt mct a de.
Art. 89. O empregndo que faltar ao serviço durante oito
dias consecutivos, sem cansa justificada, perderá a totalidade
dos vencimentos correspondentes a esse periodo, e incorrerá
na pena de suspensão por igual prazo. No caso de reincidencia dentro do período de tres mczes, o empregado incorrerá
na pena de demissão.
Art. 90. O empregado que faltar mais de trinta dias sem
causa jus li ficada deverá ser demiltído por abandono de emprego.
Art. 9f. O empregado que se embriagar durante a:'!! horas
de trabalho, comparecer ao serviço embriagado ou for encontrado nesse e;:;f a do em dependencias da estrada, deverá ser
punido com demissão do serviço, a bem da disciplina, ficando
vedada a sua readrnissfio.
0

CAPITULO XV
TEMPO DE TnAD.\LHO

Art. 9:?. O dircctor da estrada, nas instruccões que expedir para os diversos serviços, fixará as horas de ll'nbalho,
fendo rm yj::fa n nafnrez:-1 fle~te.
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Art. 03. Em caso de necessidade, o chefe de divisão po ..
derá prol'ogar, com autorização do director da estrada, a hora
de encerramento do expediente de qualquer dos serviços da
divisão a seu cargo.
Paragrnpho unico. Havendo prorognção de expediente po~
mais de uma hora, os empregados perceberão, além dos venci·
mcutos, uma gratificação correspondente a 1/5 do vcncinwnto diario, para cada hora de prorogação, além da prinwira, c quando forem incumbidos da execução de qualquer
tra!Jalho cxlraordinario ou commissão a ser desempenhada
fóra das horas do expediente ou da séde do serviço, perceberão a gTaliJiea,.·fí,J que f<'•r arbitrada Jldu diret:tur da Estrada.
Art. n.~. Os serviços fóra dos escriptorios não poderão
exceder de 8 horas por ui a ou 48 horas por semana.
Paragrapho uni co. Quando este limite fôr excedido, o
V·u balho dos jornaleiros sert\ pago ú razão de 1/8 de dia pot•
JJ, ra de trabalho cxtraordinario.
CAPITULO XVI
DEVERES DOS EMPREGADOS

Art. 95. E' dever de Lodo empregado da Estrada, al•]m
dos decorrente~ da natureza do respcc~ivo cargo:
a) con)parecer ao serviço á::; horas rcgulamcnlm·cs c, extraordinariamente, quando uccessario;
b) prestar obcdiencia aos seus superiores hi<::rarehicos;
c) desempenhar com zelo c promptidão os trabalhos quo
lhes forem distribuídos;
d) representar aos seus chefes sobre abusos e irregularidad·es de que tiverem conhecimento;
c) gnardar sigillo sohrc os actos que ainda não tenham
~itlo dados (t publicidade;
f) tratar as partes com urbanidade, attendendo-as com
brevidade c sem prefcrcncias ou distincções;
a) cumprir c faz!.'r cumprir por seus suborc~inados as
ordens que rccc!Jer de seus chefes, com relação aos scrvh:o'i
wb sua ÍlllllJCdiala dirccl,'ão, }Jropondo as penas di:3ciplinare.'3
a t>ül'Cill applicadus uo pessoal sub suas ordens;
h) vresli.u· aos seus chefes todas as infornwçõcs quo lhes
fut·em exigidas, suggerindo qualquer medida que achar necessal'ia para regularidade, IJôa ordem c melhoramento dos
serviços a seu cargo.
Art. ü6. E' vedado a qualquei' empregado da Estrada:
a) retirar livros e documentos da repartição;
b) constituir-se procurador de partes perante a Estrada
ou qualquer repartição pu!Jlica. Nessa prohibição comprchende-se lambem os pedidos de informaç•:íes sobre andamento
ele papeis c (fUalquer aclo que impode em inlert!ssc na marcha
o solw~ão de assmuplos sujeitos á resolw;ão de autoridade:S
~Hlministrativas, salvo quaudo esses pedidos de informações
varf.irem dos chefes de divisão ou chefes de serviço, para
conhccimcnlo do andamento do serviço, ou de qualquer em-
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pregado em cumprimento de ordem superior e em objecto do
sf~rviço publico;
c) cclcJwar, dirccta ou indirectamcnto contractos com
o Governo por si. ou como representante de outrem, dirigir
lmncos, compn1~!uas on omprozas, sejam ou não subvencionadas. pela Un1ao, salvo as cxccpções inf!,icadas em leis
c~peCiaes;

d) requerer ou promover, para si ou para outrem, ll
concessão de privilegias c garantias de juros ou outros favou~s semelhantes, excepto privilegio do invenção;
e) afastar-se da sé de dos 3crviços sem autorização do
respectivo chefe.

CAPI'fULO XVII
DISPOSIÇÕES OERAES

Art. 97. Nos casos de serviços urgentes e não prcvi!=ltos,
o diroctor da Estrada autorizará a admissão do pessoal extraoràinario que fôr julgado indispensavel, fixando as respectivas diarias, de accôrdo com o que comportar a dotação or<:amontaria.
Ar L. 98. Aos empregados titulados cujos trabalhos ordinarios tiverem logar fôra das sédes das respectivas repartições, o dircctor da Estrada conceder:i diarias, c'e accôrdo
com a legislação vigente c com a tabella que fôr approvada
pelo ministro da Viação e Obras Publicas.
ArL. 99. Todos os agentes e empregados da Estrada em
serviço nas estações, trens, tolegrapho e linhas, usarão, obrigatoriamente, o uniforme que fôr estabelecido pelo director.
Art. 100. Os empregados titulados ou jornaleiro~.
quando residirem em lagares servidos pela Estrada e preci ....
sarem de ausentar-se, por motivo de molestia, para pontos
afastados, terão direito á passagem e transporte de bagagem,
de accôrdo com as instrucções baixadas pelo director da
Estrada.
§ 1. A's pessôas da familia do empregado titulado ou
jornaleiro poderá ser feita igual concessão para viagens motivadas por molestia comprovada e com abatimento de 75%
nos demais casos.
§ 2.o Os filhos e pessôas da familia do empregado, quA
residirem sob o mesmo tccto e sob a mesma economia, terão
tl'ansporle gratuito para frequencia nas escolas e apr~ndiza
gC'm nas officinas e fahricas.
Art. I OI. Os engenheiros que dirigirem residencias, officinas ou depositas de locomotivas, os ag-entes, os mestres dn
linha, o almoxarif~' c os armazenistas residirão em proprin3
<la Estrada, desde que os la os possua em situação adequada.
§ Lo Não dispondo a Estrada de prcdios para esse fi'"!l•
sct•á abonado, mcnsalmcnto, a esses empregados, um quantJ ..
tntivo para aluguel do casa, o qual será fixado pelo dircctol'
elo Estrada. correndo a <lespeza por conta da dotação orca. 1entaria respectiva.
§ 2. Os feitores e trabalhadores terão casas para mor.Idia, á margem da linha.
0
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Art. 102. Até 31 de marco o director da Estrada deverá
apresentar ao ministro da Viação e Obras Publicas relatorio
resumido correspondente ao anno anterior, expondo succin··
tamento a marcha dos serviços e os trabalhos executados n
suggerindo as medidas necessarias á manutcnr_:ão do trafew.1
em condições satisfactorias.
AL<J 31 de maio o director da Estrada deverá apresentar o
rela.torio geral e minucioso do todos os serviços da Estrada
nu anno anterior.
Art. 103. O director da Estrada, dentro de suas attri
buições, providenciará nos casos omissos do presente regulamento, quando a urgencia do serviço o exigir, e represen-.
tará immediatamente ao ministro da Viação e Obras Publicas para que este resolva definitivamente.
Art. 104. E' assegurada aos empregados da Estrada
plena liberdade do emittir seu pensamento em pareceres 011
informações, mesmo contestando vantagens de medidas
adoptadas por superior hicrarch:co, drsde que o façam cin
termos.
Art. 105. O empregado poderá representar ao di redor
da Estrada contra actos de seus superiores, lesivos a seu.~
direitos ou offensivos a seus brios, guardando, porém, n:t
representação, a maxima compostura e continencia de linguagem.
Art. 106. Quando a nomeação para o cargo de secretario
recahir em empregado da propria Estrada, perceberá csle,
tão sómente, os vencimentos do cargo de nwiJ alta remuneração.
Art. 107. Quando qual•quer empregado fôr victima cfr~
accidenLe em trabalho, na Estrada ou em serviço desta, gcrã<J
observadas e applicadas as disposições do regulamento qu~·
baixou com o decreto n. 13.498, de 12 de marçc de !910,
para execução da lei n. 3. 724, de 15 de janeiro do me~mr.
anno hem como as dos arts. 15, 16, 27 e para~rapho uni co
do a~t. 39 do decreto n. 4. 682, de 24 de janeiro de 1923,
on demais disposições que vierem a ser incorporadas :'t L~·
gislação reguladora do assumpto.
Art. 108. As aposentadorias dos empregados da Estrada
~ as pensões a que este ou seus herdeiros tiverel!l d_ireitr.
serão reguladas pelo decreto n. 4. 682, de 2-1 de Janetro de
1923, e demais disposiçõca que vierem a ser incorporadas á
lcg-islaçíio pertinente ao assumpto.
Art. 109. Para fiel cumprimento do disposto no artigo
antecedente, será cohrada, a partir de 1 de janeiro de 1927,
a taxa de 1 1/2 o/o sobre as tarifas em vigor na estrada,
conforme determina o art. 47 do decreto n. 4. 682, de 24 de
janeit'o de 1923, devendo o director promover, desde logo, a
creação da "Caixa de Aposcntndorias c Pensões", de accôrdo
com o mesmo decreto legislativo.
Art. 110. O dircefor ela estrada dever:'i pt'omoVIJl' a cclcbraçfío de convenios para o estabelecimento de trafego rnutuo
e permnta de material rodante da Oeste de l\linas com todas
as outras estradas que com ella entroncam, ou venham a entroncar, bem como para o trafego mntuo com as linhas de
navegação. O dircctor deverá, tambem, providenciar, por todos
os meios ao seu alcance, para a padronização do material ro ..
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<lantc dn cstrndn, tendo em Yista a permuta dcsso material
com o das domais estradas que conslitmcm o systcma ferro' i:tt'Ítl a que pertence a Oeslc de l\linas.
C:\Pl'l'ULO XVIII

Arl. 111. Os acluacs cngeillwiro-auxiliar da Locomo(.'fio

c cngen hciros-residcn1 c:3, que não forem aprovcitaOos como
ajudantes de divisfío. serão nomeados engenheiros de 1" classe;
e m; dous acluacs engenheiros-ajudantes da Linha serão notnPados eng·cnhciros de 2" classe, si não forem aproveitados
en1 carg-o de categoria superior.
Art. 112. Os actnaes inspectores e sub-inspcctores do
Trafego c ela Locomo~ão serão nomeados auxiliares-Lechnicos,
embora não preencham as condições exigidas no arl. 4!> deste
l'<'gulamento. Neste caso, porém, não poderão ter acccsso aog
demais cargos a quo se refere o mesmo artigo.
Art. i13. Os acluaes guarda-livros e ajudanles de guat'd.l1ivros, cujos cargos ficam cxlinclos, serão nomeadog, re8pe .•
I iY<IIIH'Hf e, ajudank da contabilidade c ajudante da· cs[a[i::;tiea.
Art. l1.'l. Os aetuaes archivislas da t• divisão, do Trafego
e da LocomcH;fio, cujos cargos ficam extinctos, serão nomeado:;
liUartos est:riplurarios.
Art. 115. Ao actual secretario da estrada não serão applir~Hias as di~posicõcs do art. 52 deste regulamento.
Art. 11G. Logo que oceoiTCL' a Ya3a do cscriYão da lltt)wuraria fieará cxlincto esse cargo.
Art. 117. Ficam revogados os regulamentos, instrucções,
avisos e ordens do serviço. ~manados do 1\finisterio da Via~;ão
c OlJI·a:; P.uLlicas, que colliuam com os di:sposith·os dJsle regul::unento.
Rio de Janeiro, 9 de novembro de 1926. -

Francisco Sd.

QCADfiO DO PESSOAL E TADELL,\ DE VENCIMENTOS

1
4
6
10
2
15
1
1
1

1
1

2

1
1
1
1

1

dircclor ..............•.............••.•
chefes de divi::;ão, a 2·í :000$000 ....••.•
ajudantes de divisão, a 17:400$000 ..••
engenheiros de f• classe, a 15:000$000 ••
engenheiros de 2• classe, a 12 :000$000 ••
auxiliares tcchuicos, a 10:800$000 •...•
secretario .............................. .
thcsourcíro ...............•..•.......•
fiel elo 1hcsoureiro .............•....••
cscrhão Lia Uwsouraria ..•.......•....•
pagador ...............................•
fieis do pagador, a 1O:800$000 .....•••
chefe da eontabil id;HJc .•••••••••.•••.•
ajudalllc da contabilidade •.............
contador
ajudante ll~t· ~~·t;l·a·~.ic~t~i·; ·::: •• ·• ·:::::::::::
chdc da estali~lica .••..••••...•....••

30:000$000
96:000$000
104:400$000
150:000$000
24:000$000
162:000$000
14:400$000
14:400$000
10:800$000
9:000$000
11 :400$000
21 :600$000
17:400$000
12:000$000
1.1:400$000
9:360$000
11:400$000
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1 aln1oxarifc ·········~···················
1 commissario no Ilio de Janeiro ....... .
1 clclPgado ..............................•
1 agente comprador ..•..•................
p~~ssual

Para quebras ao

da pagadoria o
10 % .••........
de escriptorio, a
8:280$000 ......................... .
1H nr·irneiros esreipturarios a 7 :200$000
1:) sl'guudos cscripturarios, a 6:000$000 ••
20 terceiros eseripturarios. a 4:920$000 ••
31 quat'tos cscripfurarios, a .1 :440~000 ....
H auxiliares de cscripta de f• classe
a 3:600:3000 ...................... .
10 a1;xiliares de cscripta de ~· classe
a 3:000$000 ...................... .
R agentes de f• classe a 7:200$000 •••.•.••
~ agentes ele 2• classe a 6:000$000 ..•..••
1·í agcnLf~S de 3" elassr a 4 :920$000 •.••.••
WR agente~ de -t• elasse a 4:440$000 •.•..••
:!:! confet·entcs de f• classe a 3:600$000 .••
.w conferentes de 2 classe a 3 :000$000 ..•
~l f Plcgraphisl as de f" classe a 7:200$000 .•
n tl'legraphislas de 2" classe a 6:000$000 ..•
fO tcJegrapltiH[as de ~~" classe a 4:020$000 .•
12 telcgraphistas do 4 a classe a 4: H,fl$000 .•
G conduetorns de trem de 1• classe a
7 :200$000 ............•.............
1:2 ronrhwtnres de trem do 2• elasso a
() : 000~~000 ..............•••.........
:? 1 col!dlletnecs de f. rem do 3.. classe a
't :H:?0$000 ......................... .
·t ehcfcs de officinas do 1a classe a 9 :360$000
~ chefes de officinas de 2• classe a 8:280$000
j 4. machinistas de t n classe a 7:200$000. ~.
2f rnachinistas de 2• classe a 6:000$000 .••
37 machinistas de 3" classe a 4 :920$000 ..•
57 lllachinistas do 4" classe a 4:440$000 ...
H mestres de linha de 1• elasse a 7:200$000
1 G 11Jéstrl!s de I in ha de 2" classe a G: 000$000
f dt•scniJista ele i" cla!iSE. ......•........•
~ desenhistas do 2" classe a 6:000$000 ..
:l desenhista de 3" classe ............... .
:.! armazeni~;tas dté' 1' classf' a !i: 000$00(1 ..
12 at·n1azonistas de 2" classe a 4:020$000 ••
~ guard:.J do armazem .................. .
1 electricista ............................ .
1 professor· dJ Escola de Aprendizes ••..•
da lhesouraria ·1 chefes de scc(.'?ío

2

Rio de Janeiro, 9 de novembro de 1926. -

l.cifl de l!l:?ti- Yul. !fi

14
f(j
16
f1

t!00$000
800$000
800$000
400$000

6:7:!0$000
33:120$000
f29:600$000
90:000$000
98:400!SOOO
f50:960$000
50:400$000
30:000$000
57:6001000
48:000$000
68:880$000
479:520$000
79:200$000
120:000$000
21:600$000
36:000$000
40:200$000
:>3:2808000
43:200$000
72:000$000
103:320$000
37:440$000
f6:560$000
100:800$000
126:000$000
182:040$000
253:080$000
57:600$000
96:000$000
9:360$000
12:000$000
4:920$000
12:000$00(}
59:040$000
4:440$000
9:800$000
4:920/iiOOO
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DECRETO N. 17. 525 -

9

DE

DE NOVEMBRO DE

1926

Proroga por 60 dias o prazo fixado na clausula XVI do termo
de revisão dos contractos, firmado de accdrdo com o decreto n. 16.259, de 12 de dezembro de 1923.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a "Companhia Estrada de Ferro
São Paulo-Rio Grande" e de accôrdo com as informações prestadas pela Inspectoria Federal das Estradas em officio numol'O
707/S, de 14 de outubro findo, decreta:
Artigo unico. Fiea prorogado por mais sessenta (60)
dias o primeiro prazo do 365 (Lrescntos c sessenta c cinco)
dias fixado pela clasula XVI do termo de revisão de contractos firmado de accôrdo com o decreto n. 16. 259, de 12 de
dezembro de 1923, e já prorogado pelos decretos ns. 17.138,
de 16 de dezembro de 1925 e 17.345, de 9 de junho de 1926,
para ser entregue ao trafego o primeiro trecho do ramal de
Paranapanema além da estação de Affonso Camargo.
Rio de Janeiro. 9 de novembro de 1926, 105° da Independencia e 38° da Republica.
ARTHUH

DA

SILVA

BERNARDES.

Francisco Sá.

DECRETO N. 17.526-

1m

10

nt~ NOVEMDHo DE

1926

lJá novas instrucçôes para as eleições federaes, consolidando

as disposições em vigor

O Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brasil,
á vista do decreto legislativo n. 5 .047, de 3 do corrente rnez,
c usando da attribuição contida no art. 48, n. 1, da Constituição Federal, resolve que, para as eleições fcderaes, se
observem as instrucçõcs anncxas, assignadas pelo Ministro
de Estado da .Justiça c Negocias Interiores, c nas quacs se
eonsolidam as disposições em vigor.
Rio de Janeiro, 16 de novembro de 1926, 105° da Indepcndcncia e 38° da Rcpublica.
AnTHUR DA SILVA BERNARDES •

.'lffonso Pcnna Vunio1".
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Instrucções a que se refere o decreto n. 17.526, desta data,
para as eleições federaes
CAPITULO I
DAS ELEIÇÕES

Art. 1°. A eleição ordinaria para Presidente e Vice-Presidente da Rcpublica será realizada no dia 1 de março do
ultimo anno do período presidencial, por suffragio dirccto da
Na<;ão c maioria absoluta de votos.
;.§ 1 o. No caso de vaga da prcsidencia ou vice-presidencia,
não havendo decorrido dois annos do período presidencial, a
eleição para o preenchimento da vaga se effectuará dentro
de tres mezes, depois de aberta (lei n. 3. 208, de 27 de dezembro de 1916, art. 2° e paragrapho unico) .
.§ 2°. E considerado feriado, em todo o territorio da
Rcpuhlica, o dia em quo se realizar a C'lcição para Presidente
r' Yicr•-PJ·rsidenf r~ .da Tlopnbl iea (dr!el'do h·Fblaf ivu n. í . .1,!);:),
do 18 do janeiro de 192:!, art. 1°) .
.Art. 2°. A eleição pura renovação do terço do Senado
e para Deputados ao Congresso Nacional se realizará a 24 de
fevereiro, finda a legislatura anterior, por suffragio directo
dos eleitores.
Paragrapho unico. Quando essas eleições coincidirem com
o anno da eleição de Presidente c Vice-Presidente da Hepuhlica, deverão realizaJ·-se, jnnfamente com esf.a, no dia 1 do
nw rr;o do dito mmo (art.. 1 o n seu paragrapllo uni co, do d(~
crdo legislativo n. 5.047, de 3.dc novembro de 1926).
Art. 3°. Para a eleir;ão de Deputados, nos Estados do
Ceará, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gcracs, São
Paulo, c llio Grande do Sul, continuará a ser observada a divisão de districtos estabelecida pelos dispositivos em vigor.
I. Constituirão um só districto eleitoral os Estados do
Amazonas, Pará, Maranhão, Piauhy, Rio Grande do Norte,
Parahyba, Alagôas, Sergipe, Espírito Santo, Paraná, Santa
Catharina, Goyaz c Matto Grosso.
II. O Estado do Ccar<i formará dois disfrictos clciloracs.
§ 1o. O primeiro districto cnmpl'chcndcrá os seguintes
IEtmicipios: Acarahú, Aquiraz. ~\raeoyaba, Beberibc, Camocirn,
Campo-Grande, Canindé, Cral.heús, Cascavel, Cedro, E'ortaleza,
Granja, Ibiapina, Indepcndencia, lpú, Ipnciras, Itapipóca, Maranguape, Massnpê, Nova-llussas, Pacatuba, Palma, Paracurú,
Pcf.encoste, Redempção, São Francisco da Uruburetama, Sobral,
S. .João da Urahuretama, Sanl.' Anna, Santa Cruz, São Bencdiefo da Ihiapaba, Santa-Quitcria, Souro, Tamboril, Tianguá,
'l'rahiry, Ubajara c Viçosa.
§ 2°. O segundo districfo se comporá dos seguintes municípios: ~·\rneiroz, Aracaty, Araripe, Assar~, Aurora, Baturité, Barbalha, Bôa-Viagem, Brejo dos Santos. Grato, Campos
Salles, Cachocirn, f!oité, Gunramiranga, Icó, Iguatú, Iracema,
:Jaguaribe-mirim, Jardim, Juazeiro, Lavras, Lages, I... imoeiro,
Maria Pereira, Maurity, Milagres, Missão Velha, Morada Nova,
Pedra Branca, Pereiro, Porteiras, Pacoty, Quixadá, Quixera-
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mohim, Hiaeho do t::;angue, ~anL\nna do Carit·y, Scnadnl' Porn1"'11, ~iiu Bernat·do das Hu~sa~. Hão Mat.lwu~. ~aiJoci!'u, ~fio
Pedro do Cariry, Tauhú, União c Varzea Alegre.
UI. O Eslauo de Pnrnamlmeu formarCt lrcs di~tl'iclu:;
eleitoracs:
§ 1o. O primeiro distri('JO se comporá uos seguintes municipios: Hccife, Bom .Jardim, Goyana, Iguarassü, ffamht~,
Jaboatão, ·Limoeiro, Nazarcth, Olinda, Páo lL\lho, :--lilo Loul'Cnço e 'fimhaúba.
§ 2''. O segundo dislJ·ieto comprchcmlerú os. munieipios
seguinles: Agua Pl'cta, AHinho, Amaragy, Barreiros, Bezerros,
Bonifo, ]1t·e,io d<t 1\larll'n DPus, Cabo, Caruarú. Escada, GamelIPira, Gltwia do cioytú, <lt·aval.i't, Ipo.itwa, PalnwrPs, Panella~.
Qnipapá, Hio Formoso, ~erinltãem, TtH.]Uaret.ing·a e Victoria.
~ 3". O tm·cniro distl'icto se comporá dos seguintes utunieipios: Afogados de lngazeira, Aguas Bella::;, .Alagôa de
Baixo, Boa Vista, Bom Conselho, Buique, Belmonfc, CalJrohô,
Ganho linho, Corrnntc~, Cimbrcs (Pesqueira), Flores, li' i ore::; ta,
Garanhuns, Granito, Lcopoldina, Novo Exú, Ourieury, Pedra,
Pctroliua, Salgueiro, :-:ião .ro.s•~ do Egyplo, São Bento, Taearatú, Triumpho e Villa Bella.
IV. O E~latlo da Bahia fc1 rnwrú quatro tlislrielos eleito-

raes:
§ 1". O primeiro disft·ielo se eompot·á dos seginfes municípios: Sfío BalYndm·, Alagoinhas. ltapnriea, 1\Iatf.a de São
João, Monloncgro CAbran.l.es), Pojuca e Sant.'Anna do Catú.
§ 2°. O segundo districto eomprchendcrá os seguintes
municipim;: Affonso Pennn, Alcobaça, Amargosa, Aratuhype,
Areia .Barra do Hio de Contas. Bclmonte, Brcjõcs, Cachoeira,
Camamú, f~annaviPiras, Cara.vcllas. Castro Alves, Cayrú, Cruz
dns Almas, Igrnpiunn, Ilhéos. Hahuna, Haquara, Jaguaquara,
.JagnarilH• . .Jequi6, .fPqlliJ'it:ú, LagP, 1\laragogipe, 1\taeallú, .Mnrllc
Cruzf•iro, l\lurifilla, 1\lntuipl', Nazat'Ptll, Nova Hoipchn, Pol'fo
f4pguro, Pl'ado, Santa Ct·uz, Himta Igrwz,
Sanlarl~lll, ~anto
:\maro, ~:mfn Anfo11io dn Jl•sus, Santo EsteVam do .facuhypc,
:-;[lo Felippe, Hão Fel ix, Hão Francisco, Hão Gonçalo dos Campos, Hão .Tost~ de Porto AlPgrn, Hão Hcbastião, Hão Miguel, Tapcroá, Traneoso, Una, Valcnt;a c Vit;nsa.
§ 3'': O trrcl' i t'o d isft·ief o se l'Oillporá dos segui lll.«·.~ lllllnicipios: Amparo, Aracy, Baixa Grande. Barracão, Bom fim,
Cachoeira da Abbadia, Caculé, Camisão, Campo Formoso, Capivary, Cieero Dantas, Coneeil;ão do Coité. Conde. Coração de
Maria, Cumbc, Curaçá, Entre Rios, Feira de Sanf.'Anna, Gcremoaba, Inhambupe, ll·ará, Itaberaba Itapieurú, Jacobinn, .Jaguarary, .Joazeir0, Miguel Calmon, Monte ~\legrc, Monte Santo,
Morro do ChapE~o. 1\Iundn Novo, Patrocínio do Coité, Pombal,
Queimadm;, Hinehãn de .racuhypc, Ruy Bm·bosa
(Orohó),
Santo .\nfonin da <31oria. Saufln,. Santa Se', ~nrrinha, f;ourc,
Tucano, tTaw't. Villn rir ll'f'd\ Villa H.ica e \VHgnrt·.
§ ·í". O quarfo distrieln cnrnprehcndc.•t•ú os ~f'guintcs llltlnieipios: Amlarahy, Angieal, Barra do Jlio Grande, BatTeiras.
Boa Nnvn, Bom .TPsus da Lapn, Bom Jesus do Rio de Contas,
Bom .ll'su:-: dos 1\lcirns. Brofas de 1\Tacahuhns, Caitill\ Campo
Lat,go, Carinhanha, Chique-Chique, Condcúha, Conquista, CorrPntina, Doutor Seahra, ~~neruzilhada, namelleira do Assuruá,
Uuanamhy, üuarnny, HuasS'.ú, Jacat'<tr~~•. Jussiapc, Lew;ócs,
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Livramcnln (Villa Velha), Maeahul1as, l\laracús, Minas de ltio
Contas, Monto All.o, Mum1gô (Rão .João do Pat·aguassú), OliVI'it·a do Brnjinho, Paramirim, Pilão Arcado. Pn(~,õr.s, RPnwnso,
HenH'dios. lliacho da Casa Nova, Riacho de ~anf.'Anna, Hio
Branro, Hant:Anna dos Brejos, Santa Maria. Ranfa Rifa dn
Hio Prelo. lJrandy (1 Jmbur:mas), Vi lia UPlla das Pa lmeirus n
Yilla do Rio AlegTr..
Y. O Estado do Ro dP .fnnriro fnrm:trú li'Ps d i~f J•icf o~
rll'ifomcs:
~ 1 o. O primeiro disfricto cnmprelwnd0rú os munieipios
seg,uinfes: Nictlwrny, Araruamn, Bana de Sãn João, Bom .Jat·rl im. Cabo Frio, Capivnry, lguassú, Haborahy, Mag1•. Mnrieií,
l\'ova F1·ihurgo, PP!ropolis, Hio Bonito, Sant' 1\nna dn .Japu]Jylm. São Gnn1;a lo, Sii.n PPdro d' :\ldPia, ~aqu:lr<'ma ~~ TIWJ'f'7.U1Wlis.
~
O sPgumln disf.ricto cnmpJ•olwndPrít ns mun iripios
f,eguinfos: Camlmcv (Montl~ VPrdo), Campos. Canfngallo, Ifnocárn, HapPruna, 1\Incahé, Santa l\Jaria MagdalPIHI. Ranf o Antonio de Padua, São Fidclis. São Franriscn de Paul:t, S:tt)
Jnfío da Barra e Sii.o SPhasl ião do Alto.
~ :~·'. O tPrcf'iro disfrictn rnmJH'ChPndPr:'t o:::: munieipio~~
~:Pguinlns: AngTa dos ltPis. Bnrra do Pirahy. Barra l\l:m~;a,
C:lJ'mn. Duas Bal'l':lS, Tlagu:1h~·. l\1angat·nlih:l, Paraltyh:-~ do Sul,
l'm·af~·. PiralJy. HPZPlld(', Hio C'nrn. Ranta ThPrPZ:l, Siiu .loi'in
:\I:JJ'r·os, Rapucai:l. ~nmidourn. YaiPn.;:a e Y:1ssnnras.
VT. O .Esf.adn dP l\1 in~1s C:Pl':JI'S fnrm:ll':Í sr•l P d islrirfos
PJPilnraPs:
§ 1". O di.;;IJ·irfn rnmprriH'tHIPr:.í ns muniripins soguinfps: l3(•11o Horizonll'. Antonio Dias (:\nlonio Dias Ahaixo);
Homfim, CaPI t', CnncPieão. Conf agPm, Cnr:nlllw. Curyf'llo, Di:lmanfina, F'nrrns. f:uanltftPs. Il::1bir:l, Haún:1, l\Tf'squifa. ::\oya
Lima, Pad. df' Minas (P~11·ú), Pal'ncqwha. PNlrn LPnpnldn. Pt•quy, PirapiÍJ'a, P i I anguy. H in Pir~wir:1lln. ~a har:í. ~ahinopnl i:;,
Rnntfl Hnrb:1ra. Ranla Luzin, Santa Qui!Prin. ~~·no, 81'ft• T.agôns f' Virgi nnpol is.
~~:~".O~·· disiJ'iPin rnlllJll'l'lH'lHIPr:í ~~~~ lllllliÍI'Ípim: segnin1f''>: J !lrP Campo, Alto Hio Doer>. Al\·inopoli~. UaJ'haccna, Cai·aml:thy, Cl::wdin. EntrP Rios, Gunr:my, Tfahiril.n, .Jcquery,
Juiz de Fôrn. Lagt'1:l Dnuradr~, Lima Duarte, l\lariamw. 1\Iaf h ins Borhnsu. l\l PJ'rt•s. OI ÍYPÍJ'a, Ouro PrPfo, Palmyra, Pas:~a
Trmpn. Pir:1ngn. Pnmlm. J>onl•' !\'m·n. Prados. QuPiuz. Haül
F.oare~ (1\Inf ipoó)' HPZf'lldf' Cost.:l. n in Cn:-;ra Hio F.:"pt'l'a. f:.itl
l'l'Pin. ~fío Domingos do Pr·nla f' 1'iJ·af1f'niPs.
§ 3". O ;:" rlislrirlo romprPIH'JHIPr;í ~~~ munieipios seguin1PS: Alc;rn Par:l!J~·ha, AynWJ'(;s. Biras. Cnrangnla, C:lr::tf.inga,
(jafnglrazr•s. Gtutt•nt':Í. lfanllnmi. Jost~ Pedro, LPopoldina. 1\lanlm~ls~~(I. lVfanlmrnirim. l\IaJ' dn I!Psnanlw. l\Iirnh~·. 1\Turia!H;,
Palnra, Hio Branco. Hin NnYn, R . .Torto NPpnnlllC('JW. ~iío l\T~l
nw•I. S. l\Iamwl dn 1\Iufum. Tombos. Uhú P Yiros:1.
~ .'J". O 't" dis!rictn cnmprellf'ndPrú n~ n"1mJJCJplns srgninff's: Agnns Yil'funs:1s. .Aifc>nns. ArPndn. Aym·uoc:r. B:-~f'
rwrvly. Bn mlmlJ~·. Hnrn ~tJerPsso. C:unhnqu i t'a. Campo I:. ·I lo,
Campo" f:PJ'êlPR, CaJ'liHI do Hin Clnrn. C:n:unhú. Cnnf·Pil~:i" do
Hi11 \'t•J'df', DiYinnpuli~. Jlt'li'<'S dn Búa E~pernn1::1. Elo:: l\l<'!Hies.
l·'un11iga, C:u:tn•'· li anN·f't•irn. LnYI'as. :'\PpnmtH'(•no, Perdões,
Piumhy. Silo .João cl'El-Rey, SiiYcstre Ferraz, Tres Coraçõe:::,
dr~

zo.

Tres Pontas, Tut'Yf? e Varginha ..
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§ 5o. O 5° districto comprehenderá os muniCIPIOS seguintes: Borda ,da Matta, Botelhos, Brazopolis, Cabo Verde,
Cachoeiras, Caldas, Cambuhy, Campanha, Campestre, Caracol,
Christina, Extrema, Gymirim, Hajubá, Itanhandú, Jacutinga,
Jaguary, Machado, Maria da Fé, Ouro Fino, Paraguassú, Paraisopolis, Passa Quatro, Pedra Branca,. Poços de Caldas,
Pouso Alegre, Pouso Alto, Santa Catharina, Santa Rita do
Sapucahy, São Gonçalo do Sapucahy, Silvanopolis c Virgínia.
§ 6°. O 6° districto comprehenderá os municípios seguintes: Abaeté, Araguary, Arary, Araxá, Arceburgo, Bom
Despacho, Carmo do Paranahyba, Cassia, Conquista, Coromandei, Dôres do Indayá, Estrella do Sul, Fructal, Guaranesia,
Guaxupé, lbiá, lbiracy, Ituyutaba, Jacuhy, João Pinheiro, Luz,
Monte Alegre, Monte Carmello, Monte Santo, Muzambinho,
Nova Rezende, Paracatú, Passos, Patos, Patrocínio, Prata, Rio
Paranahyba, Sacramento, Santo Antonio do Monte, São Gothardo, Sãó Sebastião do Paraíso, São Thomaz de Aquino, Tiros, Tapaeyguara (Abbadia do Bom Successo), Oberaba e
Uberabinha.
•
§ 7o. O setimo districto comprehenderá os municípios seguintes: Arassuahy, Bocayuva, Brasil ia, Brejo das Almas, Capellinha, Espinosa, Fortaleza, Grão IMogol, Inconfidencia, Itamarandyba (São .Toão Baptista), Itamhacury, Januaria, .Tequitinhonh:l, Malacacheta, Manga, Minas Novas, Montes Claros,
Peçanha, Rio Parrlo. Salinas, Santa Maria do Suassuhy, São
Francisco, São João Evangelista, São fiomão, Thcophilo Ottoni
e Tremedal.

VII - O Estado de São Paulo formará quatro districtos
eleitoraes :
f o. O primeiro districto com·prehenderá os seguintes
municipios: São Paulo, Agudos, Albuquerque Lins, Angatuba,
Anhemby, Apiahy, Araçariguama, Araçatuba, Assis, Atibaia,
Avahy, Avnnhandava, Avaré, Baurú, Bernardino de Campos,
Biriguy, Bocayuva, BofefP, Bom Succosso, Botucatú, Bury Cafélandia, Campo Largo de Sorocaba, Campos Novos, Canan(•a,
Candido Mof.!a, Capão Bnnif.o, Capoeiras, Cerqueira Ccsar, .Chavantes, Conceição fio Monte Alegre, Conchas, Cotia, Espirito
Santo do Turvo, Fartura, Faxina, Glycerio, Guarchy, nuarulho!'!, Iguape, lpaussú, Jtaber:'t, Itahy (Santo Antonio da Bôa
Vista), Jtanhaen, Itapecerica, Hapet.ininga, Itaporanga, Itararé. Itatinga, Juquery, Laranjal, Lençócs, Maracahy, Oleo,
Ourinhos, Palmital Paraguass'ú, Parahyba, Pennapolis, Pereiras, Piedade, Pilar, Pirajú, Pirajuhy, Piratininga, Platina,
Presidente Prudente, Presiflente Wenceslau, Promissão, Quatli,
Ribeira. Ribeirão Branco, Ribeirão Vermelho, Salto Grande,
Santa Barbara do Rio Pardo, Santa Cruz do Rio Pardo, Santo
Amaro, Ranto Anastacio, Santos,, São Bernardo, São Manoel,
São Miguel Archanjo, São Pedro do Turvo,. São Roque, São
Vicente, Sarapuhy, Sorocaba, Taquahy, Tatuhy, TietP, Una,
Xir i rica e Yporanga.
§ 2°. O segundo clisf.ricto comprehemlcrá os municípios
seguintes: Annapolis, Araraquara, Araras, Ariranha, Bariry,
Barra Bonita, Barretos, Bebedouro, Bica da Pedra, Bôa Esperança, Borborema, Bragança, Brotas, Cabreúva, Campinas, Capivary, Catanduva, Collina, Descalvaflo, Dois Corrogos, Dou-
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rado, Guariba, Iacanga, lbirá, lbitinga, Ignacio Uchôa, Iridaiatuba. Hajoby, Itapolis. Hnfihn, .Jaboticabal, Jahú, · Joannopolis, .Jundiahy, Leme, Limeira, Mattão, Mineiros, Miras6,
Monte Alto, Monte Aprazível, Monte Azul, Monte Mór, Nazareth,
Nova Granada, Novo Horizonte, Olymp_ia, Pederneiras, Pindorama, Piracaia, Piracicaba, Pirassununga, Pitangueiras,
Porto Feliz, Porto Ferre·ira, Potyrendaba, Ribeirão Bonito,
Rio Claro, Rio das Pedras. Rio Preto, Salto, Santa Adelia,
Santa Barbara, Santa Cruz da Conceição, Santa Rita do Passa
Quatro, São Carlos, São João da Bocaina, São Pedro, Tabapuan, Tabatinga, Tanaby, Taquaratinga, Torrinha, Villa Amcric::ma, Viradouro c Ytú.
§ ao. 0 terceiro districto comprehenderá OS muniCIPlOS
seguintes: Altinopolis, Ampro, Batataes, Brodowski, Caconde,
Cajurú, Casa Branea, Cravinhos, Espírito Santo do Pinhal,
Franca, Grama Guará, Igarapava, Itapira, Ituverava, Jardinopolis. Moeóca. Mogy-Guassú, Mogy-Mirim, Orlandia, Palmeiras, Pat.roeinio do Snpueahy, Pedregulho, Pedreira. Ribeirão
Preto, Santa Rosa, Santo Antonio d'Alegria, São João da Bôa
.Vist.n, São .Joaquim, São .José do Rio Pardo. São Simão, Serra
NPgra, SPrtãozinhn, Soccorro, Tambahú e Vargcm Grande.
§ 4o. O qunrto districto eomprchenderá os municípios
seguintes: Arêas, Bananal, Buquira, Caçapava, Cachoeira, Caraguatatnba. Cruzeiro, Cunha, ,Quararema. Guaratinguetá, Igaratá, Jacarehy, .Tambeiro, .Jatahy, Lagoinha, Lorena, Mogy dàs
Cruzes, Natividade, Parahybuna, Pindamonhangaba, Pinheiros, Piquete, Queluz, Redempção, Sallesopolis, Santa Branca,
Santa Isabel, São Bento do Sapucahy, São José do Barreiro,
São .Tosé dos Campos, São Luiz dó Parahytinga. São Sebastião, Silve iras, Tubaté, Tremembé, Ubatuba c Villa Bella.

VIII - O Estado do Rio Grande do Sul formará tres districtos eleitoraes:
§ 1o. O primPiro distrieto se comporá dos seguintes municípios: Porto Ale~re. Alfredo Chaves, Antonio Prado. iBento
Gonçalves, Caxias. Conceição do Arroio, Encnnt.ado, Est.rella.
flnribaldi. Gravntahy, Guahyba. Guapor(~, Lageado. Nova
Trento, Prntn, Snnto Amaro. Santo Antonio do Patrulha~ São
Fra·ncisco de Pnula. São .João rlo Montcnegro, São Leopoldo,
São SPbastião rl0 Cahy, Tnquarn, Tnqunry, Torres, Triumpho, Venancio Ayrcs c Vinmão.
§ 2°. O segundo districto comprehcndPrá os seguintes
municipios: Alegrete, Bom Jesus, Cachoeira, Candclaria, Cruz
Alta, Rrechim, l.iuhy, Ifaquy, .Jaguary, .Julio de Castilho, Lagôa
.Vermelha, Primeira, Passo Fundo, Quarahy, Rio Pardo,
Santa Cruz, Santa Maria, Santo Angelo, São Borja, São Francisco de Assis, São Luiz Gonzaga, São Pedro, São Thiago do
Boqueirão, São Vicente, Soledadc, Uruguayana e Vaccaria.
§ ao. o terceiro districto se comporá dos seguintes municípios: Arroio Grande, Bagé, Caçapava, Cangussú, Dom Pedril.o, Dôres de Cama,quam, Encruzilhada, Herval, .Jaguarão,
Lavras, Pelotas, Pinheiro l\Jachaflo . (Cacimbinhas), Piratiny,
Rio Grande, Rosario. Sant'Anna do Livramento, Santa Victoria
do Palmar, São Gabriel, São Jeronymo, São .João de Cnmaquam, São José do Norte, São Lourenço c São Sepé.
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O Dislricto Frdrral formará dom~ dislrielos clri-

IX f.ornos:

§ 1o. O primeirO dislricf.o se comporá dos distrietos mu·n icipacs seguintes:· Candeia ria, Copacabana, Gambôa, GáYPa,
~ Horia, Ilhas do novPrnarloe f' de Paqut>t.ú, Lagôa, SacranH'nfo,
Sant.'Anna, f'anla llita, f4anta Thcreza, f4ant.o Antonio f\ ~fín
.I os•'.
§ 2". O segnndo dist:ricto se comporá dos districfos mu-

nicipaes sPguinlf•s: Anrlarahy, Campo Grande, Engenho Novo,
'Engenho Yr.llw, Espirito Santo, Guarat iba, Inhaúma, Ira.iü,
.Taearépaguú, l\Jarlm·pira, Mt>yrr, HeaiPngo, Santa Cruz, São
C!tristovão P Tijuea.
· X- Os municipios que fnt·ern Cl'l\ados posl.criormenfr
pertencerão ao disf ricf.o rlaqm·Ilr ou thqurlles clr :qur. forrm
desmembrados.
Ri se compuzerem de territorios pertencentes a dois on
mais districfos. farão partp daquelle .em qup, se achar a s•~de
municipal (Ir i n. ~L :.?OR, dB 27 de drzcirl'hro dr 1 ~H ü, nrl. lj 7,
n. X).

Art. 4.° Continuam
cfistribnidn;;:

a

ser

212

Amaznnn:;;
Parü . . .
1\laranhfío .
~iau~1y . .
Ceara . . .
Rio Grande do NortP
Parahyha . .
Pernamlmco. .
AlagAns . . . . .
'Sergipe. . . .
Bahia . . . .
Espi rifo Santo
Rio de .Janeiro
S. Paulo . . • .
Paraná . . . .
Santn Cat.harina. .
Rio Grande do Sul
Mina~ Geraes . .
Goyaz • . . . 4 • • • • •
MaUo Gros~o . .
Dislrielo Federal . .
~ 1.

os

deputados,

assim

4
7
7
4
10
4
5
17
6
4
22
4
17
22
·~

4
16
J7

. . .....

4
4
10

nadn rli~friclo f'lf'ilora:l dará cinco deputados, nos
Plf'gf'rPm mais de srte.
~ :?. Os Esl ndn~ qn0 drrrm srtr depu I ndos, ou menos
ronstifnirfio 11m ~rí di~lricln Pleiloral.
'
•
~ ~.o Si o n_umcrn rl~ d0pul ndos não fôr divisiYcl por
cmco, .Junl ar-:;;0--a a fl'êlC(.'<W, quando de um, ao districto da
capital do E~tado, c. quando de dois, aos 1° e 2o districtos
(lei n. 3. 208, de 27 de dezPmbro de 191 ü, a·rt. 5o; decreto
n. 14.631, de 19 de janeiro de 1921, art. 4•).
0

Estado~ qun
0
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. Art. 5. A elPi~\ãO dn l'rnndnt· srt·á fPila por Estado,' a
qtw fica Pqu iparado o Di::;tricl n FPdP.ral; srnrlo tres senadores
por Eslnrlo, o. h·cs pelo Disll'icto J•'cdrral (ConstitÜição, artigo :10; lP.i n. 3.20R, d€1 27 dP dPzPrnhro dP 1916. art. 7°; decrPtn n. H.ü:11, de 19 dr .i~UlPÍt'o dr 19?1, ar!. 5").
0

CAPITULO U
PO PHOCESSO ELEITORAL

Art. ü. Nos Estados, a Pleição será realizada na Rf~rlr
dos munieif)ios e dos disl rictos dP paz ou subdivisões judiciarins, Cl'Cadas pelas J'espectivas Const.ituiçõo.s ou leis, qualquer que seja a sua denominação, perante as mesas organizacta·s de accôrdo com Pstas instrucç"Óes; havPndo, na sédn do.
cada município, tantas mesas eleitoraes quantos forem os t.abPIIiães e officiaes do Registro Civil, c na df' cada clistricto
de paz ou subdivisãó judicia:ria, apenas. nma; devendo tortas
ellas funceionar nos rrtificios qtw forPm i1Psignados pelos
.ltliZP~ rlr clirrito, prrfrriclos, ondr hnuvtT, ns Pdifiriós publicus.
§ 1. A designação dos cdifieios far-sr-:í. 10 dias anf.es
da primeira elflição rla lrgislntura: será publicada por rdital
affixádo no edifício no ConsPlho, Cama·ra ou Intendencia 1\lunicipal de cada um dos municipioR rla romaJ'Ca, e rf'prorluzido
na imprensa, onde houver.
~ :!. Nas rapilars dog Esfarlos. funrrinnarão fantns mrsn~
fJlW.ntos forrm os ~ervrnlnn!'ins da .in RI ir, a naqurllas f'Xisl Pnf Ps.
§ :Lo No Dislriclo FPdrral, havrJ'á tantas mesas rlritornrs
quantos forem os grupos atr~ 500 rlPiforrs. Estas mesas funecionarão em odificio:,.; pnhlieos, frdrrars ou munir.ipaes, designados pelo juiz federal da :!" Yara.
§ 4. Uma vez designados. servirão rssrs locaes para todas
as rlPições durantf' a lrgislalnrn, f' não pmlf'T'ão Sf'T' mudado.~
sinão no caso de ruína do edil'ic~in, alteração de sua natureza,
ou por motivo de força maior; devendo a nova designação
anteceder de 15 dias, pelo mrnos, ao da eleição, e ser feita,
após a verificac•ão do fa'cto, pelo respectivo juiz. que publir.ará o seu acto por edital. affixado em o novo edi.ficio e pela
imprensa (lei n. 3. 208. de 27 de dPzemhro dP 1916, art. 8°;
decreto legisla f ivo 11. 4. 2H), dr, 20 do dPZPmhro fie 1920,
art.. 1°: drcrrto n. 11t.631, dr 19 rtP .ianriro df' Hl2.1, art. ô").
Arl. 7. Nos Estados, as mrsas serão constituida's:
§ 1. Na séde de comarca~ pelo jniz rlr direito, como
prPsidente, pelo 1o snpplrniP do subsl it.uto do juiz ferlernl. r
pelo presidente do Conselho, Carriara ou Intondrmcia Municipal; nas Sfídes de termos judiciarios- pelo juiz municipal,
preparador ou substituto, conforme a denomina·çfio que tiYPl',
r o mo prrsidrnl r, prlo 1o supplent.P do substitui o rio juiz fi'rlf'rnl. e prlo presidPntr rln Conselho, Camara on IntendPneia
1\Iunieipal; nas sédf's dos outros municipios quo não forem
termos judiciarios- pelo 1° supplente do snhslituto do juiz
fedrral, como presidente, pelo prrgidenlr do ConsPlho. Camara
ou Intendencia Municipal, e por um eleitor indicado, em officio, a·o juiz de direito, por eleitores da secção.
_
0

0

0

0

0

0
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§ 2. Nas demais secçõrs das séçles dos munir:ipios ~ n~s
nutras srrções dos disfrictos de paz, por tres elCiforf's mdtcados, mn officios dirff•rcnii~S, ao juiz 1le direito,, prlos cleitot'PS da src1:flo, cuja,; firmas deverão. ser· rPconhcCJdas; cahrt~do
a presidrncia ao rl<'ifor que tiver strlo apresentado por mai<?r
munrro de Pll'i fni'PS, ou ao mais velho, no caso de empate.
§ 3." Quando .houvor cmpafP cnfr<' os aprPscnlados por
offieins dos rlPit.ores, n juiz escolherá, á s~rt<', os mcsarws,
si o numero de officios rxccder ao de mesarws a eleger.
§ lL" Nenhum eleitor poderá assignar ma'is de um officio
para a inflicação de mcsarios; si o fizer, será considrrafla de
nenhum cffeito a sua assignatura nos referidos officios.
§ 5. As indicações de mesarios feitas por eleitores deverão constar do protoco.Jlo de a·udiencias do juiz.
§ (i. Nas comarcas onde houver mais de um juiz de direito, o mais anl igo rxcrccrá todas as funcções qur, por estas
insfruccõcR, cahcm a tacs juizes.
§ 7. Achando-Re vago o logar de 1° supplente do subst.ituf o do juiz federal, as funcções que lhe .são conferidas serão dcsempcnha'das pPlo 2" supplente, e, na sua falta, por
estar, tambem, vago o logar, pelo 3°.
§ 8." Si as sédes dos municipios contiverem mais de uma
srcção elritoral, as mesas .presididas pelas autoridades de que
trai a r~l·e artigo srrvirfio na primeira secção.
§ 9." Nos E~t.a:dog em •que o juiz de di.reito fôr suhstituido
na~ suas funccõrs. Pm pari c pelo juiz de direito da comarca
visinha e em pari r pelo juiz municipal preparador ou districtal, será rsf e o presidrnt.c da respectiva mesa; cabendo ao
seu substituto pr~idi.r a do município onde cllr exercer as
sua·s funcções judwiarias.
·
§ 10. Quando um municipio pertencente a um districto
eleitoral fizer parte de comarca pert.encente a outro districto,
caberá ao juiz flc direito da comarca a que estiver annexo o
refrrido mnnicipio nxf'rcrr I odas as at.t.ribuiçõcs conferidas
aoR .iuizr>s dr di1·rifn (l<'i n. 3.208, de 27 dr dczemhro de 1916,
:ú·l. .gn; dPerdo 11. H .ü31. de Hl fie janeiro dr 1Çl21, alff. 7").
Arf. 8. Nos Estado::;, os officios de indicação de mesarios
serão, srmprr, Pnlregucs ao juiz dr direito, em audiencia puhlica a este fim drst inada, a qual ~e realizará ás 13 horas,
frinl a dia~ antes fio designado para a eleição.
§ 1. :Si. na alludida andicncia, não forem entregues ao
,juiz de direi! o os officios de indicação de mesarios, para alguma secção, serão por rlle convocados, para a· audicncia seguintr, que se realizará 48 horas depois. o presidente do Conselho, Camara ou Int endencia Municipal, e o 1o supplente do
substituto do juiz federal, e, com estes, o dito juiz organizará
a mesa da secção, cabendo a' cada um indicar um mrsario.
§ 2." No caso de indicaç ão, apenas, de um ou dois mesarios, para alguma secrão, a commissão a que sr refere este
artigo eomplrt.ará n numero, Plegendo os •que faltarf'm.
§ 3. Si, na· audirncia a esse fim destinada, não comparecerem to dos ns membros rta com missão, os que I iv r rem
comparrcirto accnrdarão na indiea~ão dos mesarios, prevalecendo a indicação do mais vrlho, si não houver accôrdo.
§ ·4." E' licito aos cannirJatos on a qualquer .grupo de
10 clrit.orcs, pelo mPnos, nomrar fisca'ps para acompanharem
na~ audiencias. o processo da clci<:ão das mesas (decreto Ie~
gislat.ivo n. <1 .215, de 20 de drzrmbro de 1920, arts. 28, 29 e
:10; drcreto n. 14.G31, de 19 de janeiro de 1921, art. 8°).
0
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0
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ArL 9. 0 Decididas, pelo juiz, as reclama.ções so~re .a escolha rlc mesarios, poderá a pa·J'tp, na I'esprchva audtencm, ou
no prazo dr 24 horas, reconrr para a junta de recursos .cre~da
pela lei n. 3 .13H, de 2 de agosto do 1916 (dPcrrto legislatiVO
n. lt.215, flp 20 dP dezemhro .de 19::?0, art. 't:1; t!Pcrclo numrro H .G:H, de 19 de jnneiro de 1921, nrt. 9").
. .
.
Art. 10. Hccebida a pct ição de recurso, o .JUIZ dnspachará immcdiatamcnte. mandando tomal-o por tPrmo n autuar
as ra~·Ões, officios de aprcsPnl n(,'ão c documPnlos :quo o instruirem (dcercto lrgislativo n. 4. 215, dr 20. de ~Irzemhro de
1920, art.. 4ft; drcrP!o n. 11t.G:31, dP 19 dP .Janmro fl(• 1921.
arl. 10).
Art. H. No prazo de 48 hora·s, o escrivão fará .todas as
diligcncia's ordenadas, c enviará os autos, . sob. registro, ao
presidente da junta do recursos (decreto lrgJslatlvo n. IL215,
de 20 de rlczrmbro de 1920, art. lt5; drcreto n. 11.631, de 19
de janeiro de 1921, art. 11).
Art. ·12. Jlecebrndo os autos, o presidente da junla a
convocará para· o dia seguint.r, afim de decidir o recurso (deereto legislativo n. lt. .215, de 20 dr. drzemhro de 1920, artigo 46; rlecrelo !1. 111.631, dr• 19 de janPiro de 19'?1, art. 12).
Al'l. 13. Heunicla a junla, n presidente relatará o feito,
QllP ser·á logo rlecidido nos propl'ios autos, salvo a preliminar
de quallqnei' dil igf'ncia (rlr'nr•tn legislai i\·o n. -'l. '?15, de 20 fln
dezcmhl'o de Hl20, art .. .18; decreto n. H.ü:l1, de 19 de janeiro de 1921, art. 13).
Art. 14. Decidido o recurso. o presidcnt.c da junta ordenará ~que os autos sejam, immcdiatamcnfe, devolvidos ao juiz
a quo, pelo Correio c soh registro. O juiz a quo, no prazo rle
24 horas, fará cumprir a decisão da junta, (', por meio de
edital, fa'rá as nrcessarias communicações aos interessados,
mandando annotar, no protocollo das audiencias, a escolha elos
mesarios confirmados pela jnnta (decreto n. 4.215, dr. 20 de
dPzPmhro de 1920, art. 48; drcrPto n. H.G:lt, dr ·19 de .iancd:·o de 1921, art. 14).
Art. 15. Os ele i I m~es r.srolh idos para mesa rios das rcsperl.i\·as sPcç{ies sPrvirfío em lodas as elciçõPs que se Pffcctuarl·m
no período da legislat.nra; c, sll no caso dr ahsolutamcnfr. impossihil i farlos dr. funccionnr, serão substifuiflos, mPdiantc nova
psrollw, frita na conformitla'de das disposições vigenfPs (IPi
n. ;1,208, de 27 dt• di'Zf'mhro de HH6, art. 9°, § 1°).
Pal'agrapho unico. Quando se v cri ficar. no curso d:1 lcgislall!ra. o faliPeinF•nfo, nu r.xclnsfío do alistamento, por mudan(:a de domicilio, ri" qualqucJ' mcsnrio, f' tiver de rca'lizar-se
alguma P1Pição, fJlH'l' no Districto Federal, quer nos Estados,
procrdrr-sc-á á sua substituição, nos mesmos termos da escolha do~ J?1csarios para as secções, o com o mesmo pra·zo do
ant.r-crdenCia, completando o substituto o tr.mpo do subst.ituido
(lei n. 3.?08, .de 27 de drzembro de 1916, art. 9°, § 4°;
decreto legislativo n. .1. 215, de 20 de dezembro de 1920,
art. 8°; decreto n. 14.631, de 19 de janf'iro de 1921, art. 15.
e seu paragrapho unico).
·
. -:1\rt.. 16. No Di.sf.ricf o Feder~ I, exccptuado o procurador
crimmal ria Republwa, concorrcrao para a prf'sidencia das
se<~~·ões clriforncs os juizPs de direito das varas civcis e criminar~. da pi'Ovrdorin, dP orphãos. rlos Ji'Pifos da Fazenda
l\It_mieipal e do Alisfam.Pnfo Eleitoral, pretores do cível c do
cr·rmP, prom_9forPs puhlrcos, adjuntos df' promotores, curadon's rlP nrph:w~, rlr' nnscnf cs. dl' mas~as fn lliffa·s, de resíduos,
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IWocuradores da Hepublica e dns Feitos da Fa_zcnda l\1unicipai,
auditores .on auxiliares de auditores de 1\larmha, de Guerra,
da Policia Militar do .Trihur:tal dn Contas, o procurador geral
da Fazenda Puhli~a t' sPn ajudante, os adjuntos dos rcpresrntantes do MinistPrio Publico junto ao Tribunal de Contas, os
supplentrs dn vrrf o r, que tiverem mais de quatro annos do
nomeados, o procurarlor dos Feitos da .Saude Publica· n seus
adjuntos. os escrivães judiciarios \Htalicios, formados em dil'Ptto, (](•srle :rjlw não exerçam funcç.ões no processo de alistamento; não podendo, porém, servir como secretar i os, nas
mesas rqUP estes presidirem, os respectivos ajudant cs ou escroycn t.es juramenta1 los.
§ 1. Além das autorid~dcs e funccionarios a .f]ur se
refere este artigo, concorrerão, para a presidencia das mesas
clcitoraes, os dircctores c chefrs de scrvioos federaes e municipa:es e os profrssort's de institutos officia'es dr ensino superior ·c secundaria, da· União ou do Districto Federal, dis1ribuidos pelo juiz federal da 2 Vara, no inicio de cada legislatura, e á proporção que se formarem novas mrsas, no
Reu interregno (dcerrl o lpg·islativo n. 5. 047, dl' :-; dn noYcmbrn rle 192~, art.. 7").
§ 2." Quando os supplcntcs de. pretor, designa·dos para
qnalqnPr Bec1;ão Plril.oral', tiverem de nntrar no exercir.io do
('argo dr [H'f'lor, rlrvPrão, immPdiatamente, dirigir a necessaria
commnniPnção no juiz fPdPral da 2• Vara_, pura que lhes di)
substitutos como JH'f•sidPllfPs das f;ecçõcs elC'it.or~ü~s. ca~o Sf~
haja d·n t'Pnlizar· alguma PIPi~:ã.o dtJJ'alll<' ps;.;p impNJinH'nto.
§ :l.n SPrvir·ão corllo SPI'J'Ptnrios o psrJ'i\·fio da anloridadP
.iudieiarin quo presidir n nwsa, ou qual1qucr nutro servruttrar·io
ou escrevrntn juramenta·clo, designado pelo presidrntr. e, na
fali n desfrs, um ddarlão 11or ellc nomeado (l1•i n. 3. 20R, de
27 de dPzPmhro de Hl16, .n.rt. 9", § 4°: decreto legislativo 1111""
mPro 3./~'~t.. de 1H flp dP.zrmhro de 1917, arts. 3° f' '•"; df'ereto
lPgislativo 11. 1 .·?H>. dP 20 flp c)pzrmhrn dr 1 9:?0, art. t ", ~ J",
drcreto n. H. ti:~ 1, r!P 1 H de .i:.uwiro dt• Hl?1, ai· I. 1G; drrreto
n. 16. 27:J. de 20 de dPzcmbro de 1!123, art. 85, § 2").
Art. 17. o~ eleitores que tiverem de funccionar como
mesarios, sob a presidencia das autoridades mencionadas no
artigo nnf erior, ~~rrão apresentados, em officio, por eleitores
da respectiya scecão, cujas firmas devem ser legalmente ·reconhecida<;;, ao presidente da mesa eleitoral, até 30 dias antes
da eleição, obsrrvado o disposto nestas instrucções (lei numero 3. 208, df.' 27 de dezembro de 1916, art. 9°, § 4"; decreto
n. 14.631, dP 19 df' janeiro do 1921, art. 17).
Art. 1R. Os presirlnnf.rs das secç<Ões eleiforaes de:o;ignarão,
por edita! pnhlicndo pela imprensa, o dia ·em que serão abertos
os offieios ondr forem indicados os nomes dos mesarios, n
fm·ão constar tnrs indicações do protocollo dr audiencias (lpi
n. 3.208. dn 27 d1~ rlczrmhro dP 191ti, art. W').
Para~rapho unico.
Pela Dirrctoria. da' nontabilidadn da
Secretaria: do Esl adn da Jnsf iça e NPgocios Interiores, será fornecido nm livro Psperial. para o allurlido fim, quando a autoridade judicia1·ia ·que pt·rsidir a mPsa assim o requisitar, por
não ter protorolln clP audiPnrias (deeL'nto n. H.G31, de 19 dn
janriro UP ·19~'1, arl. 18).
Art. 1f>. Para a~ drmais se-cções que tiverem df' ser organizadas, o juiz federal da 2a Vara nomeará os respectivos
presidentes, que ficarão com os mcsp10s deveres c responsa-'
0

11

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

509

bil idades; sendo feita a escolha dos oul~·os ~o_is mcsario_s por
meio de ul'l'ieios, apresentados, au allud1do JU tz, por el·C!lOl'''.s
da l'l~svceliYa sccç.ãu (lei n. 3 .208, de '27 de dezembro de HHü,
at'l. B", § .1o; decrdo legislativo n . .1.215, de 20 de dezembro
ctn 1920, ul'l .. 1°, § 2°, c art. 7''; decreto n. 1L631, de 19 de
janeiro dP 1U21, art. 19).
Puragl'aplto unico. Qw•r no Districlo Ferlel'al, <Jlll'r nos
J~~sf adns, proccdcr-se-:í. á organização de novas sccc,:ocs .. logo
seja excedido o limite do 500 eleitores. observadas as dn;pot;i•.:õcs em vigor (decrdo ll'.ghilativo n. ri.on, tlc ~ de non·mbro de l H2t), ar L. :5°).
Art . 20. Uma vez realizada a cseolha dos mc::;arios <lU C
fivcrem do servir nas dift'erentes scccões, deverão, respeclivamcn le os pre~identcs o ,juiz federal da .~a Vara fazer as neec::Jsaria:; publica(~es r~ catllmunicaçõcs.
Paragrapho unieo. ~l'l'Ú de oi f o dias o pr·azo para as rcclarua(:ões, depois de alwrtos os ot'Jicios, em audiencia publica,
na qual novos officios poderão ser apresentados (decreto legislativo 11. ·L 215, de 20 de dl•zembro de 1920, arl. 25; dcl'rcfu n. 14.031, {Ir 19 de janeiro dn ·1921, art. 20) .
.\l't. :?.1. Ao juiz federal da ~ .. Vara ..'IQ ·dias antes da
Plf~i~.:iin, {t Yi~ta das rl'lat_:õe::J f[lll\ com a necrssaria. anl•'l'l'deneia, lhe fornccet·ú o juiz do alislameulo, eompete dividir
o Districto Federal ·em sect;ões, que não poderão ter mais
de 500 eleitores; distribuir os eleitores por essas secções, e
organizar as mesas eleitores, que deverão ser presididas pelas
autoridades de que tratam estas insh·ucçõe.s, de modo que em
cada districto municipal haja, pelo monos, uma mesa presicljda por uma dPssas autoridades.
~ 1." Não 1' }Wrmiftirlo ao juiz federal nmdar o Pleifor de
sPe<;fíll, salvo ('111 virtude d.~ ll·ansfereneia, J'Nilll'l'Ída' e prnl'·C':"sada J'PP,nlarmrniP pelo juiz do alisf.anwnlo. l'Oill'oL'IIlC o
disposto no art. :!1, § Gu, da lei n. í.ü~:!, de ü de janeiro
do 1 n2:1.
~ '2:0 .Feitas a divisão das
secÇões n a distribuirão do·s
eleitores, serão cllas publicadas, uma só vez, para o inicio da.
legislatura, c em um unico numero ou supplcmcnto du Diario
· O{ficial, que deverá contnr todas as secções de todos os disfl'iclos. No inlcrvallo dr uma a ontra legislatura. serão, awmas,
JlHhlicadas no Dial'io Oj'{icial as nova~ seet_:õcs e a disl.ribuit;fío
dos novos c lei Iores.
~ 3." Publicada~ a:-; rehu;üe;,; dó lllUC Ira f a f'sle arf.igL', o
.itliz fpfl,~r<d da 2" Vara receberá <tuae::J;qucr reclamat;:ÜE's, \"}Ue
lhe sejam dirigidas, em conscquencia; dP omissõe~. truncamentm:, Pl'I'os ou troca de nomes; mandando publicar, JO dias
antes da eleiç5.o, a li.~ta das reclamações que tiverem sido julgadas procedentes.
Para a}mra·r essa proecdencia, poderá
aquello juiz ~olicitar, do juiz do alistamento, as necessarias
jnformat•ões .
.~ -1. 0 A' l).ireetoría da Contabilidade da Secretaria' de Es1ado -da Justiça e Ne~ocios Interiores cabe remctter, opportunamrnfe. am; pi·csidPntPs das mesas clcitoracs, não só as m·nas,
mas, tambPm, os objPetos de l'Xpedicntc (lei n. 3.208, de ':!.7 do
dezrmbro de H>16, a·rt. 9°. § 5°; dCCJ'Oio lcgislal.ivo n. 1t .~Hí,
de :!0 dn dezembro df' 1fl:!O, art.. J2, §~ to n :!"; df'crrt.o
11. H.ll:H. ({(' HJ d1' janeiro de 1921. ~u'l. 21; deeJ'f'lo n. 1ü.27:3,
fi(' 20 de dezembro de 1923, art. 85. § 1°).
Art. 22. ·Nos Estados, o juiz de direito, 40 dias antes d:i

clei,;ão, diYiclirú a comarca em tantas

sect~õcs

quantas forem
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as mesas cleitoraes; distribuirá os eleitores pelas diversas
secções, que não poderão ter mais de 500; cab_endo-lhes o
dirrito de reclamar, si outra fôr a sua rcstdenCia; mandará
publicar a disf.ribuição, por edital, no prazo de 24 horas, e
extrahir cópia da lista de eleitores de cada secção, em ordem
alphabetiea, remettendo-a ao presidente da respectiva mesa
eleitoral, até ú vespera da eleição, depois de a ter numerado, rubricado, datado e assignado, afim de por el'la ser
feita a chamada dos eleitores (lei n. 3. 208, de 27 de dezembro de 191ü, art. 20; decreto legislativo n. 5.047, de
3 de novembro de 1926, art. 5o ) .
·
§ f.o Nessa lista não serão incluídos os alistados dentro
dos GO dias anteriores ao da eleição, conformo o disposto
no art. 3° do decreto lcg·islativo . . n. 4. 22G, de 30 de dezembro

do 1920.

§ 2. No caso de falta ou impedimen_to, o juiz de direito
c o juiz municipal, preparador ou districtal, serão substituídos, na presirlcncia da mesa, pelo 1o supplente do substituto do juiz federal, e, na falta ou no impedimento do 1o supplente, nos municípios .que não forem séde de comarca ou de
termo, pelo presidente do Conselho, Camara ou Intendencia
Municipal.
§ 3.0 Nas demais secções eleitoraes, o presidente será
substituído pelo mesario que tiver sido apresentado por maior
numero rlc eleitores, ou pelo 1)1ais velho, si occorrer empate
nos offi.cios de indicac;ão.
§ 4.o O sec·refario, no caso de não comparecimento por
motivo de força maior, será substituído por um secretario adhoc, nomeado pelo presidente da mesa; devendo, porém, as
actas de installação da mesa e da eleição ser lançadas no livro
respectivo (lei n. 3. 208, de 27 de dezembro f\e 1926, art.. 1O;
decreto n. 14.631, de 19 de janeiro de 1921, art. 22).
Art. 23. Noventa dias, ao menos, antes rlo designado para
a eleição geral de Deputados c renovação do terc:o dd Senado,
serão fornecidos, ao respectivo juiz federal, mediante requisição 'flest,.., nos diversos Estados, pelas delegacias fiscaes, no
do Hio dr• JaneiJ'o pela Collecf.oria de Rendas Federacs em Nitheroy, e, no Districto Federal,' ao juiz federal da 2a Vara,
merliantc requisição á Directoria da Contabilidade da Secretaria de Estado da Justiça e Negocias Interiores, não só os
livros nece·ssarios para a eleição, como tambem, em tempo
opportuno, nas urnas o os objectos de expediente.
§ f.o Estes livros, que terão o carimbo das repartições que
os expedirem, serão ab,ertos, numerados, rubrietados e encerrados pelo juiz federal, e enviados, pelo Correio, sob registro,
aos ju izns df' direito das comarcas, 60 dias, ao menos, antes
do designado 1mra a eleição, em numero sufficiente para a
disl.I·ilmição; sendo, quando se tratar das duas eleições, de
Dnputado n de SPnailor, dois dellcs a cada mesa eleitoral da
comarea (l!•i n. :L~08, dn 27 de dczrmbro de 1916, arl.. H;
deereto n. H.ü3J, de J9 rfp janeiro de 19~1. art. ~3-e
0

SPU

§ 1°) .
~

2." No Dist1·icfo FPderal, os livros serão entregues, no
.Juizo Fcdm·al da :2a Vara, mediante termo, aos respectivos presitlenf.es de mesa, afé ao lorceiro dia antes da eleição; sendo
expedidos, pelo modo que esse juizo julgar mais conveniente,
ps que não forem reclamados até ao referido dia. 10 juiz
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designará, poi' edital, publicado no Diario Official, os ~ias e
horas em que attenderá aos presidentes de mesa. O presidente
de mesa que não puder vir a juizo, dentro do prazo estab~le
cido neste artigo, officiará, dando as razoes e a prova do Impedimento (lei n. 4. 793, de 7 de janeiro de 1924, art. 24,
§§ 10 & 20).
.
§ 3. O juiz federal da 2" Vara remetterá ás mesas elei0

toraes as listas de chamada, em duplicata, competentemente
authenticadas, podendo ser. dactylogra~hadas Ol! !mpressas, e
devendo uma dellas ser aff1x31da, no dia da ele1çao, na porta
do edifício onde funccionar a respectiva secção eleitoral (lei
n. 4. 632, de ü de janeiro de 1923, art. 21, § 6°).
.
§ ,í_o No Districlo Federal, não poderá votar o eleitor
cujo nome não estiver na lista da chamada, ou nella se encontrar com alterações que importem em manifesta divergencia com os dizeres do respectivo titulo, salvo si constar
o seu nome na relação .dos eleitores da secção, publicada, no
Diario Oficial, pelo juiz federal da 2a Vara, ou na lista
das reclamações ai f Pndidas pelo mesmo juiz, c a sua identidade ficar demonstrada com a exhibição da respectiva carteira. Neste caso, o incidente constará na acta, sem necessidade de tomar-se-lhe o voto em separado (decreto legislativo n. 5. 047, de 3 de novembro de 1926, art. 9°) .
§ 5.0 O juiz federal da 2" Vara requisitará, da Imprensa
Nacional, os numeras do Diario Of(icial que publicar a lista
geral de eleitores; bem assim, as listas de chamada impressas;
fazendo entregar um exemp'lar do Diario ao presidente de
cada secção eleitoral, juntamente com os . demais papeis que
tenham de servir nas eleições.
Com a lista de que trata a primeira parte deste dispositivo, e em seguida áquclla, será publicada a relação dos eleitores excluídos (lei n. 4. 632, de 6 de janeiro de 1923, artigo 21, § 8°) .
§ 6. Nos Estados, o juiz de direito, logo que .r:eceba os
livros destinados á eleição, rubricará todas as folhas, e os en.viará, pelo Correio, sob registro, a tempo de serem entregues,
antes do dia da eleição, aos secrclarios designados para servirem nas mesas eleitoraes nos diversos municípios da comarca (lei n. 3 .208, de 27 de dezembro de 1916, art. 11,
§ 1°; decreto n. 14.631, de 1!J de Janeiro de 1921, art. 23,
0

§ 30) •

§ 7. Os livros destinados ;í.-; SI'C(.i)es da ::;éde da comarea
c elos districtos de paz onde não houver agencia do Correio
serão entregues, aos secretarias das mesas, por officiaes do
justiça, designados pelo juiz de direito; devendo a entrega ser
feita no. acto da ins~allaç.ão da. mesa, med iantc recibo passado
pelos ditos secretarws e rul.Jrrcado pelo presidente da mesa
(decreto legislativo n. 3. 424, de 19 de dezembro de 1917 artigo 5°; decreto n. 14.631, de 19 de J·aneii·o de 1921 art 23
0

§ 1.u).
§

'

s.o

.

'-'

Nas sédes dos municivios que forem termos de comarca, onde l10t~ver .i~t i1.. togado, .c nos districf.os de paz, destes
t~rmos, o!lde. nao existir ag_encm do Correio, a entrega dos
hvros sera fetta aos sccretarws das mesas observadas as formalidades acii:na ~s~abelecidas •. J?Or of!ici~es de justiça, deslgnad~s pelo dito JUIZ. ~ esse JUIZ serao remettidos, pelo juiz
9e direito, com a precisa antecedencia, os livros necessarios
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para as secções clPitorars (decreto legislativo n. 3. -12ft, de 19
rle dezembro {In HJJ7, art. 5"; decreto n~ 14.631, de JU de jaliUit·o de 1021, ai'L ?:3, ~ 5").
·
~ H. 0 Quando a I'IPição 1'1)1· vara Deputado on vara SeJJadni', lmvrrá appnas, um I ivro; procedendo-se de igual modo
quando sn tralae dn c!f>i(,'ão de Presidente ou Vice-Presidentu
da ficpul•lka. Ptara psfa havrrá livro privativo (dPercfo nullH'l'o ·H .G31, .dn lU de jatlf'il'o de Hl'?1, art. 2:J, ~ G").
~ J O. O ('St:l'ivão do juiz fedPral percPbcr;í, nwdiante t'equisição deste, á Secn•Laria de Estado, a gral ificaç.ão de ~00
r6is, correspondenfo a cada termo do abertura c de encerramento que Jançat· nPs li\'ros destinados ao servjço eleitoral
(lei n. 3.20H, de '27 de dezembro de J916, art. 11. § 2°; decreto n. 14.(}31, de 19 de janeiro de 1921, art. 23, § 7°).
§ I ·1. Serão forrwcidos novos livros, mediante requisição
da autoridadn compefente, quando ot> existentes não mais
puderem ~crvir, por .iá se aeharem esgotadas as suas folhas,
ou por extravio do:-:; 11riinitivos (drcrcto n. H. 631, de H} de
janeiro dn 1921, art. :?3, § H0 ) .
Art. 24. Nos Estados, quarenta c oito horas, no maximo,
depois de feita a escolha dos mesarios pelos eleitores da~ diversas secções, o juir. de direito mandará publicar, uma vez,
pela imprensa, na sédc da comarca, e, na falta de iinprem;a,
por Pdital affixado no Pdifieio do Conselho, Comarca on Intcndencia J\lunieipal da referida S(;dc c nas subdivisões; fazendo,
igualmentP, em offieio rcmcttidu pelo Correio, soh rPgistro, a
rcspectiYa eommuilica~:ão aos prC'sitlcntes das diversas mesas
clcitoJ'HPS ~~ aos allmlidos nleitores (lei n. 3.:?08, de '27 de
dezembro de HI:W; art.. 1:!).
·
§ 1.0 Hccnhida pelo presidente da mc::;a eleitoral a communieação do juiz de direito, fará clle publicar, pela impJ·pnsa
onde honVC'J', nu por edilal afi:Nado no edifício do Conselho,
Camara ou Intf'nrlcncia Munieipal, no prazo de 24 horas, os
11omes dos oleitorPs dPsignados para fazerem partP da mesa
eleitoral (lei n. 3. 208, de 27 de dl•zcmbro de ·19 Hi, a r L J 2,
varagrapho unico).
§ ~.o Com a nwsma anfccodcncia de 2.1 horas, n juiz do
direito da comarca designará os tabclliãcs, ot'Jiciaes do rcgist!'O civil c servcnluarios que deverão exerecr os funéçõf~S
de seerel.arios daR mesas cleiloraes, dando-lhos immediata
communieação, pelo Correio, sob l'C"gistro, bem como aos presidentes das mesas elcitoraes; c mandará publicar, por crlif ai,
reproduzido na imprensa, onde houver, a designação feita
(lei n. 3 .208, de 27 de dezembro de 1916, art. 12).
§ 3.° Fará parte de cada mesa. como secretario, mesmo
quando suspenso do exercício, um f.abellião, orficial do registro
civil ou ~erventuario de justiça, designado na fôrma indicada
(lei n. :L208, rlc 27 rle dezembro de 19iG, art. 9°, ~ 6°).
§ .í." :\'os m11nieinios onde não houver tabellião ou official
do registro civil, ~Pt'á desig·nado, pelo juiz de dii'eilo. 11m dos
cst~rivãcs de paz, P, na falta dcstrs, um oscrivão ad-hoc. o
oual excreer:i as l'lllltl.'i)ps dn fah('lliãn (lPi ll. :1. ?08, dr~ ?.7
de dezemhro de 1!l t G, ar!. 91'. § Gu; decretu 11. H .11:31, de 19
úc janeiro de 19:? I. al'l. 2·0 .
§ 5.0 Para o logal' d(\ secretario, na falta dl' servcnfuario de ,jusf i1;a dn qualquer natureza, o juiz dr. direito da
coman:a, a que pertencer · u município ou districlo, onde so
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dê o accrcscimo da secção eleitoral, nomeará pcssôa estranha,
quo exercerá as funcções de tabellião, para os offei tos da
lei eleitoral, prestado o necessario compromisso, perante o
proprio juiz do direito, ou perante o presidente da respectiva mesa eleitoral (decreto legislativo n. 5.047, de 3 do
novembro de 1926, art. 5°) .
Art. 25. Dez dias antes do designado para a eleição, o
pi 1csidentc da mesa convocará os demais mcsario·s, por edital
publicado pel'a imprensa, onde- houver, ou affixado no edificio
do Conselho, Camara ou Intendencia Municipal, e nos outros
designados, para ncllcs se realizar a eleição, declarando o dia,
o logar c a hora em que deverão comparecer, para constituir
a mesa.
Paragrapho unico. Independenten1ente. de tal convocação,
os mosarios deverão comparecer no dia da eleição, salvo caso
de força maior, devidamente comprovado, perante o respectivo
juiz federal, nos Estados, e perante o da 2n Vara, no Districto
Federal (lei n. 3. 208, do 27 de dezembro de 1916, art. 13;
decreto n. 14.631, de 19 de janeiro de 1921, art. 25).
Art. 26. Reunidos, pelo monos, dois mosarios, no edifício
destinado para ahi . funccionar a mesa eleitoral, ás 9 horas
do dia marcado para a eleição, e o secretario previamente
designado, fará este a apresentação dos livros rcmettidos pelo
juiz; lavrando-se, immediatamente, a acta da installação
da mesa, a qual será assignada pelos mesarios presentes.
No Districto Federal, não haverá acta de installação
(decreto legislativo n. 5.047, de 3 de novembro de 1926,
art. 10).
§ 1.0 Installada a mesa, c antes de iniciado o trabalho
do recebimento das cedulas, officiará esta ao juiz federal, a
qunm comrnunicará a sua installação; devendo ser o respectivo
officio assignado pelos membros da mesa, reconhecidas as
firmas pelo secrclario, c rcmet.tido, no mesmo dia, pelo Correio, sob registro.
§ 2.0 Si não houver agencia do Correio na localidade, a
remessa será feita, dentro de tres dias após o da eleição, pela
ngencia mais proxima que existir no territorio do Esfarlo
(lei n. 3.208, de 27 de dezembro do 1916, arts. 14 c 15; doereto n. 14.631, de 19 de janeiro de 1921, art. 26).
Art. 27. Perante a mesa reunida, e em qualquer pha~c
do processo da eleição, poderá o· candidato apresentar um
fisca·I, quo deverá ser eleitor do districto ou do Estado, conforme se tratar da eleição de Deputado ou das de Senador,
Presidente c Vice-Presidente da Rcpuhlica, em offieio rliri~
gido ao presidente da mesa, reconhecida a firma por official
de fé publica.
§ 1. Igual direito assiste a cada grupo de cincoenfa
eleitores da secção, devenrlo o officio ser por todos assignarfo, reconhecidas a-s firmns, o instruido com documento qne
prove serem eleitores; não J)Odendo, neste caso, recair a nomeação de fiscal em individuo que não seja eleitor da secção.
Nenhum eleitor poderá assignnr mais do um officio, e, ~i o
fizer, não será o s-eu nome contemplado em nenhum dcliPs.
§ 2. No DisLriefo Federal, qualquer eleitor poderá servir
·como fiscal, em qualrquer das secções olcitoraes; só vodondo
votar, porém, no districto eleitoral em que tiver sido aU.stado c na secção em que houver sido ineluido o seu nome
0

0
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(la i n. 3, 208, de 27 de de~embro de HH 6, art. 16; decreto
de 19 de janeiro de 1921, art. 27; deoreto legislativo n. 5 .047, de 3 de novembro de 1Q26~ art. 12). .
Art, 2~, Apura~os os officios de apresentação dos flBc~es, lerá inicto o tr~balho do recebimento das oedulas. dos
eleitores que comparecerem; devendo ser ~eparado o reomto,
em ~uo estiyer a mesa. por gradil, na sa.la em que se
r~tm\nem o~. ele\tores, de modo, porém, que a estes S•e.Ja possivel fis~~Iilmr a eleicão.
i ~.~Antes do in~oiado o recebimento das cedulas, o pre-.
~\d~I\te ela wos[\ ~ostrará aos eleitores a urna, que. devel'á
~st~r· sobro f\ .flleAil, par& .que verifi·quem llOhar~se vasl8. Esta
urna terá duas chaves, ficando uma sob a guarda do pre.,.
sidcnto o a tHltl'l\ com o secretario.
§ 2." No Dist.t·iefo Federal, qmnulo, por qualquer mo.,.
t\vo~ a nwsa 1'ão rec8hor a u.rna ou as urnas para a eleição,
poden\ sor utilizado, nesse fi~, um recipiente que asse8ure
o iegr!}(Jo do vot.o; n~enciol}ando..,.se tal oircumstancia na respectiva {lo ta~
j 3. O secretario da mesa lavrará, em seguida, nos dois
Hvros, qqando se tratar dl\S duas eleições, de Deputado e de
S0n,ªdPt\ ou ew U.Ql i(\ livro, Ql..H\~QO fôr para uma d·ellas ou
PRf~ ~ de :Pr~sidente e Vice-:-:Presiqente da Republioa, a acta
ôe m\oio da aleiQ~O, a qual s~r~ ~ssignada pelo eleitor, antes
de depositar na urna a sua cednla.
§ 4. No Distrieto Federal, da acta da eleição constará,
sómentc:
' a) indicação do dia, hora e local da eleição;
f.) os qome~ do pr~aidente, ctos mesa,rios, do secretario
c QO.S ~iscaes, s\ os \}ou ver~
c) as assignaturas dos eleitores, reconhecidas pelo sec.retav\o.; ,
·
·
d) os votos obtidos pelo can(\idato ou pelQi candidatos;
e) a indicação do numero de eleitores que comparecenun e n de cedulai reCQlhidas e a.pur.adasi
{), US Q,Ssignp,tunu; dos membros ,!ia mesa, reconhecidas
pelo iecr.ctn,rio (decreto legis~ativo n. 5. 047, de 3 de no-.
vembro ele 1926, a~t. 10) .
. §. 5_. Nauhqm e_lei,tor será admittido a votar sem prévia
eJluluca.o. do ~cu titulo, qu,e será d~tado e rubricado pelo
llresiç\en~e da mesa, e qa carteira de identificaoão, ttubricada
pelo. Ji,Ü~ ~e. houver orden~do o alistamento, nos Jogares onde
e~1stu·.. ofUcw,lmente, este sorvi co.
· § ().o Não p,odcrão votar oa eleitores alistados dentPo dos
90. di~s llntcriores ao dtl eleição (lei n. 3. 208, de 27 de dezembro de 1926, art.. 17; decreto legislativo n. 4.226, de
ao àe ~('zemhro. de 19~~ art. so; decreto n. 14.631, de 19
de Jarwtro de 1921, art. 28; lei n. 4. 793, de 7 de janeiro de
~924, art. 24, § 3o).
. A,rt. 29. No Districto Federal, os presidentes e os secretario~ d;:ts mesas votarfl.o n~ secc&o para que tenham sido desis:nl}dos, d~sde que sejam eleitores do distriot~ eleitoral de que
e~~A. s,cccaQ taca pa~te, ~mbora na distribuição hajam sido
olas~.\fiCados em ou~ra qualquer seccão d~se mesmo districto;
coP.!;;!~U;~ncto-se a. ~currenci~ n~ reipootiva aota.
OtH\lldo~ paréw, pet;te~çam a distPiQto
eleitoPal dif"'!
feren.te cto da ~?eccão, poderão votar ~nviando suas cedulas em

n. U ,631,
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envolqor_o cerr~do, com o titulo e a oarteira eleitoral, que
lhes serao devolvidos pela mesa, logo depois da apuracão da
secção.
Essas disposições terão, igualmente, applicação a quaesquer outros eleitores que devam, por força e em virtude de
ordens superiores, e eqc(mtrar de. servico no dia da eleicão,
em secção diversa daquella em que hajam sido classificados
(decreto legislativo n. 4 .215, de 20 de dezembro de f920, artigo 1o).
A~ L 30 . Quer nos Estados, quer no Districto Federal,
haverá uma só chamada, feita por um dos mesarios, desgnado
pelo presidente; votando os eleitores pela ordem da respectiva lista.
§ J • Os eleitores que não responderem á chamada, votarão com a simples cxhibição de seus títulos e carteiras,
desde que compareçam á secção até ás 15 horas. A essa hora
será encerrado o trabalho do recebimento de votos.
§ 2. Si, porém, até esse momento, não houver termjnado
a chamada, ou estiverem ainda votando eleitores retardatarios, o presidente fará que enviem á mesa seus títulos e carteiras os eleitores presentes, que ainda o não tenham feito,
e declarará que, desde a;quclla hora, só serão admittidos a
votar os que hajam confiado á mesa os alludidos documentos.
§ 3. Depois de concluída a chamada, serão esses eleitores admittidos a votar, chamados, nominalmente, pelos seus
titulas, em poder d!l mesa, e por intermedio do mesario designado (decreto legislativo n. 4 .215, de 2 de dezembro de
1920, art. 27; decreto n. 14.631, de 19 de janeiro de 1921,
art" 30).
Art. 31. Quando a mesa tiver justos motivos para suspeitar da identidade do eleitor, tomará o seu voto em separ·arto, e reterá o titulo apresentado, enviando-o, com a respectiva eedula, á junta apuradora das eleições.
§ 1. E' vedada a .assignatura, por outrem, do nome do
eleitor, na neta da eleição; devendo ser considerado ausente o
eleitor que não puder assignar.
§· 2. O voto do eleitor será secreto, cscripto em cedula
collocada em envolucro fechado e sem distinctivo algum; podendo, entretanto, ser impressa, mas trazendo, sempre, a indicação d~ eleição de que se tratar. Ao eleitor só é permittido
vot•ar a descoberto, quando a eleição se realizar em cartorio
(lei n. 3. 208, de 27 de dezembro de 1916, arts. 4° e 18).
§ 3. 0 Nos Estado~. n fiscal que fôr eleitor de outro municipio, districto de paz ou secção eleitoral, votará onde estiver
exercendo as funcções de fiscal, exhibindo, porém, o seu titulo de eleitor, n qual será rubrieado pelo presidente da mesa,
com declaracão, abreviada, da data.
§ 4.0 cada eleitor votará em tres nomes, nos districtos
cuja representação constar de quatro deputados; em quatro,
nos districtos de cinco; em c.jnco, nos de seis; e, em seis, nos
de sete; não podendo, em hypothese alguma, accumular, mais
de seis votos em um s6 nome (decreto legislativo n. 5. D47, de
3 de novembro de 1926, art. 4°, paragrapho unico).
§ 5. Na eleição para preenchimento de vagas no districto
eleitoral, quando o numero destas fôr de tres ou mais deputados, o eleitor poderá accumular tantos voto& quantas forem
as vagas, menos um, ou parte delles, em um só candidato,
0
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escrevendo o nome do mesmo tantas vezes quantos os votos
fJilizPr dar (dccrcfo legislativo n. 5.047, de 3 de node ·I 92ü, at·t. 1").
§· ti. 0 No caso do eleitor escrever um s·ó nome,· só um voto
será cnnf ado ao nome ·cscripto.
§· 7." :Si a ccdnla contiver maior numero de votos do quo
aquello.~
de qu~ puder dispôr o eleitor, serão apurados, sómente na ordem de collocação, os nomes precedentemente escriptos. até completar o numero legal; desprezando-se os excedentes.
§ 8. Na elci~.:ão ordinaria para deputados c renovação do
terço do Senad0, haverá, apenas, uma urna. Si existir mai:~
dr t:tma vaga de senador a prccnc.her na occasião, votará o
cleil.or, em urna distinel a, c em ccdnla separada, pnra o prcenehimentc da outra vaga. Na eleição para Presidente c ViecPnsi:icnte da Republica, de accôrdo com o disposto no nrt. zo
da lei n. 3.208, de 27 de dezembro de 1916, votará o eleitor
em dois nomes, escriptos em cedulas distinctas, sendo uma
para Presidente c outra para Vice-Presidente, recebidas ambas as cedulas na mesma urna.
§· 9. 0 1Finda a votação, o secretario, proseguindo na es·criptura da acto,, nesta mencionará o numero de eleitores que
votar·am :e dos que doixaram de comparecer, e, em seguida~
será feita a apuração das ccdulas.
§ 10. Aberta a urna, em presença do eleitorado, c dahi
retiradas as cedulas, serão estas reunidas em maços de ~O
depois de separadas as da eleição de deputados das da Senadur; sendo conferido, em seguida, o numero total das cedulas com o numero de eleitores que tiverem comparecido.
§ 11. Terminada a verificação d~ que trata o paragrapho
antccedcnlc, o distribuído o trabalho entre os mesarios, ted
começo a apuração das · cedulas, lendo o presidente, em voz
alta, os nomes dos candidatos votados para deputados; depois
tlo que, submct.tcrá a ccdula ao exame dos fiscaes c dos demais mcsarios.
§ 12. A avuração dos votos para senador será feita depois de finda a apuração das ccdulas para deputados.
§· 13. A cedula que não tiver rotulo será, não obstante,
apurada, cxccpf o quando, na mesma occasião, se proceder 5.
eleição vara mais !lo llm cargo, c cada eleitor votar com mais
de uma ccdula (lei n. 3. 2.08, de 27 de doz'Jmhro de HH 6,
arts. 5°, 6o, 7o c 17; decreto n. 14.631, do 19 de janeiro de
H>2i, art. 31).
Art. 32. As ceclulas que contivcrcm alterações, por faltn,
atigmento ou SUI1pressão de sobrenomes on appollirlos dn ci-·
dadão vol ado, st~rfío apuradas pelas diversas srcçõf's do Disirielo .FNii~ral e dos Ji~st.ados, globalmente, drsdc íJlHl a mos~
1JOS'sa vrl'ifir.ar que os yotos nellas contirlos se drslinam a
candidalo ddenninrulo, j:í por conterem sobrenomes on npjlcllidos pelos Cftlaes (' ignalmcntn conhreido o c::uulidnlo votado, já por não haver ontm candidato a que tal voto se possa
considerar dado (drcreto lrgislativo n. 4.215, de 20 de ~e·
zembro d'J 1920, art. ?3; dr>crrto n. 11. .031, de 19 do janeiro
de i921, art. 32).
·
.
No caso contrario, as cedulas serão apuradas em separado.
ú, depois de rubricadas pela mesa, remett.idas á junta apufltl·~ lhe
vcn~brv
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radora (lei n. 3. 208, de 27 de dezembro de 191·6, art. 17,

~ 11; decreto n. 1 L631, de 19 de janeiro de 1921, art. 32).

Art. 33. Não serão apuradas as cedulas:
a) quando eontiv<"rem nome riscado e substituído, ou não,

por outro;
b) quando, procedendo-se, conjunctamcntc, a mais de uma
eleição, contiverem deelaração contraria ú do rütu lo ou nãtJ
houver indicação no envolucro;
'
c) quando se encontrar mais de uma cedula dentro do
mesmo envolucro, quer estejam escriptas em papel separado,
our.r 110 envolucro (lei n. 3.208, de 27 de dezembro de 1916,
ad. 17, §· 12; decreto n. 14.631, de .f!) de janeiro do Hl21,
al'l .. 33).
Art.. 34. !Logo após a apuração, a mesa dará bok~t.ins aos
fi:;;ears o candidatos, que os pedirem, mcdiant.c rec-ibos em
dnr.dicat.a, os quacs, com os livros das actas, serão remetf.idos
ú Camara dllS Deputados c ao Senado (decreto lr.gislalivo nnJlwr·o ,.,215, de 20 de dezembro de 1D20, art.. U).
~· 1o • .Em seguida, continnarú o secretario a la n·ar a aeta,
rwlla consignando o numero do ccdulas Hl)lll'adas, o numero dl!
v oi os que houver obl ido cada candidal o, o nnmcro de ecdulas ·
npuradas em separado, com os nomes dos votados, o numero
dn cedulas não apuradas, com a designação dos motivos; t.udo,
emfim, quanto occorrcr no proc·~sso de apuração e durante a
eleição.
Qnant.o ao nist.ricfo Fcdf\ral, ohservar-~e-á o disposto no
~ .'f o dn nl't. 2R dPstas instnwcões.
§· 2. Esta aeta srrú assignada pelos mesarios c pelos
fiseaes; declarando-se, em s0.guida ás respectivas assignaltrras,
si algum fiscal se rccw:;ou a isto, e sendo esta dcelaração Iambem nssignada pela mesa, reconhecidas, pelo secretario, as
fi:'mns dos mesarios, dos fisca·0s, c dos cleitorrs QUO compan·cnrrm.
§· :Lo 10 resull ado da .apuração "orá, immrdial amcnte, pnlllieado em edital affixado no edifício em QUO se tiver realizado a eleição, :Q pela imprensa, onde houver (lei n. 3 .208,
do 27 de dezembro de 1916, art. 17. §· 13; decreto n. H. G31,
de 1!) de janeiro de HJ21, art. 31) .
Art.· 35. Concluídos os trabalhos nlcitoraes, Qtlfl não pndem ser intf'.rrompidos, serão os livros enviados ao presidente
rla junf.a apuradora .. acompanhados de officio da mesa, pelo
Correio e sob registro, no dia immorlial o ao da terminação
dos alludidos trabalhos; devmulo o prcsirlfmt.c da junt.a apuI'adora, finda a apuração, rcmett.cr taes livros, pí)lo Correio c
sob regist.ro, rcspcctivarn~Jntf', á Sccrcf a ria do Senado on á da
Camara dos Deputados, ou a ambas, conforme se tratar rln
urrta ou das duas eleições.
.
Paragrapho unico. Quanrlo a eleição fílr para P~·f'sHlenl?
otl 1Vicc-Prcsidcnt.c da Rcpnhlica, ou para ambas, o livro Sf'l'a
enviarlo ao Vicc-Presidcnl c do Senado (lei n. 3. 208, <lo '27
rln rh~zembro de lü1G, art.. 17, §· 13; dc~er·~lo n. 1LG3J, flc Ul
clr janeiro de 19'21, arf. 35).
.
. -_
Art. 3G. No Dist.riclo Frrloral, fmrla a PlCicao, scrao O"
lin·os rrmetl.idoi; ao vrrsidcnl I' da ,i uni a avuraflora, em '?J~
volucros espcc.iars, fm'necidos pela Dircctoria .da Cont~biii
dade da Rrcrrtaria do Estado da .Tnst.iça e !Nr,gocws Intcrror·r.s.
0
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t'Ul ri~nuoe~ tia Pttrt~ tltl f~cho; pelo presidente e pelo sec~e
titfilo dll mt.!srt, obrigàltlriamente, ~ pAios demais hiMarios, facultativamente; devpndo .ser lacrados.
Paragrapho uni co. Nos Estados, na falta de envolucros
espMHtes, pod!:lt'ãtJ srr ehipi'egados outros, desde que venham
revestidos de. ignaes formalidades exteriores (decreto legislativtl ii. ti. 2 tB, th~ 2H dê dezembro de f 920, art. 17 e seu paNt~rttphu unico; dr~refó rt. 14.631, de H) de janeiro de f92i 1
nrt. 36).
.
Art. 37. ds liv1'os especilies de transcripção serão en"\!ltulos, no Distri~to Federal, ao -Arohivo Nat:Hdnal, no mesmo
fi~lo em que ns dns actàs o forem ao .iüiz federal da 2• Vara;
voHàndiJ aôs t·espectivbs presidentes d~ mesas, mediante requisição do dito juiz, com antecedenci~ de cinco dias, sempre
I:}Ue se .houver dn t·ealizar quáltjHer eleil)ão.
.
Pt\ragrapho tini co. Pará cürrtpriitl,ento do disposto na se~Uttdk parte tlMt.e artigo; o jUiz federal enviará ao director do
Att~hivo a NHâçfltl t:Io~ prMiderttes de mesas, com as suas residoncias conheeidàs (tieci'eto le{ti!:!látivo 11. 4 .215; d,e 20 de
dP.!embrQ. de. 19~0 1 • art1 18 e .seu paragrap'ho unico; decreto
n. !4:~31, _de .19 de janejro. de 1921, art~ 37) ~
. Art, 38. .,..1\s mesas .eleitor81eB; logo depois qe terminada
a eleição, darão; nos Estados; o respectivo re~ultado em boletins, nos agentes do Corr~io e aos telegraphistas do ~ele
gi·at:.•ho Nacional e das ,estradas de ferro; devendo remettel-os,
os agentes do Correio, em officio registrado, ao Presidente ou
Governador dó respectivo Estado e ao~ Presid.entes da Camara dos Deputados e do SenadQj '0, os telegraphistas, em telegrainma; !\!'! alludirlas autoridades.
~; f.o A acta da eleição _f! a da ins~llação da mesa eleitm'al stwão trànscriptÃs no livro de nota!'l on no do registro
civil, }Jelo fabrllião, offirial no registro ou serventuario de
jnsti~n qne srrvi1' de seeret.a1·io de mesa; designando, préviarr,ente, o juiz o livro do J'egistro civil, no qual será feita a
transrt'ip~ãn. ~i o R~cretario fôr es1wivão do judicial, a transci'lp~ão !=:rrá feita no prntocollo dr audiencin~; si fôr servent.i..Htl'itl de .ltJRI.iça, não obrigado por lei a ter livro de regtstro; on um eléif.or1 nm livro especial, fornecido, mediante
requisição da autoridade' competente, P.elas repartições de que
trata o. art. 23 çlesta~ inst.rncções, aberto, numerado, rubricado
e en ~ érràdô pé lo jtitz.
'
.
.
~ 2.<~ A tr~fiscripção serâ âssighadà pelos. mesarios, e,
la_ilthêin. pelos fiséaes qUe _o qtiizl:lr~í11 (lei i1. g. 20~, dt3 27 de
d~zembro de !9il\~ ai:t .. 17, ~§, Í3 e 14; dê~reto n. !4.631,
de 19 de janeiro de 1~~1 1 arL 38).
Art. 3!L No~ É.stadoR, tlo câso rte t1ão haver eleição. em
qualqnPr s.ecção elriloraJ, ria séde dos mtmicipios de que se
compõe a cOJrtarcn, por falf a de compar~cimehto de dois thesctrios, PÇJJ' não termn rst es Rido indicados, oH por outro qtialquer motivo, poderão os respeét.ivos eleitores dar o seu voto
pr~rant.e a. mesa da seeção mais proxima rta altudida séde;
s·l"ndo admitJidoR a votar denois que o Ultitno eleitor da secção
o houver feito, o qne tudo- r~onstará da acta. Os votos destes
eleitores serão rrcehiflos rm srpai'ado, P dP-sta fórma apurados
IW la mesa;
§ i.o .Si n secção eleitoral que hão furtccionou fôr situada
fóra da s~de dos m~micipios, poderão os eleitorM d_essà Mceão
yof.nr na mais próxima, ou requerer, iib pttizo de 48 horas, an

!Jt•
jtilt d~ diNHto Oti litl jUiz rhtitHbi{)al, si á sM~ilo pel'tem~~)_{ li
H.!rnio tHille haja juiz togado, que se tomeh1 os seus votos, étH
~hrtoriu, pelo tabcllião que fôr dêslgnado.
§· 2. 0 Está petição será indeferida, si os titnlos dos t'leifJWtts já estiverem rubricados pela mesa pcránte à qünl I r·nhatri vdtado.
§ 3. 0 Def~rida a petição, será lavrado o respectivo. trrn10,
rtd ltvrd 0 do notas, ihdica~do os eleitores os seus ~amlitlat.os.
§ 4. Ésté .termo será asslgrtado pelos i·~spcctlvos eleitores, n, êni ultimo logar, pelo jul~.
§ 5.d No caso, de nãd haver 'eleição em hcnhurtia secção
eieitornl ha sede do tnhhicipio, oti si, ilaquclln êhi que holiVüt', sê J'(~CUsar'ch1 as r(~spéctivas. iriesas, por qüi:lfqiwr motivo,
a túmar os votos .dos cleitm'es das s~eçpes que não füncéionarãnt, podei'ão estes, rct}uflrendo ao jüiz; votar em cartorio;
dentro das quarcilt.a n oit.o horas seguiiües. mediante
fórmal4dades recommfmdadas naA presPnÍ.Ps im~trucções (derreto
lr:gislativo n: 4. 2! 5, de 20 de rlczemhro de J 920, art. 15) ;
. §· ~.o .Pelo Jnheiliiio que i:wrar o:-1. trrmo~ de que lrata
~st~ artigo; serão,. no nwsmo nin,. extra h idas trns cópias, que,
nssignadas pelos elPHOJ'os c pelo juiz, serão rnviadas, 110 prazo ne 2 i horris; pelo Correio é sob registro, umâ ao presidsnte da junta àpuradora; e Hma á respectiva Oarttara; oh n
ambas 1 quando se trnfi.tr das tinas elei~.:ões; de Senador e
Deputatlo.
.
§ 7. Qnnnrlo n eleiçãri fôr para preetiéhitnento de vaga,
basfurtl qtw seja I'emoftil1a uma côpia do fert11o áo Remtdo ou
á Oamara, ~ohforlne sr tratrh· de rleiçãn de sPnarJor ou rir'
dnpulntlo; e outra ao p1·rsirh~nt'~ ria junta apm·rt!lora; Qimntlll
a Pleição fôr para PrPsitlchff' e Vicr:...Presidrnte da 1\epublica,
otr 1 upetüts, para mtia desta~, uma êópin serrl i'rmettirJa nó VicJ-PrPsidenf.e do Srnnrlo o outra ao presidcmto da junt11 apurdrfora (lei tL 3; 208, rio 27 de der,!:'.mhro rlP Hll Çl; ar L 18:
drcre.fo rL 14:031, de 19 de janeiro de 19:.?1, art. 39).
Al'l. ~ó. Nh tlistricfo iredcHtl; qtiahdo riãb flh1cc.fortdr itlg!ltti:i scthç!lo Dlf1ilnriil, i1R i'cSiWctivns r.lnif.ot··~s podei·ítu W1Lát·
(iifl qtlalrjtiiW. tlàfl oulrrt~ Mét;õbs rto inrshio tlislricfd tUitnlciJJUl; trHt~, si nein uma fm1bclotldr,- dentré as tlo tneshw ttist.ricto municipal, poderá o tHctl or recorrer ü tytti:ihtuer nut rn
sE'r.tão dtls rtisb~ict.os ihbtliC.ipàes qU0 façil,tli pariP da eirctihlsêritirãtl en1 que rst.iv~r alistadf) o eleitor.
Et11 fo_dos e!;trs êâSOS; o SéU voto será toh1.àdô ~Ih ~t>lm
rarttl, t~tltidds os tltlilbs e a êàrleird. qltc ~etíitl etlviàdos ii
junta apuradora, a qual, verificando qur, realmente, não
funccionon a secção a que pertene.ia o eleitor, sommará, globalmente, os votos que ri inesà elêiloral t.in~r tomado em s~
parndo, por esse fundamento· .sendo, posteriormente, pPln
,juiz federal, restituídos ad :êlêit.of os alludidos documentos
(rJecr.eto legislativo n. 4.215, de 20 de dezembro de 1920, arfi~ri ao;. tlt!cr~l!j 1L :14.63!, rte 19 l:te jâtUi.ifo de 1921. aH. 10}.
Art. 41; E~ ~lit'ântido tl.tl êlbitor, i.ib fis~al 1e tio êiihdichtto,
d dii•~Ho tle offerN'I'r protesto rscripto; ql1ilnt.t1 . âd proêns~n
rl~ff.ot·al: dtlvPhdo tal .tJrotesttJ ~rt· iften~lonàdo ha tl~la, c, junfn.mflnf:t~ com o édhlrá:.:.protf\sf.n. tplt' l1 tnc::;n qnrtlqut>r fiscal
ou. r-leitor ria. srcr,ütJ oppotlha, .set· tmviarltJ, rn1 odgindl, delJOis ~e ruhrJca~o prilos mesai'Jos, ao puder vtlrificâdt:HI, pot'
uttermedio dà JlliHá apuradora, jtihtáhlPhte cnt11 o Iivrt1 th~

as
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actas. Si o protesto für referente ás duas eleições, de Senador o do Deputado, dnvertí ser apresentado em duplicata,
acompanhando um desses exemplares o livro de actas destinado
au Senado, c outro ~~xcmplar o livro que tiver de ser romcttido á Camara dos Deputados (lei n. 3. 208, de 27 de dczemlJr·o de 1916, art. 1H; decreto n. H.ô31, do 19 do jancil'o do
1921, art. 41).
Art. 42. Ao presidente da mesa cumpre, de accôrdo com
os mesarios, resolver as questões que se suscitarem, rcgulac
a policia no recinto, prender os que commcttcr:em crime, fazer lavrar o respectivo auto, remcttcndo, immediatamcntc,
com esse auto, o delinquent:c, á autoridade competente (lei
n. 3. 208, de 27 de dezembro de 1916, art. 21; decreto numero 14.631, do 19 de janeiro de 1H21, arL. 42).
Art.. 43. E' prohibida a presença de ft>rça publica, d<Jntro do edifício ou nas suas immcdiações, durants o processo
da eleição (lei n. 3 ..208, de 2.7 de dezémbro de HH G, art. 22;
decreto n. 11t:.G31, de 19 de janeiro de 1921, art. 43).
Art. 44 .. Não ha incompatibilidade para os membros das
mesas elcitoraes, nem para os das juntas apuradoras (lei
n. 3.208, de 27 de dezembro de 1DHi, art. 23; decreto numero 14.631, d<J 19 de janeiro de 1921, art. 44).
Art. 45. Para a eleição do Presidente c Vice-Presidente
da IRcpublica, os juizC's encarregados do alisfamenfo communicnrão, cnm a ncecssaria aniC'cncJoncia, nos Estados, ao respcdivo presidente ou gov'órnador, o mrmoro do sec~çõns em
que estiverem divididos os nmnicipios c o numero de eleilol'cs
de cada secção. No Districto Federal, essa communicaç.ão será
feita ao •Ministro da Justiça •<J Negocias Interiores, pelo juiz
federal da 2a Vara, á vista das informações que lhe forem enviadas pelo juiz do Alistamento Eleitoral.
§ L" O Presiclcnte ou Govcrnaclor do Estado c o 1\iiniqf.ro,
á vistà. dessas communicaçõcs (que requisitarão quando faltarem), organizarão, respectivamente, um quadro, cont~endo
por ordem nnmerica, f.odos os municipios c secções do Estado
e todas as secções do Districto Federal, bem assim o numero
de eleitores do cada .s0cção. Desse quadro remetf,crão, antes
do dia da eleição, uma cópia authcntiea .ao presidente da junta apuradora, na capital do Estado ou no Districto Federal, c
outra ao Vice-Presidente do Senado.
§• 2. O processo de apuração no Congresso Nacional é regulado pelo respectivo regimento (lei n. 347, de 7 de dezembro
de 1895; decreto n. 16.273, .de 20 de dezembro de 19123, artigo 85; deereto n. 14.631, de 19 de janeiro de 1921, art. 45).
0

CAPITULO III
APURAÇÃo·

ArL JW. A apuração das eleições do Deputados, Senadores, Presidente c Vic0-Prcsidcnt.c da ficpublica será f f' if a,
. respectivamente, na capital do Estado o no Districto Federal
(lei· n. 3 ..208, do r27 .de dezembro de 1916, art. 2·í; decreto
n. 14.631, de J9 de janeiro de 1921, art. 46).
Art. 47. A Junta apuradora, nos Estados, compor-se-á do
juiz federal, como presidente, do seu substituto, e do rcpresf'nfanffl rlo l\1in i~fflJ'in Puhlicn junto ao Tribunal Suprrior do
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Justiça.
No Districto Federal, servirão o JUIZ federal da
.2a IV.am, o ~cu substituto o o vrocuraàor gorai do Districto
Federal (lo i n. 3. 208, do '27 de dezembro do 1!H6, art. 25;
dccr·cto n. 14.631, do 19 do janeiro do 1921, art. lt7).
Art. 4H. Servini do sccrdario da junta n escrivão do juiz
fedPral, o, no caso de haver mais de um, o quo pelo dito juiz
fúr designado; s~ndo substituído o juiz federal, na prosidcncia, no caso de faHa~ pelo seu substituto (lo i n. 3. 208, de 27
de dt'zomhro de 1~l1G, art. 25, paragTapho unico; decreto nunH~ro H .G~LI, de 1!) do janeiro de 1921, art. 48).
Art. 49. A junta devorá reunir-se, para a apuração da
elcir:fío, trinta dü\s apôs a realização desta, no edifício do Consellto, Camara ou Intendcncia Municipal. Si, no dia da reunião,
não comparecerem, ao menos, dois membros effecl i vos da
junla, ou os que, como substitutos, estiv.erem em pleno exercicio de suas .. funcções, ficarão os trabalhos adiados para o dia
seguinte; o, si ainda nesse dia, alü ás 12 horas, pelo mesmo
moi ivo, não se puder installar a junta, não se procoderú á
npum~·ão da .r,lPiÇão. Nrste caso, o · vrt~sidcntc providenciará
snbrn a rPmessa dos livros da P)eiç.ão aos respeel ivos dPsl inos
(lei n. ~l. 208, de 27 de dcz<'mhro de UH6, ar Is. 26 c :.?7; dPcrc•lo n. 1·LG31, de H) de janeiro de 1921, art. lt9).
Ar!.. 50. A apuração das eleições no Dist!'icto F-ederal será
cone lu ida dentro do prazo de 15 dias, começando os trabalhos
:'ts 11 horas, c oncerranrlo-sP ás 16 horas. Poderá, ontrelanl.o.
FPr prorogado esse horario, si assim o entmHior a junta.
Pa!'agrapho uni co. Caso não fiqn~m conelnidos os trahalltos da apura~.:ão, no vrazo pstahclecirln var'a o Dislriel o
Ferlcrnl, c no de oilo dias, para os ~~~stados, as n•sppdivas
junl as apuradoras o:~ prorogarão pelo prazo maximo do cinco
dias, rlcnt.ro do qual deverão fazer a expcdiç.ãn dos competentes diplomas, sob pena de rcsponsabilidadn (decreto legislativo n. L 215, de 20 dn dezembro de Hl20, ar f. 21 e sen
paragrapho uni co; decreto n. 1 L G31, de Hl de janeiro rln
1fl:.?t, art .. 50).
Art. 51. A' junta apuradora é rlnfcso entrar no oxaml' ~
na indagação dos vicias intrínsecos das actas cleiloracs; limitando-se a examinar si os livros RC ac.ham legalmente antlwnticados c si aS' actas estão assignadas pelos 'eleitores qnn
vol n,ram c pelos mesa rios, c si satisfazem as cxigencias d J
art .17 c parag.raphos da l~i n. 3. 208, de '27 do flpzcmbro do
1916 (decreto legislativo n. 4.21,5. do 20 rlo dezembro dn
1920, art. 22; decreto n. 1-1.631, rlc 1fl rle janeiro de 10.?1,
art. 51) .
Art. 5.2. No District.o Federal, sempre que existir nn act.a
rln. eleição qualquer emenda, rasura on onh''~linha, não rP~nl
varla pela mesa, poderá a junta apuradora requisitar os livros
de lranscripção, para confronto, não se reputando válida a
.alteração, si não const.nr do oorpo da neta do transcripção (decreio lngislat.ivo n. L 215, dn 20 rl~ dczcmro do Hl:20, artigo 1fl; dec.rct.o n. 1·1.·631, de 19 de .imwiro de 1921. art. 5'!).
Art.. 53. Nos Estados c no Distrieln Fed<'rnl, a junta apnrarlnra comnnf.ará aos candidaf.os, cn.ios nnm<'s estejam alt.crndos nas netas, os votos obt.idos, flpsfle qnc sn.ja possível verificar não ltavnr ontro eandidalo a qnP f::ws yntos ~o pm;snm
eonsiflPrar rll'stinados (decreto legi~l:üivn n. -1. 2H5, flp ?O de
rlewmhi'O rlc 1920, art. 24).
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Purttgrapho uni co. No Districto Fedérat, a junta apur~
en~lobadamente, os votos obtidos pelo candidato,
e ànnotad()s separadamehte, pela circurhstancia de, por não
ter funcciohado a propria seccão, haver o eleitor vot~do ,na
conformidttde do art. 40 (decreto n. 14.631, de 19 de Janeiro
rle 192i, nrt.' tiS) •
Art 54. O presidente convocará, com_ antecedencia de
éihco dias, os me·tnbros da junta, annuhciando, na mesma
occasião, por edWtl, reproduzido pela imprensa, o dia, Jogar
e hora para inicio dos trabalhos de apuração da eleição.
Paragrapho unico. Independentemente de convocação, os
membros da junta deverão comparecer no dia; logar e hora
designndos; ~endo relevados de pena, sómente, os que provarem, devidamente, o_ motivo de força maior. _que haja impedido o seu comparecimento (lei n. 3. 208; de 27 de dezembro
clê 19161 art. ~8, e seu naragraphq unico; decreto n. 14.63!,
de 19 ae janeiro de l92i, art. 54).
Art. 55. ÁR sessões da junta serão publicas; sendo permittldo aps candidatos, ou a seus procuradores, ter assento
na respecti_vâ mesa, para fiscalizar a apuràção (lei n. 3. 208,
de 2'7 de dezembro .de 19!6, art. 29; decreto n. U.63f, de
19 de .i anetro dé i U~!, art. 15·5) .
.
Art. 56. A apuração Qeverá s~r feita â vista dos livros
rême!tidos pelas mesa~ eleitoraes de cada mtmicipio do Es1rido .oü pelas do Districto Federal.
§ -1. 11 No caso de terem sido enviados ao presidente çlá
junta apUradC?rá inais livros dos que os exigidos por lei, referentes á me~ina sec(;ão, a junta suspenderá a apuração da
eleiêfio, devendo o . pres.idente nomear, jmmediatamente, . dois
f.ãbelliães,. ql}.e procederão a e:xàme_ na firma do juiz federal,
lanóadã nos termos <Ja aberb,Ira e de encerramento dos tivros,
A ao .~xarhe co_m!.-~rtiivo_ d~s firmas dos tnesar.ios, constàht.rs do
officlo de que rata o art. 27 destas inst:r.ucÇões.
.
~ ~.ó O lau o dos peritos será. dado no prazo de 24 horas;
devehdo a ,junta apurar a eleição que por estes tôr coilRideráda
verdadeira, á vista na authenticidade das firmas. No caRo de
rlivP-rgértciii dos peritos, não será ábhrada a eleição.
~ 8. 0 Nilo serã apttrada a eleição lànçada etn livro qtie
nãt:J tenl1a sido abêrto, numerado, rubricb.do e encerrado pelo
Jtiiz f~d~rnl, e t'ttbrfM.do pelo juiz de direito, nos. Eshtdos, oti
dQ qUal cón§tern a~tâs que hão Umhàm sido nssignadtts pelos
~leitórês qtle Votaram o pelos rnesb.rio~.
. Efrt fiêfihuffi outro castl, e sob qualqUer prete:do; deixttrd
a jUhUl de !lfh.trar a êlefl;)fto.
~ 4. Na falta de livros referentes á eleição de qualqu~r
secção; si o. Juiz de dfreitQ da comllrca. ou o 1jttiz municipal,
ou preparador~ hotiver enviado ao presidente. da .i unta apnra~
do:r~a a cópia da eleição realizada em cartorio, por elln será
frit.rt ~ apurecft.o.
.
§ 5; Si tiverem sido remettidos ã junta os livros refereQte_s á ele.icão de uma seccão e; tambem, a .cópia da mesma
eleJcão realhJada em partorio, a junta .determinará. que se proceda\ conform~ o dfsposto no § i o deste artigo; ao exame comparntiv.o das firmas do Juiz, ou de quem presidiu a respectiva
mAsa; doR mesarios e dos eleitores. Si,_ após esse exame, se :verificar que ~ãn Vf\rdadeiras, tanto n Pl_eição feHa em cartorio;
com() a . reah:~~a_da perante a mesa, ambas s~rão. apuradas (lei
n. 3. 208, de 27 de dezembro ôe HH 6, arL 30; decreto I e-

rlora contará,
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.gislativo n. 4.21,5, de 20 de dezembro de 1920, art. 16; decreto n. 14.631, de 19 de janeiro de 1921, art. 56).
Art. 57. Installada a junta no dia designado dará esta
inicio aos trabalhos, depois de lavrada a acta de installação,
começando pela apuração do 1o districto eleitoral, e observada a ordem numerica em relação aos demias.
§ 1.0 Terminados os trabalhos da junta, no fim de cada
dia, ás 16 horas, será lavrada, pelo respectivo secretario em
livro aberto, numerado. rubricado e encerrado pelo presidente
da junta, uma acta, que será assignada pelos mesarios, e da
qual constarão as eleições apuradas, as que o não foram, com
indicação dos motivos e o numero de votos obtidos pelo candidato. Este livro será fornecido, mediante requisição, pelas
repartições mencionadas no art. 23 destas instrucções.
§ 2. 0 O resultado dos trabalhos de cada dia será publicado, no dia immediato, em edital, pela imprensa, e affixado
no logar da apuração; devendo co\).star desse edital todas as
indicações a que se refere o paragrapho anterior.
§ 3. 0 Aos candidatos, ou aos seus procuradores, serão
dados, em cada dia, boletins assignados pela mesa, reconhecidas as firmas . pelo escrivão que servir de secretario, após
a terminação da apuração (lei n. 3. 208, de 27 de dezembro
de 1916, art. 31; decreto n. 14.631, de 19 de janeiro de 1921,
art. 57).
Art. 58. Nos Estados e no Districto Federal, concluída
a apuração das eleições, lavrar-se-á a respectiva acta, que,
nos termos do art. 20 do decreto legislativo n. 4. 215, de 20
de dezembro de 1920, conterá, tão sómente, os nomes e a
votação dos candidatos que houverem obtido o maior numero
de votos, até ao triplo das vagas a preencher; referindo-se
aos demais candidatos com as expressões "de outros menos
votados", excepto si qualquer destes requerer ,que se mencione, expressamente, o numero de votos apurado3. Em seguida, serão publicados, por edital, os nomes dos cidadãos
votados, na ordem numerica dós votos recebidos.
§ 1.0 Da acta geral extrair-se-ão as cópias necessarias,
as quaes, depois de assignadas pela junta e reconhecidas as
firmas pelo escrivão que servir de secretario, serão remettidas: uma, a cada qual das secretarias, da Camara e do Senado, e uma a cada eleito, para. lhe servir de diploma.
§ 2. 0 Si a eleição fôr, unicamente, para Deputado ou para
Senador, a cópia deverá ser enviada á sccrcf a ria da respectiva Camara.
§ 3.0 Quando impressas, serão as cópias concorlarlas e
assignadas pelos membros da junta e reconhecidas as firmas
pelo secretario. As cópias da a c ta geral destinadas ao Senado
e á Camara dos Deputados serão remettidas, }Jelo Correio, sob
registro, acompanhadas dos protestos, contra-protestos e reclamações que tiverem sido apresentados ás juntas apuradoras
e ás mesas eleitoraes e pela fórma determinada no art. H
destas instrucções.
§ 4. Quando a eleição fôr para Presidente ou para VicePresidente da Republica, ou para ambos, a cópia rta ada de
apuração será remettida, unicamente, ao Vice-Presidente do
Senado Federal.
§ 5. Os presidentes das juntas apuradoras dos Estados
do Amazonas, Pará, Maranhão, Piauhy c Matlo Grosso communicarão á Mesa da Camara dos Depnf.ados, em telegramma,
0
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pela via mais rapida, o resultado da acta geral da apuração,
declarando os nomes dos candidatos diplomados, para os effoitos regimentaes da respectiva Camara (decreto legislativo
n. 5. 047, de 3 de novembro de 1926, art. 6°) .
§ 6. o Encerrado o processo eleitoral com a verificação
de poderes, voltarão ao juiz federal os livros das differentes
secções, afim de serem remettidos aos outros juizes e autoridades judiciarias, quando se houver de proceder a eleição
para preenchimento de vaga na representação. A devolução
realizar-se-á dentro de trinta dias, contados da deliberação
sobre o parecer da respectiva commissão; competindo aos
primeiros secretarias do Senado e da Camara .dos Deputados
fazer a alludida devolução (lei n. 3. 208, de 27 de dezembro
de 1916, art. 32; decreto n. 14.631, de 19 de janeiro de
1921, art. 58).
Art. 59. No caso de preenchimento de vaga, a junta de
apuração reunir-se-á trinta dias depois daquelle · em que se
houver realizado a eleição (lei n. 3 .12()8, de 27 de dezembro
de 1916; art. 33; decreto n. 14.631, de 19 de janeiro de
1921, art. 59) .

CAPITULO IV
DA

ELEGIBILIDADE

Art. 60. São condições de elegibilidade:
I. Para o Congresso Nacional:
1o, estar na posse dos direitos de cidadão brasileiro e
ser alistavel como eleitor;
2°, para a Camara dos Deputados, ter mais de quatro
annos de cidadão brasileiro, e para o Senado mais de seis
annos, e ser maior de 35 annos de idade.
II. Para Presidente e Vice-Presidente da Republica:
1o, ser brasileiro nato;
2°, estar no exer.cicio dos direitos politicos;
3°, ser maior de 35 annos . (lei n. 3. 208, de 27 de dezembro de !916, art. 34; decreto n. 14.69!, de 19 de janeiro
de !921, art. 60).

CAPITULO V
DA

INELEGIBILIDADE

Art. 61. A inelegibilidade determina a nullidade dos
votos que recaírem sobre os cidadãos que nella incidam, para
o effeito de considerar-se eleito o immediato em votos, salvo
o disposto no artigo seguinte (lei n. 3. 208, de 27 de dezembro
de 1916, art. 35; decreto n. 14.631, de 19 de janeiro de 1921,
art. 6f).
Art. 62. O immediato em votos ao inelegível só poderá
ser reconhecido, si obtiver mais de metade dos votos dados
ao inelegível; no caso eontrario, será feita nova eleição, para
a qual considerar-se-á prorogada a inelegibilidade.
Paragrapho unico. No calculo daquelle quociente eleitoral
só serão computados os votos julgados validos (lei n. 3. 208,
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de 27 de dezembro de 1916, art. 36 c seu paragrapho unico;
decreto n. 14.631, de 19 de janeiro de 1921, art. 62).
Art. 63. Será de tres mezes o prazo para todos os casos
previstos nos arts. 37 e 39 da lei n. 32.208, de 27 de dezembro de 1916; continuando em vigor, para a inelegibilidade
dos Vice-Governadores ou Vice-Presidentes dos Estados, a
condição de haverem, como taes eleitos, exercido o governo
nos tres mezes anteriores á data da eleição, nas comprehendidos nesta disposição os substitutos eventuaes dos Governadores ou Presidentes (decreto legislativo n. 5. 047, de 3 de
novembro de 192~, a~t. 2°).
Art. 64. Não mais existe a inelegibilidade de que trata
o art. 37, n. I, letra c, da lei n. 3.208, de 27 de dezembro
de HHü, quanto aos ministros, directores c representantes
do ministerio publico no Tribunal de Contas, por ter sido
revogado esse dispositivo pelo art. 4° da lei n. 4. 793, do 7
de janeiro de 1924.
Na inelegibilidade constante do art. 37, n. I, letra f, da
lei n. 3. 208, de 27 de dezembro de 1916, estão comprehendidos os funccionarios demissiveis independentemente do
processo administrativo; e acham-se cxceptnados os de funcções tcmporarias não remuneradas por meio do dotações
orçamentarias (decreto legislativo n. 4. 215, do 20 de dezembro de 1920, art. 38; lei n. 4. 793, de 7 de janeiro de
1924, art. 4°, paragrapho unico).
Art. 6,5. Considera-se cessado o exercicio do cargo ou
funcção publicã pela terminação do mandato elcctivo, exoneração, aposentadoria, inactividadc, jubilação nn disponibilidade (lei n. 3.208, de 27 de dezembro de 1916, art. 39,
paragrapho unico).
CAPITULO VI
DA INCOMPATIBILIDADE

Art. 66. Durante as sessões, o mandai o legislativo é incompativcl cnm o exercicio de ouf,ra qualquPr funct;ão pu1Jlica; r.onsidcrando-se como renuncia rln mandato srmclhante
exr.reicin, depois de reconhrcido o DPpnlado on o. Smmdor
(lei n. 3 .l?08, do 27 do dezembro de 1916, art.. 45; decreto
n. H.631, de 19 dQ janPiro de 192J, art. üG).
Não se comprchenrle na disposiç.ão drslc artigo o desempenho de missões diplomaticas, commissões ou commanrios
militares, desde quo preceda licença da Camara a que pertencer o representante da Nação, c, independente de f ai
Jicent;a, nos casos do guerra ou na..quellcs em que a honra
ou a integridade da Nação se achem em})cnhadas (lei numero 3. 208, do 27 do dezembro de 191 G, art. 46; rJ r'c reto
n. H. G31, de 19 de janeiro de 1921, art. 67).
Art. 67. O mandato de intendente munieipal do Di..;tricto Fedr['al é incompat.ivcl com o de Senador nn Deputado
Federal; importando a posse nestes cargos elccf.ivos na renuncia do mandato de intendente (rlecrntn lrgislativo numero 5. 04 7, de 3 de novembro de 1926, art. 1 G) •

ACTOS DO PODaR

526

~X~CUTJVO

CAPITULO VII
DAS VAGAS

Art. 68. O cidadão eleito Deputado ou Senador p6de,
depois de reconhecido, renunciar o seu mandato.
§ 1. A renuncia, uma vez expressa, verbalmente ou por
escripto, será considerada completa e definitiva; cumprindo
á Mesa da Camara ou á do Senado fazer, immediatamenft:',
as communicações legaes, para o preenchimento da vaga.
§ 2. Dar-se-á por compJ.:ovadã a renunoia, quando o Governador ou Presidente do Estado, ou o Ministro da Justiça e
Negocios Interiores, no caso de se tratar do Districto Federal,
desta tiverem conhecimento, por oommunlcação da Mesa da
respectiva Camara a que tenha o representante enviado a sua
renuncia.
§ 3. Aberta a vaga; pela renuncia ou por fallecimento
do representante, será preenchida no prazo maximo de tres
mezes, contados do dia da renuncia ou da morte, sendo desib'llado o dia para a nova elaição pela Mesa da Camara em
que se dér a vaga si o Ministro da Jqsttca e Negocios Int.e:riores, no Districto Federal, ou o Governador ou Presidente,
no Estado, não o tiver feito no prazo de 30' dias, contados
da data da renuncia ou do fallecimento.
§ 4. No intervallo das sessões legislativas, será exercida
pelo Presidente da Camara ou do Senado a attribuição conferida ás respectivas Mesas (lei n. 3. 208, de 27 de dezembro
de 1916, art. 43; decreto n. 14.631, de 19 de janeiro de
1921, art. ~8).
Art. 69. O prazo para o preenchimento das vagas abertas
no Senado ou· na Camara; em virtude de acceitação, por parte
de qualquer dos seus membros, de cargos cuja incompatibilidade com o mandato fôr ou estiver prescripta em lei, contar-se-á: no caso de haver data designada para a posse do
eleito ou nomeado para taes cargos, desta data; e, na hypothese contraria, do dia de sua posse ou investidura, independente, sempre, de qualquer commnnicação (lei n. 3. 2.08, de
27 de dezembro de 1916, art. 44; decreto u. H .(i31, 1lc 19
do janeiro de t92t, art. 69).
Art. 70. O prazo para preenchimento de vaga que se abrir,
na Camara ou no Senado, quando o Congresso já estiver funccionando em prorogação de sessão, poderá ser ampliado até
ao dia fixado pelo art. to do decreto legislativo n. 5.047,
de 3 de novembro de 192,6 (decreto legislativo n. 3. 542. de
25 de setembro de 1918, art. 3°; decreto n. 14.631, de 19
de janeiro de 1Q21, a:rt. 70; combinados com o decreto legislativo n. 5.047, de 3 d~ novembro de 1926, art. 1°).
0

0

0

0

CAPITULO VIII
DAS NULLIDADES

Art. 71 . Só podem ser annulladas as eleições nos easos
seguintes:
1°, quando realizadas perante mesas constituídas por
modo diverso do prescript() em lei;
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\2°, quJ~,ndo realizadas ep:1 dia e logar diversos dos legal.
mente qesign~dQt!;
3°, Qtlando os livros em que forem lavradas as actas não
estiverem rubricados pelos juizes competentes, e não contiverem termos de abertura e encerramento, assignados pelo
primeiro; ·
4°, quando se fizer por alistamento clandestino ou fraudulento;
5°, quando houver prova evidente de recusa de fiscaes
apresentados pelos candidatos ou por um grupo de eleitores;
6°, quando houver prova de fraude que altern o resultado
.,a eleição (lei n. 3.208, de 27 de dezembro de 19H), arts. 40
e 41) •

Art. 72, A Camara ou o Senado mandará proceder a nova
eleição, sempre que, no reconhecimento de poderes de seus
membros, annullar, por qualquer fundamento, mais de metade
dos votos do cal)didato diplomado, deduzidos do calculo os
votos de duplicatas de actas, desprezadas por irnpossibil~dade
cte ~e verificar qual dellas é verdadeira.
Da mesma fórma se procederá com relaçã·) ao candidato
mais votado que deixar de ser diplomado, por não ter havido
apuração da eleição na capital do Estado I)U no Districto
:Federal; e, para verificação de qual seja o candidato mais
votado, a Commissão de Poderes, 1Jreliminarmente. far;í a respectiva apuração, em face dos livros da eleiçáo que tiverem
sido enviados, ao poder verificador, pelo presidente da Junta
Apuradora.
Em todo caso, não se fará nova eleição, si o candidato
diplomado ficar com maioria de votos sobre 0:3 demais candidatos (lei n. 3.208, de '2,'7 lle dezembro de HH6, art. 42).
CAPITULO IX
DISPOSIÇÕES GERAES

Art. '713. Os eleitores de municípios extinctos que, após
a extinrção, não ficarem sendo districtos de paz, ou subdivisões judici~rias, oreadas pelas Constituições ou leis estaduaes, passarão a votar na séde dos municípios a que forem
annflx&dos, em virtude da r~spectiva lei estadual (decreto legislativo n. ol.215, de 20 de dezembro de 1920, art. 49; decreto n. 14.631, de 19 de janeiro de 1921, art. 71).
Art. 74. Todos os officios, livros e manuscriptos, referentes ao serviço eleitoral, serão entregues ás repartições
postaes, em envolucros perfeitamente fechados, lacrados e rubricados, e deverão conter, no endereço, esta declaração "Servi co Eleitoral"; transitarão por aquellas repartições,
sempre sob registro, sendo os respectivos funcoiona:rios obrigados a doolarar, no certificado de registro, os nomeR i.tas
pessôas que lhes entregarem os objectos para registrar.
§ 1. A correspondenci~ relativa ao serviço eleitoral está
isenta de pagamento de quaesquer taxas postaes.
§ 2. Os funcoionarios postaes não poderão recusar o registro de qualquer officio ou maço que traga, no endereco, a
declaracão ..,...,.- "~l'vico ~leitoral ", salvo quando o officio ou
o maco não estiver perfeitamente fechado ou apresentar indicias de violaoilo.
0

0
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~ 3, As repa1~tições. postaes farão a experlição c. a entrega
da corrt>spondenCJa eleitoral, no menor prazo possrvel, c, na
onlrt'ga, cingir-se-ão,_ ~empre, á lcitur~ dos endereços, quo
drvf'l'fín ser tão exphcitos quanto possrvcl.
~ 1. Os funccionnrios dos Correios qw;, 1)()1: qual<IUOr
meio crearcm cmbnra.;os á remessa dos vapms elciinracs, ou
conct;nem, dirccl a ou indircctamcntc, para a sua violação
ou o seu extravio, incorrerão, além das penas estabclrcirlas no
Codigo Penal, na de suspensão do exercício do cargo, por seis
mezes com a. perda total dos vencimentos (lei n. 3.208, do
27 de 'dezembro do HHG, art. 58; decreto n. 11.()31, de 10 de
janeiro de 1921,. art. 72).
Art. 75. E' considerada constrangimento illegal, salvo o
caso do flagrante delicto, a prisão ou detenção pessoal do
membros da mesa eleitoral, desde que estejam constituidas,
até a terminação dos trabalhos; bem assim, a prisão ou detenção pessoal do eleitor, desde cinco dias antes, até cinco
dias depois da eleição (lei n. 3.208, de 27 de dez<•mbro de
101G, art. 59; decreto n. 14:631, de 10 de janeiro de 10Z1,
0

0

art. 73).

ArC 76. Os requerimentos c documentos para fins eleitoraes estão isentos do sello e de quaesquer direitos; sendo
gratuito o reconhecimento de firmas (lei n. 3.208, de 27 do
dezembro de 1916, art. 61; decreto n. 14.631, de 10 de janeiro de 1921, art. 7 4) •
Art. 77. O serviço eleitoral prefere a qualtJUOl' outro;
incorrendo na pena de suspensão do tres mezes a nm anno
o funccionario federal on municipal que, nomeado ou indL
cado para desempenhar esses munus pubficos, em qualquer de suas phases, se recusar sem causa plenamente justificada. A quem não fôr funccionario nas condições, c para
o effcito deste artigo, será imposta a multa de 1 :000$ (decreto legislàtivo n. 5.017, de de novembro de 1f)26, arL R0 ) .
Paragrapho unico. Os juizes, membros do Ministerio Puhlico, funccionarios federaes ou municipaes, por motivo d~
eleições, poderão interromper o goso de férias, nas épocas
proprias, sendo-lhes facultado retornai-as, de novo, accrcscüias de 10 flias do periorlo normal (decreto !Pgislativo nnmern 5.0-17, rto 3 do novembro de 1026, art. 13).
Art. 78. As Mesas da Camara e do Senado tecm compet.encia para se dirigir aos governadores c presidentes dos
Estados e ás demais autoridades administrativas o judiciarias
fcderaes on ostarluaes, solicitando qualquer informação ou documenfo referenlo {t materia eleitoral (lei n. 3.208, de 27 de
dezembro de 1916, art.. 63; decreto n. 14.631, de 1!) de janeiro de 1921 art.. 76).
Art 79. As mesas eleitoraes teem competoncia para
Iavrnr auto de flagrante delicto contra o cidadão quo usar de
titulo falso on alheio para votar, c para apprchendor o titulo;
devendo o delinqncnto, logo que estiver lavrado o auto, ser
nprPsrntado, com [lS provas do chimc, á autoridade competente (lei n. 3.208, de 27 de dezembro de 1916, art.. G-1; decreto
n. H.G31, de 19 de janeiro de 1021, art. 77).
Art. 80. A' .JustiÇa federal ou á estadual podorãOt os candidatos aos cargos cleitoraes requerer protestos ou fazer,
perante estas, a prova dos seus direitos, para fundamentarem
a defesa de suas eleições perante o poder verificador (lei nu-
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mero 3.208, de '27 de d~z~m)Jro de 191 G, a L' L Gü; decreto numero 14.631 de 19 de Janeiro de ~921, art. 78).
Art 81. 'Aos escrivães que servirem nos processos de que
trata o artigo antoriol' serão devidas .custas, pagas pelos requerentes, de nccôrdo com os respectivo~ regimentos, e con...
tadas como justificações c protestos (lei n. 3.208, de. 27 .de
dezembro do 1916, art. 66; decreto n. 14.631, de 19 de Janeu::o
de 1921, art. 79).
CAPITULO X
DO REGISTRO GERAL DOS ELEITORES E CHEAÇÃO DE NOVAS SECÇÕEE{
NO DISTRICTO FEDERAL

Art. 82. O Registro Geral dos Eleitores do Districto Fe ....
dcral instituído pelo art. 5° do decreto legislativo n. 4.215,
de 20 de dezembro de 1920, é subordinado ao juiz federal da
2" Vara.
§ 1. Pelo juiz do alistamento deverá ser remettida, men~
salruentc, ao juiz federal da 2n Vara, uma relação dos novos
alistados, excluídos os falleeidos e os que houverem mudado
de rcsidencia, para fóra do l>istricto Federal.
~ 2. A' proporção que o juiz federal for recebendo as
lista's de eleitores alistarlos, fará a respectiva distribuição
pelas secções existentes, no districto municipal, e que ainda
não hajam attingido o maximo legal.
~ 3. Logo que as secções do districto municipal tiverem
completado o numero maximo de eleitores, o juiz federal
creará novas sccç.ões, confornw o disposto no art. 5° do decreto legislativo n. 5.047, de 3 rlo novembro de 1926.
~ 4." As mesas das nov~s secções serão organizadas do
accôrdo com o disposto no art. 19 destas instrucçõcs.
·
§ 5. Será suspensa a remessa, ao juiz federal da 2" Vara,
dos Í10mes dos eleitores alistados dentro dos 60 dias anteriores a qualquer eleição; c a estes, tan1brm, não se fará entrega
do~ títulos e carff'iras, sinão drpoi~1 do rPalizarfa a eleição,
quando so enviar{t a respectiva rol:u:ão no alludido juiz.
'
~ 6." Os livros em que serão lançados os nomes dos
Pleitóres terão a rubrica do juiz federal da 2" Vara; compe ...
tindo á Directoria da Contabilidade da Secretaria da Justiça
c Negocias Interiores fornecei-os, mediante requisição do dito
juiz.
~ 7. O respectivo archivo ficará soh a guarda do escrivão
do Juizo Federal da 2" Vara, c a escripturação será feita por
auxiliares, de immcdiata confiança do juiz c por elle nomeados, os quaes perceberão os vencimentos consignados no orçamento: cabendo ao escrivão uma retribuição, a titulo de gratificação, além da que lhe competir em virtude do seu cargo.
·
Haverá, tambem, um continuo, provido do mesmo modo.
A despesa com o pagamento desse pessoal correrá pela
verba destinada ao serviço eleitoral, de accôrdo com a folha
organizada pelo juiz, e por elle rcmettida, mensalmente, á
Directoria da Contabilidade da Secretaria da Justiça e Nego- ·
cios Interiores (decreto legislativo n. 4.215, do 20 de dezembro de 1920; decreto. n. 14.631, de 19 de janeiro de 1921; de ...
ereto n. 16.273', de 20 de dezembro de 1923, art. 85) .
0

0

0

0

0

Leis de 1926- VoJ, III

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

CAPITULO XI
DISPOSIÇÕES PENAEB

Art 83. Além dos definidos no Codigo Pennl, serão considerados crimes contra o livre exercício dos direitos políticos,
conforme o disposto no art. 48 da lei n. 3.208, de 27 de dezembro de 1916, os factos mencionados nos artigos seguintes.
Art. 84 . Deixar qualquer .dqs membros da mesa de rubricar os boletins da eleição dados aos fiscaes :
Pena: dois a seis mezes de prisão.
(Lei n. 3. 208, de 27 de dezembro de 1916, art. 49.)
Art. 85. A fraude de qualquer natureza praticada pela
meia eleitoral ou junta apuradora da eleição será punida com
a ileWUinte:
Petta: seis mezes a um anno de prisão.
Paragrapho unico. A falsificação de actas eleitoraes será
vtitttda com o dobro da pena estabelecida_ neste artigo; ficando
lrJentu de quulttuer pena o menibro da mesa eleitoral ou junta
ttf)tii'àdora QUe contra a fraude protestar no ~cto de ser esta
praticada (lei n. 3.208, de 27 de dezembro de 191·6, art. 50 e
para~ra{Jho unieo).
Art. 86. Deixar o funccionario federal de denunciar, promover ou dar andamento aos processos por crimes definidos
nesta lei:
, Pena :· suspensão dos direitos politicos por dois a quatro
antlol, e perda do emprego com inhabilitação para outro, pelo
mesmo tempo (lei n. 3.208, de 27 de dezembro de 1916, artigo 61. e paragrapho unico).
Art. 81. O cidádão que usar de titulo falso ou alheio para

votar: .

Pena: quatro mezes a um anno de prisão (lei n. 3.208,

dê .27 de dezembro de 1916, art. 52; decreto legislativo nu-

Ii1êr0 4.2f5, de 20 de dezembro de 1920, art. 31).
Art. 88. Deixar o mesario, .ou o secreta.rio de comparecer, no dia da eleição, ou apuração, sem eaustl justificada
ablttdobar o serviço, ou deixar de cumprir, dentro dos prazos
eetAbeleoi~os, o~ deveres que lhe são impostos :
.
Pena: multa de 500$ aos mesarios e 200$ . ao secretario
{lli :n. 3•208, .de 27 de dezembrd de 19t61 art. 53; decreto
letislati"\'o n. 4.215, de 20 de dezembro de t920, art. 4°).
Art. 8!J. lJeixar qualquer funccionario de dar certidões
a ctue é obrigado pela presente lei :
J, . Pena: um a tres mezes de prisão (lei n. 3.208, de 27 de
af!!émJJro de j9f6, art. 54).
.
. Art. 90. Qualquer membro de mesa eleitoral ou secretarlo que dér Jogar ao não funccionamento desta, ou truncar,
tdtef'kt, accrescentar nome na acta, differente do que estiver
rta t:êdula1 fàlsear qualquer termo eleitoral 1 será punido com
a multa a e 500$ a 1 : 000$; tendo competencia para promover
O.. reapectfvo processo e execução qualquer eleitor da secção,
aMtn do minfsterio publico :tederal, que de'\'er4 promovei-o

Neste caso, qualquer .eleitor da secc~o poderá acompanhar o
processo éomo auxiliar da accusacao.
.
Paragrapho unico. Si o ministerio publico federal não
iniciar ou não seguir com exaccão o procedimento penal,
qualquer eieitor da secção poderá dar-lhe seguimento, bastando para habilitai-o. a juntada do ti~u~o de eleitor da ~ec9ão;
e, assim poderá seguir, contra o des1d10so processo criminal,
por falt~ de exaccão no cumprimento do dever (decreto legislativo n. 3 . 424, de 19 de dezembro de 1917, art. 6°; decreto
n. 14.631, de 19 de janeiro de 1921, art. 92).
Art. 91 . Serão, tambem, considerados crimes contra o
livre exercício dos direitos políticos os seguintes factos:
I. Deixar o secretario da mesa de dar boletins aos fiscaes, ou qualquer mesario de rubricai-o:
Pena.: quatro mezes a um de prisão.
li. Deixar o juiz de mandar tomar em cartorio os votos
dos eleitores que, legalmente, o requererem, ou deixar o tabellião designado de tomal-os:
Pena: quatro mezes a um a:qno de prisão e perda do
emprego.
IH. Atacar secção eleitoral, impedindo a reunião da mesa,
ou impossibilitando a continuação dos trabalhos eleitoraes,
em qualquer das suas phases, ou praticar a mesma violencia
com a junta apuradora, ou qua.nto á apuracão:
Pena: um a quatro annos de prisão.
IV. Iimpedir, por violencia ou ameaço, ou qualquer
fórma de coaccão, directa 0\1 indirecta, que o eleitor exerça o
seu direito de voto:
Pena: um a quatro annos de prisão.
.
V. Deixar o secretario da mesa de reconhecer as firmas
dos mesarios, fiscaes e eleitores qu~ tiverem comparecido1 ou
deixar de declarar o motivo por. que não o fez, ou, ainda,
fazer declaracões falsas ou de motivos falsos, ou deixar de
apresentar á mesa o livro de actas que houver recebido:
Pena: quatro mezes a um anno de prisão e perda de
• emprego, si fôr funccionario publico.
Vi. Deixar a junta apuradora ou aigum de seus membros
de dar diploma aos candidatos eleitos:
Pena: seis mezes a um anno de prisão e perda do emprego (decreto legislativo n .. 4. 215, de 20 de dezembro de 1920,
art. 32; decreto n. 14.631, de 19 de janeiro de 1921, art. 88).
Art. 92. A falsificação da assignatura de qualquer eleitor nos officios ou nas listas de apresentação de mesarios será
punida com a pena de tres a seis mezes de prisão ao autor da
fraude, e multa de 500$ a 2 :000$ ao tabellião que reconhecer
a firma falsificada (decreto legislativo n. 4.2151 de 20 de
dezembro de 1920, art. 26; decreto n~ 14.631, de 19 de janeiro
de 1921, art .. 89).
Art. 93 . Ineorrerá nas penas de falsidade qualquer
membro da mesa eleitoral que concorrer para a verificação
de resultados da eleicão contrarios á verdade (decreto legislativo n. 5.047, de 3 de novembro de 1926, art. H).
Art. 94. Os crimes aqui definidos e os de igual natureza
do Codigo Penal serão inafiancaveis e de accão publica; ca-.
bendo respectiva denuncia aos procuradores da Republica,
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nos Estados, perante o juiz seccional, e ao procurador cri..
minai no Districto Federal, perante o juiz federal da 2• Vara,
ou o Supremo 'l'ribunal iF'edcral: conforme a categoria do
accusado, ou ainda a qualquer cidadão.
~ Lo O processo correl'á perante a Justiça Federal, e a
fórma será a r,stabelocida na legislação vigente para os crimes
de reponsabilidade dos funcionarias publicas; competindo,
originariamente, ao Supremo Tribunal, quando o culpado fôtr
o Governador ou Presidente do Estado ou o juiz federal. Neste
caso, a denuncia caberá ao procurador geral da Hepublica.
~ :!." As penas serão augmentadas de um terço, quando
os crinH•s furem eommettidos por funccionarius publicas.
~ 3." A aeção contra qualquer desses crimes prescreverá
em oito nnnos (lei n. 3.208, de 27 de dezembro de 1916, artigo 5<i; decreto legislativo n. lt.215, de .'!0 de dezembro de
HJ~O. al'ls. 3:3 c 3 í; decreto n. 14.G31, de 19 de janeiro de 1921,
art. 90) •
Art. nr>. Todas as vezes que a Camara pu o Senado, na
verificação e no reconhecimento de poderes dos seus membros,
julgar nulios ou não apurar, por vicios e fraudes, documentos
ou actas eleitorat~::i, remetterá, por intermedio da respectiva
Me;;:a, as actas e os documentos á competente autoridade, para
que, pelos meios legaes, se torne effectiva a respolisabilidade
dos que para taes fraudes ou vici•1~ tivarem concorrido (lei
11. 3.:!08, de 27 de dezemhro de HH6, art. 55; decreto n. 14.631,
de 10 Lle janeiro de 1H:!l, art. Ul).
CAPITULO XII
DIHPO~IÇÕES 'I'RANSITORL\S

Arl. üü. O juiz federal da 2a Vara fica autorizado a
rever as secções e leitoracs existentes; fazendo as alterações
que Julgar convenirntcs, inclusive fundir ou supprimir seccões QUn tivcrern JlllllWro de eleitores inferior UO determinado (decreto legis'atiYo n. 5.o.n, de :J de novembro de
1926, art. 1 í) .
Art. 97. Deverá ser publicada no Dim•io O{{'icial nova
distribuição geral de eleitores pelas secções eleitoraes; admittindo-E:e reclamações até trinta dias antes da eleição (decreto legislativo n. 5.017, de 3 de ·novembro de 19.26, art. 15).

Rio de Janeiro, em 10 de novembro de 1926. -

Affonso

Penna Junior.

DECHETO N. 1i

.tí~i

-

DE

10

DE NoVEl\IDHo DE

1926

Dá 1/ot'o reanlamento tJara o alistamento eleitoral, consoli-

dando ns disposições em viaor

O l'r'C':"iclenl c da Ilcpuhlica fios Esf ados Unidos do Brasil,
á vista rlo decreto leg~slativo n. 5. O.U, do 3 do corrente mez,
c usando ria atlribu;r,ão contida no art. 48, n. f, da Consti-
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tuição Federal, resoh·e que, para o alistamento eleitoral, Sd
observe o regulamento annexv, assignado pelo Miniatro de
Estado da Just ica e Ne6oeio:-; Interiores, c no qual se consolidam as diS!Josicõcs em vigor.
Rio de Janeiro, tO de novembro de 1926, 105• da Independencia e 38'\ da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Affonso Penna Junior.

le&alameJto. a ane ae nrere O· dlnto n. 17.527, testa tata, ua11 1allsbmuto
. de elettorel
CAPITULO I
DOS ELEITORES

Art. 1.• Nas eleições federaes, e nas locaes do Districto
Federal e do Territorio do Acre, terão voto, sómente, os eleitores alistados na conformidade das disposições vigentes.
Art. 2.• Podem alistar-se eleitores os cidadãos brasileiros,
maiores àe 21 annos, exceptuados:
t•, os analphabetos;
2•, os mendigos;
a•, as praças de pret, não comprehendidos os alumnos das
escolas militares r.le ensino superior;
4°, os religiosos de orrlens monasticas, companhias, congregações ou communillades de qualquer denominação, sujeitas a
voto de obediencia, regra ou estatuto que importe renun~ia da
liberdade individual (Constituição, art. 70).
§ i .• São considerados cidadãos brasileiros:
a) os nascidos no Brasil, ainda que de pae estrangeiro,
não residindo este a serviço de sua nação;
b) os filhos de pae brasileiro e os illegitimos de mãe brasileira, nascidos em paiz estrangeiro, si eslabelecerem domicilio na Republica;
c) o~ filhos de pae brasileiro que estiver em outro paiz
ao serviço da nepublica, embóra nella não venham domiciliar-se;
d) os estrangeiros que, achando-se no Brasil a 15 de novembro de 1889, não tiverem declarado, até 24 de agosto de
1891, o animo de conservar a nacionalidade de origem;
e) os estrangeiros que possuírem bens immoveis no Brasil
e forem casados com brasileiras ou tiverem filhos bra:!Ueiros,
comt.anto que residam no Brasil, salvo si manifestarem a intenção de não mudar de nacionalidade;
{) os estrangeiros por outro modo naturalizados (decretos n. 6.948, de 14 de maio de 1908, e n. 2.004, de 26 de
novembro do mesmo ann~) .•,
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§ 2.• Os direltos de oidadAo brasileiro ·só se suspendem ou
perdem nos seguintes casos:
1•, suspendem-se:
a) pol' incapacidade physica ou moral;
b) por condemnaçlio criminal, em quanto durarem os seus
effeitos;
2•, perdem-se:
a) por naturalização em paiz estrangeiro;
b) por aooeitaoAo de emprego ou pensão de governo estrangeiro, sem licenca do Poder Executivo Federal (Constituição, art. 71).
§ 3.• Perdem todos os direitos politieos·:
a) os brasileiros gue allegarem motivo de crença reliCIOsa, com o fim de se Isentarem de qqalquep onus que as leis
da Repu:bliea imponham, porvantura, aos cidadãos;
b) os brasileiros que acceitarem condecoração ou titulo
nobiliarchico estrangeiro {Constituicão, art. 72) .
§ 4.• Readquire os direitos (Je cidadão brasileiro o desnaturalizado que obtiver sua reintegração na conformidade
dQ decreto legislativo n~.IISQ, c:J• 7 (ia Junho de 1899.
CAPITULO 11
DO ALISTAMBNTO

Art. 3.• O alistamento eleitoral é permanente (decreto
tegislativo n. 4. 226, de 30 de dezembro de t 920, art. 1.,) .
§ t.• fião terão, porém, direito de voto nas eleições, ficando
suspensa a expedição dos respectivos titulos, os cidadãos que
se alistarem dentro dos 60 dtas anteriores ao pleito (decreto
legislativo n. 4. 226, de 30 de dezembro de 1920, art. a• 1 •
§ 2.• A disposição do § 1• é applicavel ás eleições estaduaes, quando se realizarem com os eleitores alistado~ na
conformidade da legislação federal.
Art. 4.• O requerimento para o fim do alistamento será
dirigido:
.a) nos Estados e no Territorio do Acre, ao juiz de direito
do municfpio de· residencia do alistando, e, onde houver mais
de um jutz de direito, ao d~ 1• vara (lei n. 3.139. de~ de agosto
de 1916, art . .t•);
b) no Dlstrlcto. Federal, ao juiz do alistamento. eleitoral,
de accôrrlo com o disposto no art. 85 do decreto n. 16.273. de
!O de dezembro de f 923.
. . § t: No Districto Federal, é facultativo ao alistando escolher, livremente, não só o districto eleitoral, como. tambem. a
ciroumscripção eleitoral, por onde prefira alistar-se; sendo
QB~im,
perfeita e valiosa, para todos os efefitos, a sua
jnscripcão como eleitor (lei n. 4. 632, de o de janeiro de 192J.
art. 2i, § 4•, modificado pelo art. 9o do decreto legislativo numoro 4 .907, de 7 de janeiro de 1925).
§ 2.0 O requerimento de transferencia será, sómente, instruido <'Om o titulo de eleitor e .a carteirQ de id«mtidade (lei
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n. 4. 632, de 6 de janeiro rle f 923, art. 2i, § 2•, rl'vigorado
pelo art.. 23 da de n. 4. 793, rle 7 de janeiro de t 924) ,
§ 3.• Nfi.o será permittida a transferencia de eleitores do
Districto Federal, de um para outro districto mnnioipp.J, per ..
tencendo ao mesmo districto eleitoral (decreto legislativo numero 4.907, de 7 de Janeiro de t925, art. 9•).
Art. 5.• Os juizes serão su:t>stituidos, nos seus impedimentos e faltas, de accôrdo áom as leis d~ respectiva organfr.acão judici~ria (lei n. 3.t39, de 2 de agosto de f9f6, art. 4•,
paragrapho unico) .
Paragrapho unico. Nos Estados os juizes munlctpaes ou
outros juizes preparadores, togados, dos termos a.nnexos ás r.omarcas, são competentes para o preparo do alistamento etaftorél), cujo julgamenfo eontim'ta a eomnel1r aos jttizr.;:.:: de direito;
e terão as mesmas attribu lções de~tes na organizaçao da c; me~ as
eleitoraes,· quando a séde da comarca pertencer a distPicto eleitoral diverso (lei n. 4. 793, de 7 de Janeiro cie f924. artigo 24, § 4o) .
Art. 6.• Verificado o desmf~mbramenfo de um distrioto ou
parte de districto, de um muntcipfo para outro, o Juiz de di ...
reito, ex-of(icio ou a. requerimento d.e qualquer eleitor, fará
a transferencia rlos eleitores pertencentes ao territorio desmembrado para. o outro a que foi annexado. communicando
e re111ettendo ao juiz respectivo (decreto legislativo n. 4.226.
de 30 de t1ezembro de 1920. art. t5).
- Art. 7.• O requerimento, para o fim do altst.r.mento, será
escriT)to em lingua vernar,nla. pelo prnprio alistando. por este
rlatarlo e assignado; e rl1werá conter a~ rlf'rlnrnções rle idada.
nat.11ralidade. filiação (qnanrlo não f"r omitt.ida). estado civil,
profissão, municipio e logar de reslrlencia.
§ t.o A letra e a firma do reqnerjmento dev~rllo ser recGnhecidas, como do pnnho rlo proprio alistando, por tabellião
~o municirpio, ou do District.o Federal, conforme o caso.
§ 2. Nenhum reqtterimrnto poder:\ ser deferido sem que
venha acompanflado- das seguintes provas:
a) de idade rrü1ior qe 21 annos. me~tanf.e certidão de baptismo anterior a f890, c.ertidão do registro civil dé nàsef!Pento, certidAo de casamento, da qual con~t.e a idade do rinbeut~.
certidAo de exercício actual, ou passado, de fun.ccão electiva
on de cargo publico para que se exija a maioridade, ou dor.umento de que esta se infil'ft necessariamente; ficando proltibida~ as justificações, e tendo valor probatorio o tjiulo de
eleitor expedido até ao anno de 1908 (lei n. 3.139, rlé 2 de
agosto de 1916, art. 5°);
b) de exercício de ipdustria ou profiisão, .ou de posse de
renda que assegure a subsisf.encia, mediante qualquer documento admissivel em .iuizo, excepto as justtficacl>es {lei
n. 3.139, de 2 de agosto de 1916, art. 5o);
• c) de residencla no município, pelo prazo de quatro mezes,
lnmterruptos, quando se tratar dos Estados (decreto Jegtslatlvo n. 4. 2?6, ~e 30 de dezembro de t 920, art. 4•). e de dois
mezes, no Dtst.riCto Federal (lei n. 4. 632 <Je 6 de fanejro
de 1923, art. 21, § i•, revigorado pelo art.' 23 da de numero
4. 793, cJe 7 de Janeiro dQ f924) : · ·
1o) por.documento comprobatorlo da propriedade do prerlio
em que restda;
0
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2°) por documento comprobatorio do pagamento de aluguel do predio em quo habite;
ao) por declaração do proprietario, ou de quem pagar o
aluguel do IPredio, de que o alistando. neste habita, gratuitamente, como seu empregado, ou a titulo de favor ou de pa1entesco;
d) de ter a qualidade de cidadão brasileiro. para os na~
cldos no estrangeiro que não estiverem comprehendidcs em os
ns. 2" e ao do art. 69 da Constituição, feita a prova por documento do qual se verifique alguma das seguintes hypotheses:
i 0 , que o alistando se achava no Brasil a i5 de novembro
()e i889 e não fez a declaração a que se refere o n. 4° do citado
artigo 69 d.a Constituição;
2°, que preenche as condiçõ.es do n. 5° do mesmo artigo;
ao, ou que se naturalizou pelos meios legaes.
§ a.o A qualificação de cidadão brasileiro, para os alisJandos nascidos em paiz estrangeiro, e de que tratam os numeros i o e 2°, será provada. perante o juiz do alistamento, com
o titulo declaratorio expedido na conformidade do ciem•ero numero 6.948, de 14 de·maio de 1908.
.
·
§ 4. Todos os documentos deverão trazer as firmas reconhecidas por tabellião.
§ 5.0 A photographia c as impressões digitaes do alistando, as quaes devem constar d.a carteira de identida~e, exi~ida para o alistamento nos municípios onde houver gabinete
de identificação federal ou estadual, reconheeido pela enião, e
cujo serviço seja graluito, só poderão ser tiradas no proprio
gabinete; incorrendo em responsabilidade criminal, além da
multa de 500$ a 2:000$, imposta pelo presidente da junta de
recursos, o chefe ou encarregado desse serviço que consentir
ou tolerar que sejam ellas obtidas fóra da propria reparticão
(lei n. 3.i39, de 2 de agosto de 1916. art. 5°; decreto Jrgislativo n. 4. 226, de 30 de dezembro de 1920, art.s. 5°, 6° e 7°; decreto n. 14.658, de 29 de janeiro de 1921, art. 7°).
§ 6.0 No Districto Federal, a declaracão dos chefes
ou directores de repartições publicas federaes ou municipaes,
certificando, declarando ou attestando que o alistando é
funccionario, empregado. mensalista~ diarista, trabalhador.
Jornaleiro ou operaria do quadro das dita~ repartiçõe~ ou suas
dependencias, servirá de prova dos requisitos das letras b -e c
do § 2° deste artigo (lei n. 4. 632, de 6 de janeiro de 1923,
art. 21, revigorado pelo art. 23 da de n. 4. 793, de 7 de Janeiro de f 924) •
A prova da residenoia tambem serã admittida, não só por
attestado de qualquer autoridade judioiaria ou policial, em que
se declare residir o alistando, ha mais de dois mezes, no Districto Federal, como, lambem, certidão lavraria pelos officiaes
(fe justica, mediante requerimento da parte e despacho de
qualquer dos juizes das varas federaes ou locaes (civis ou
criminaes) ou de pretores (lei n. 4. 632, de 6 de janeiro de
i9~3. art. 21, § 1°, revigorado pelo art. 23 da de n. 4.793,
de 7 de janeiro de 1924).
§ 7. Quando a identidade. para fins eleitorae9. f.:Jr solicitaria, por esoripto, ou verbalmente, a titulo urgente, o alistando pagará, em dinheiro, por sua carteira, uma taxa de
,f,500, taxa que será arrecadada e distribuida, pro-rata, entre
0
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os empregados do Gabinete de Identificação e Estatística, da
Policia do Districlo Fe.r.teral, incumbidos desse serviço ..
Essas ide~.1tificações urgentes só poderão ser feita& fóra
das horas do expediente (lei n. 4. 632, de 6 de janeiro de f 023,
art. 21, § 3°, revigorado pelo art. 23 da de n. 4. 793, de 7 do
janeiro de 1924) •
Art. 8. O re4.uerimento do alistando, depois de devidamente instruido, será entregue ao escrivão do juizo competente (lei n. 3.139, de 2 de agosto de 1916, art. 6°).
§ t,o Onde houver mais de um escrivão, o juiz de direito da comarca, nos Estados, organizará uma relação desses
escrivães, por ordem de antiguidade, e, nessa orde'll, servirá
um, durante cada anno civil. No Districto Federal, servirá o
escrivão do Juizo de Alistamento Eleitoral (decreto iegislativo n. 4. 226, de 30 de dezembro de 1920. art. 8°, modificado pelo decreto n. 16.273, de 2G de dezcn:hro de 1923, Ul'tigo 85) •
§ 2. No Districto Federal, entregue o requerimento em
qualquer dia· util, das 12 ás 16 horas, o escrivão dará recibo,
deste e dos respectivos documentos, ao requerente, que, por
sua vez, declarará. com sua letra e assignat~1ra, no livro
proprio (mod. n. 1), o dia e a hora em qun fez a entrega;
repetindo, nessa declaração, a sua qualificação, conforme o
requerimento.
§ 3.0 Em seguida, o escrivão autuará todos os papeis e
fará conclusos os autos ao juiz. dentro de 48 horas, certificando nestes a existencia da declaração, e mencionanrlo as duvidas que e~ta lhe suseile qua111u á Identidade da lr.tra 0 qualificação, confrontadas com as do requerimento.
§ 4. Nos Estados a in~cripção do alistamento riO Jvro d~
que trata o § 2° só poderá effectuar-se em prerença do juiz
encarregado do alistamento (decreto legislativo .1. 4. 2'26, dQ
30 de dezembro de 1920, art. 2°) .
Para esse effeito, são os jui1.es d.o alistamento obrigados,
até ao dia iO de janeiro de cada anno, por editaes publicados
pela imprensa, onde houver, ou affixados na porta do ediflcio do Forum, n designar dois dias, ao menos, ~m cada semana, para as audiencias especiaes de inscripção de IJ~~itores,
as quaes deverão estar abertas das 12 ás 16 horas, ou por mais
tempo, si fôr neccssnrio, sempre sem intcrrupcão, c com n presença do juiz (decreto lcgislali\'o n. ·L 220. de 30 de dezembro
de f920, art. 2°, § 1°).
~ 5. 0 Aberta a audiencia, na fórma ordinaria das ~udien
cias jud.iciaes, o juiz fará nnnuncinr, pelo porteiro dos aucitorios, ou por quem suas vezes fizer, que receberá os rdquerimentos dos cidarHíos que se queiram alistar cleitoro~. instruidos com os respectivos cfocumenfos (decreto legi::;lntivo
n. 4. 226, de 30 de dezembro rlc 1920, art. 2°, § 2°) .
§ 6. Recebidos e numerados, por ordem de apresentacão,
o~ requerimentos, e verificando o juiz que se acham em devida
fórma, mandará que cada alistando se inscreva no livro a
isso destinado (mod. n. 1), o qual se achará sohrc a mesa;
repetindo, nessa inscripcão, a sua qualificação, conforme o que
constar do requerimento (decreto legislativo n. 4. 221). de ::lO de
dezembro de f920, art. 2°, § 3°).
§ 7. Si no acto da insc.ripcão reconhecer o juiz que o
p.listando não sabe escrever, ou que não ha identidade de letra
0
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e qualificação, confrontadas com as do requerimento, ind<eferirá. immediatamente, o requerimento fazendo o esorivlo
cancellar a inscripção. ~ão se conformando com esse despacho,
e querendo recorrer, poderá o alistando fazel-o na mesma audieneia, immediafa e verbalmente. Neste caso, a jui1.
mandando autuar o requerimento, e tomar por termo o rncurso, fará o alistando repetir a sua qualifiéacão, em uma folha de papel, em separado. a qual, depois de rubricada pelo
juiz, será junta aos autos, para instruir o recurso, que, immediatamente, será enviado á respectiva ju':lta (decreto legislativo n. 4. 226, de 30 de dezembro de t 920, art. 2°, § 3°) .
§ 8. Não havendo duvidas sobre a identidade da letra,
assignatnra e qualificação do requerente, o juiz mandará autuar o requerimento e subir á sua conclusão, para a deofs!o
definitiva; fazendo mencionar, no termo de audiencia, todas
as occorrencias e reclamações (dec,reto legislativo n. 4. 226.
de 30 de dezembro de 1920, art. 2°' ~ 3°; decreto n. 14 . 658,
de 29 de janeiro de 1921, art. 8°).
· Art. 9. Recebidos os autos, o juiz de direito, no Districto
federal e nos Estados, os despachará, mand~ndo. ou não: incluir o requerente no alistamento de eleitores, e os ~evolv~rá
a C!lrtorio, no prazo maximo de oito dias.
I 1. No caso de indeferimento da inclusão do eleitor, o
juiz deverá fundamentar a sua decisão.
§ 2. o Em qualquer tempo.· smn prejuízo do recurso n que
Re refere o art. 22, o cidadã.o não incluido poderá renovar o seu
requerimento (lei n. 3. f 39, de 2 de agosto de t 91 6 H rt. 7o;
decreto n. f4. 658, de 29 de janeiro de t 921, art. 9°)
Art. 1O. Devolvidos os autos a cartorin, com a decisão
mand;mdo incluir o requerente no alistamento, o escrivão, no
prazo de 48 horas, lavrará, no .livro propri o ( mod . n. 2), u.m.
termo. em que declarará a data da decisão e o nome do
alistando, com as especificacões constantes do requerimento
(decreto legislativo n. 4. 226, de 30 de dezembro de I {i20, artigo 2°, § 4°) .
§ 1.° Carla termo, qne só poderá referir-se a um cidadão,
será numerado e feito em ordem chronologica das decisões.
§ 2. Ao mesmo tempo, em outro livro (mod. n. S), o esorivão lancará o nome do alistando. o município, ou distrioto municipal (quando se tratar do Districto Federal). e o Jogar de
sua residencia.
§ 3.• Nas comarcas que se cómpuzerern d~ maiA de um
rnunicipio, haverá, em cada qual destea, os livros «:Je que trata
n presente artigo, de. modo que os lancamentos se façam pelos
mnnicinios dP resinencia dos eleitores.
§ 4. Nos dias f5 e ultimõ de cada mez, ou nos subsequente~. quando aquellcs cairem em domingo ou forem feriados, o
escrivão affixará, no Jogar do costume, um edital, que será
P-Ublicado, uma vez, pela imprensa, onde fôr possivel, conteni:Jil o nome. a idade. a profissão e a residencia dos cidadãos
mcluidos., dos excluídos, e dos não incluídos no alil'lfamento,
durante o nPr·iorlo quinzPnal preeedente ao edital.
-§ 5. No alludido edital, deverá o escrivão do alistamento
declarar,. especificadamente, quaes os documentos que serviram para provar os requisitos legaes do cidadão incluído no
aUstamento eJeiforaJ, sop pena disciplinar de tOOI a 300f de
multa, Imposta e:c-o((icio pelo juiz.
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Pena igual soffrerá o escrivão, si retardar a publicação
desse edital. por mais de 48 horas.
§ 6. 0 O escrivão que, depois de multado, dehar de far.e:r
a publicação de que trata o paragrapho anterior, será destituido das funcções e processado como prevaricador (lei numero 3.!39. de 2 de agosto de i9ip, art. 8°; decreto legislativo n. 4. 226, de 30 de dezembro de 1920, art. i 1, e seu paragrapho unico, e art. 12; decreto n. 14.658, de 29 de janeiro
de 1921, art. 10).
Art. 1 1. O eleitor de um municipjo, nos Estados, póde
transferir-se, mediante requerimento ao juiz de direito do novo
logar, communicando este juiz, ao da antiga . residencia, a
transferencia do eleitor, afim de ser eliminado do respectivo
alistamento. A communicação será feita pelo Correio, em officio registrado, dentro dr. prazo de cinco dias, contados dli
data da transferencia.
§ t,o Ao requerimento de transferencia. cuja letra e firma
serão reconhPcidas por tabellião do Jogar, devem acompanhar
o titulo do eleitor e a prova da nova residencia.
§ 2. O juiz preparador. nos Estados, requererá. o seu
alistamento ao juiz de direito; devendo este ser alistado, e:cofficio, independente das provas exigidas no presente regulamento (lei n. 3 .139, de 2 de agosto de i 916, art. 9°; decreto
n. i4.658, de 29 de janeiro de i92i, art. i2).
Art. i2. Si o escrivão crear qualquer embaraço ao alis. lamento, o prejudicado poderá ·representar ao reepeotivo juiz,
que providenciará sobre a inclusão. Si o embaraço fôr posto
pela autoridade judiaiaria, a representação deverá ser dirigida á junta de recursos.
..
Paragrapho uni co. Quando o escrivão se recusar
a receber o requerimento, o alistando o apresentará, pessoalmente, ao juiz, depois de testemunhar aquella recusa, com
a declaração, escripta. de duas testemunhas; e, no caso de recusa do juiz, enviará o requerimento, pelo Correio. a~ompa
nhado da reclamação, ao presidente da junta de recur~os, para
que este ordene o seu andamento, instaurando o respectivo proeesso, si ps responsaveis não provarem, tmmediatamente, os
motivos em que se fundamentaram e os exfmam de rulpa (lei
n. 3. i39, de 2 de agosto de t9i6, art. tO e seu § to; decreto
n. i4.658, de 29 de janeiro de t92i, art. t2).
Art. 13. A escriptm·açflo nos livros de alistamento serâ
feita seguidamente. sem abreviaturas; resalvando-se, no fim rle
eada asientamenfo, as enwnda~. enlrelinhas ou quaesquer ouIra~ circumsf ancias que possam occasionar duvidas.
§ 1. 0 Serão considerada~ inexistentRs. e sem affeiloe juridicos, quaesquer annotações ou averhacões feitas sem prcr.cder
despacho ou decisão ela autoridade competente, bem como
quacsquer emendas ou alterações posteriores ao assentamento
e não resalvadas; ficando os escx:ivães infractores sujeitns a
responsabilidade criminal e á multa OP, 100$ a 1 :000$ irnJ•OS!a
por aquella autoridade.
~ 2." Quando em virtude de dec·.são da autoridade competente, se haja de restaurar ou supprir um assentamento
feito erradamente ou niio ~xistenfe, procPder-sR-á a novo assentamento. Rscr1pto em sr.guida ao un:mo que houver no
livro respectivo; em frente ou á margem do primitivo assentamento, serão lançadas notas remis~iveis, com a necessaria
0
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clareza, de modo que tornem conhecida a relação entre os
dois as'3cnlnrncnto.s (decreto n. 14.658, de 29 de janeiro de
Hl21, art. 13).
Art. 14. Totla vez que o juiz do alistamento, nos Estados,
tiver dé ~air da sédc, em diligencia, acompanhado do respectivo c~crivão, e fôr forçad::> a passar fóra o dia destinado á audicncia de alistamento eleitoral, esta real izar-se-á
onde o ,juiz estiver. levando o escrivão o livro de inscripção, e
publicando, na séde, com a devida antecedencia, um edital relativo a esse facto (decreto legislativo n. 4. 226, de 30 de dezembro de 1920, art. 9°; decreto n. H. 658, de 29 de janeiro
de 1921, art. 14).
CAPITULO
DOS

III

RECURSOS

Art. 15. Nas capitaes dos Estados, no Districlo Federal, e
na séde do Juizo Federal do Terrilorio do Acre, haverá uma
junta de recu~sos, composta do juiz federal, como presidente,
do seu substituto, e do procurador geral do Estado.
§ 1.0 No Districto Federal, servirão o juiz federal da
t • vara e o procurador geral do dito districto.
§ '2. 0 No Territorio do Acre, servirá o procurador geral
junto ao Tribunal de Appellação.
§ 3.0 Estas autoridades serão substituídas, nos seus impedimentos e faltas. de accôrdo com as leis da re~pecliva organização .ludiciaria.
§ 4,° Funccionará como escrivão da junta de recursos o
escrivão do juizo f~deral, servindo o do to officio, quando
houver mais de um (-lei n. 3 .139, de 2 de n~osto de HH6. artigo H; decreto n. 14.658, de ~9 de janeiro de 1921. art. 15).
Art. 16. Para a junta de que trata o artigo anterior,
baverá recurso, inLPrposto das deci~ões dos jui1.cs rlc dit•eito:
a) pelo proprio interessado, ou seu procurador, no:-; easos
de não inclusão, de exclusão. ou de não transferencia;
b) pelo representante tio ministerio pubHro federal, estadual, ou local do Districto Federal ou do 11errilorio do Acre;
ou por qualquer cidadão. nos casos de inclusão e de não ex•
clusão (Jei n. 3.139, de 2 de agosto de 19i'6, art. t2; decreto
n. 14.658, de 29 de janeiro de 1921, art. 16).
Art. 17. O recurso, que poderá ser Interposto. a lodo
tempo e em qualquer dia util do anno. pennte as re:3pectivas
autoridade~ judiciarias, só terá effeito suspensivo no cnso de
exclusão (lei n. 3.t3ü, de 2 de agosto de HH6, art. J2. §§ 1° e
2°; decreto n. 14.658, de 29 de janeiro de 1921, art. 17).
Art. 18. Em caso de rPcnrso d~ não inclusão. deante de
novos documentos. offerf'cidos pelo recorrente. porlerá o Juiz
reformar a decisão recorrida; deixanrlo o escriYão, nrst e caso,
de fazer a remes~a rla:~ auto~ á iunta rle recursos. para poflP-r
cumprir o despacho e proceder á respectiva inclusão no alistamento (decreto legislativo n. 4 .226, de 30 do rlezembro do
1920, art. 1O; decreto n. 14.658, de 29 de janeiro de 1921:
art .. f8) •
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Art. 19. O recurso de exclusão, sob os fundamentos do
a e c do § 2° do art. 7o deste regulamento,
não póde ser repetido depois de passados seis mezes da ruclusão {lei n. 3.139, de 2 de agosto de 1916, art. 12, § 3°; decreto n. 14..658, de 29 de janeiro de 1921, art. 19).
Art. 20. Cada recurso só poder·á referir-se a um individuo (lei n. 3.139, de 2 de agosto de 1916, art. 12, § .\o; decreto u. H.658, de 29 de janeiro de 1921, art. 20).
Art. 21. O juiz despachará o requerimento de recurso,
logo quo lhe seja apresentado, mandando tomal-o por Lermo
e autuar as razõP.R e os documentos com qnc fôr in::;tru ido.
§ 1.0 O escrivão, salvo o caso do art. 18, farâ, no prazo
de 48 horas, as diligencias ordenadas, e. sem mais formalidades, dentro de tres dias, na hypothese da letra a do art. 16,
enviará os autos, pelo Correio, mediante registro, ao presidente da jnnla de recursos.
§ 2.• Na hypolhese da letra b do art. 16, o e3crivão lavrará c a f fixará edital, dentro do prazo de 48 horas, intimando ao eleitor o recurso contra elle interposto, e convi~
dando-o a contestar esse recur5o, no prazo de 10 dias. No
caso de poder o escrivão intimar, pessoalmente, o recorrido,
será dispensado o echtal, e o rrazo de 10 dias correrá rla
data dn intimação; devendo o intimado Jançar o -- Sciente na certidão de intimação.
§ 3.• Ventro do prazo n. que fC refere o paragrapho an- ·
lecedente. o eleitor recorrido poderá, indepedentemente de
despacho. juntnr, em car~ot·io, ao.5 rcspecfiYos autos, as suas
1·azões c os documentos contra a procedenria do recurso.
§ 4.• A's partos dará o escrivão recibo, datado e assignado,
não só dns petfcões, como, taml~em, dos documentos apresentados contra a procedencia do rccuno.
§ 5.• Terminado o prazo de que trata o § 2•, e dentro
de tres dins, serão os autos r('mett.1dos nos termos do § 1•.
§ 6.• No caso de que o Juiz não cumpra o disposto neste
artigo, quanf.o no praw para a rl~messa do recurso, a parte
poderá apresentai-o, directamente, á respectiva junta {lei numero 3 .139, de 2 de agosto de t 9t 6, nrt. i 3; lei n. 3. 454, de
6 de janeiro rle 1918, &rt. 35; dececf.o n. H .658, de 20 de janeiro de 1921, art. 21).
·
Art. 22. Recebemlo os autos, o presidente da junf.a o~
relatará, oral~ente, na primeira sessão, e, si os outros juizes
estiverem habilitados a julgar, será logo o recurso decidido,
salvo a prelrminar de qualquer dil igencia considerada nocessaria.
~ f.o Si um dos juizes quizer fnz.er a revisão dos autoCJ,
ou SI ambos assim entenderem conv('niente, serão os aut.os
conclusos, a cada um, pelo prazo de 24 horas, findas ai quaes,
o recnr~o será jnlgndn na primf"irn M.:;~ãn.
§ 2.• A df~cisão será, ~empre, fundamentada.
§ 3.0 Das scssõt·~ ela junta o eser·ivão lavrará acla, em
livro proprio (mod. n. !r). a qnal ~c r á assignnda pelos re~
pectivos membros; mencionando-se, nesta, todas as occorrencias, c, em resumo, as decisões proferidas.
§ 4." A junta f('nnir-se-á, no p,rimciro dia u!il de eadn
mez. e l'unccinnará oi!o rtias, salvo quando o arct1mn1o de recursos exigir sc~sões extrnordinarias, que serão convocadas
pelo re~peclivo r residente (lei n. ~- i39, de 2 de agqsto de
§ 1o e das letras
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1916, art. 14; decreto n. 14.658, de 29 de janeiro de 1921, artigo 22).
.
Art. 23. Lançada a decisão, que será assignada por todos
o~ membros da junta, mandará o presidente que os autos ·se- .
jam devolvidos ao escrivão do juizo a quo, pelo Correio e sob
registro; essa devolução será feita, pelo escrivão da junta, no
prazo de tres dias (lei n. 3.139, de 2 de agosto de 1916, art. 15;
decreto n. 14.658. de 29 de janeiro de 1921, art. 23).
Art. 24. O escrivão do juiz a quo fará, immedtatamente,
conclusos os autos, para que este mande cumprir a decisão,
por despacho, que será proferido dentro de 24 horas.
~ t.• Si à decisão fôr de exclusão (art. 16, § to, da lei
n. 8 .139, de ~ de agosto de 1916). ao lado do termo de alisU&mehto e da lista dos eleitores, a que se refere o art. 10
dt.t:~te regulamento, fará o escrivão a annotacão necessaria,
mencionando a data da decisão.
§ 2. 0 Si a decisão fôr de inclusão, originaria ou por motivo de transferenc-ia (lei n. 3. 139, de 2 de agosto de 1916,
art. 16, § 2•), procederá o escrivão conforme o prescripto no
dito art. 10.
§ 3." Em ambas a.s hypotheses dos paragraphos antecedente~. as decisões constarão do edital de que trat-a o § 4• do
rneémo art. 10 (lei tt. 3.139, de 2 de agosto de 1916. art. ti;
decreto n. 14.658, de 29 de janeiro de 1921, art. 24).
Art. 25. Quando a decisão da junta de recursos sobre indlusãr ou exclusão de eleitores não fôr unanime, poderá o
metnbro vencido recorrer para o Supremo Tribunal Federal
(dncreto legislativo n .. 4.226, de 30 de dezembro de 1920,
art. {3; decreto Il. 14.658, de 29 de janeiro de 1921, art. 25).
Art. 26. Ficam suspensos, durante os 30 dias anteriores a
qualquer eleicão, os effeitos do recurso para exclusão do alistamento. t•ujos auto<; tenhnrn sido. nesse praw. devolvidos ao
juiz, parà a devida execução, salvo si os eleitores excluídos
tlverern suà inclusão deferida na quinzena anterior aos 60
dia~ QUP precederem á eleição ( decreto legislativo n. -1.228,
4~ 30 de dezembro de t 920, art. 28; deereto n. t 4 . 658, de 28
de jàneiro de f92i, art. 26).
Art. 27. Os recursos de não inclusão preferem aos de exclusão, e assim devem ser julgados (decreto legielativo numero 4.226, de 30 de dezembro de 1920, art. 29; decreto nutDgro !.&.658, de 29 de janeiro de t92f, art. 27)
Art. 28. O julgamento dos recursos para exclusão ~erâ
feito por ordem chronologica de sua apresentação á Junta
( d{lcretn legislativo n. 4. 226, de 30 de dezembro de t 920, arti10 30; decreto n. 14.658, de ~9 de janeiro de t92t, ~rt. 28).

CAPITULO IV
DAS EXCLUSÕES

Art. 29. O cidadão, üma vez alistado eleitor na conformidade do presente regulamento, por dechão do compe-·
t-ente juiz de direito, só poderá ser excluidrJ do alistamento
rP.flpectivo sob o fundamento de insufficienr..ia de prova dos
requisitos exigidos pelo art. 7• e seus vaxagraphos, mediante
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recurso interposto para a respeétiva junta, no prazo de
trinta dias, contados da publicação da decisão, feita nos
termos do § 4° do art. 10, e observancia das formalidades prescl'iptaE. nos §§ 2° a 5° do art. 21 (decreto legislativo n. 4.226,
de 30 de dezembro dá 1920, art. to; decreto n. 14.658, de 29
de janeiro de 1921, art. 30).
Art. 30. Salvo o disposto no artigo anterior, a exclusão do
ali€t.amento. pelo respectivo juiz de direito, só poderá effecluar-se:
1o, mediante requerimento do provrio eleitor, em caso
de mudança de residencia;
2°. mediante requerimento do representante do ministerio
tmblico ou de qualquer cidadão:
a) á vista de certidão de obito, extraída do livro de regi~tro ~ivil, ou prova que a supra, nos termos das lei.s em
vigor;
b) á vista de certidão de sentença, ou de documento authentico, que prove a perda ou suspensão dos direitos politicos,
no:.: caso~ previsto8 no art. 71 da Constituição e no decreto
lrgif'llafivo n, 569. de 7 de junho de 1899 (lei n. 3 .139. de 2
de agosto de 1916, art. 17; decreto n. 14.658, de 29 de
jarteiro de 1921, art. 31) .
. Art. 31. Realizada a exclusão, serão f~itas as necessarias
declarações nos livros de alistamento, e no respectivo edital, a
que. se refere o§ 4° do art. to (lei n. 3.139, de 2 de agosto
de 1918, art. f8; decreto n. 14. 65~, de 29 de janeiro de 1921,
art. 32).
Art. 32. O processo de exclusão e os prazoa do respectivo andamento são os constantes dos arts. 8°, go e 10 deste
regulamento (lei n. 3 .139, de 2 de agosto de 1916, art. 19;
decreto n. 1·Lo658, de 29 de janeiro de 192f, art. aa).
CAPITULO V
DOS TITULOS ELEITORAES

Art. a3. Salvo o disposto no § f odo art. ao deste regulamento, ao eleitor, uma vez alistado, será entregue, immediatamente, ou logo que o reclame ;um titulo declaratJrio do seu
direito de voto, conforme os modelos annexos (A e B) .
Paragrapho uni co. No caso previsto em o citado § f o do
nrt. ao, a &ntrega do titulo far-se-á desde o dia seguinte ao
da eleição, e logo que o eleitor o reclame (lei n. 3.fa9, de 2 de
agosto de 1916, art. 20 e paragrapho unico; decreto n. f4.658,
de 29 de janeiro de f921, art. 34 e paragrapho unico).
Art. 34. O titulo será entregue pelo escrivão, que o assignará, e fará assignar, na sua presença, pelo eleitO"r, que,
tàtnbetn, assignará o recibo constante do livro de talões de
cndb fôr extrai do o titulo.
§ 1. o No mesmo acto, 'O eleitor assi.gnará o nome, com
n declaracão do numero de ordem do seu alistamento, no
livro- propl'io (mod. n. 5), referente ao município de sua
resüiancfa, no Eetado, ou do respectivo districto municipal,
no l>istricto .Federál.
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§ 2. 0 Recebendo o titulo, o eleitor o apresentar<\ ao juiz
do direito, que o assignará, immediatamente.
§ 3. o o livro de recibos dos ti tu los de eleitor será remft.Lido, terminado o anno, á Secretaria da Justiça e Negocias
Interiores, com destino ao respectivo arcbivo (lei n. 3. t39,
de 2 de agosto de f9i6, art. 2i; decreto n. i4. 658, de 29 de
janeiro de f921, art. 35).
Ar i. 35. Excepto no Districto Federal e nas capitae.s dos
Estados, o eleitor poderá com:;tituir legitimo procurador, com
instrumento de mandato, nos termos da legislação civil, para
o fim especial de assignar o recibo e lhe ser entregue o
respectivo titulo; ficando a procuração junta aos autos do
pr·ocesso. dep(,)is de visada pelo juiz do alistamento (decreto
icgi~latiYo n. 4 .215, de 20 de dezembro de 1920, art. H e seu
paragrapho unico; decreto n. 14.658. do 29 de janetro de 1921,
art.. 36).
Art. 36. Na falta de livros de talões de titulos, serão expedidos titulos provisorios, com a declaracão expressa dessa
qualidade, os quaes só poderão servir em uma eleição; fir.amlo retidos pelas respectivas mesas eleitoraes.
§ t,o Do titulo devem constar o seu numero de ordem, o
nun,ero do ordem no alistamento, o nome, a idade, a filiação,
(quando declarada), o estado civil, a naturalidade, a profissão, o município de res.idencia do eleitor, nos Estados, ou o
rlistri~to municipal e a circumscripção, quando se tratar do
Districto Federal.
§ 2. Os talões correspondentes aos títulos terão a mesma
numeração daquelles, serão rubricados pelo juiz, conterão o
nome c o numero de ordem do eleit.or, e serão por este assignados (lei n. 3.139, de 2 de agosto de 1916, art. 22; derrottJ n. 11.658, de 29 de janeiro de 1921, art. 37).
Art.. 37. Quando o escrivão recusar ou demorar a entrC'ga do titulo ou o juiz recusae ou dernor'lr a sua assignatura, haverá recurso para a respectiva junta, que, ouvindo-os,
no prazo que fôr marcado, decidirá da reclamação, e, verificada a sua procedencia, decretará a respon~abilidade, imporã
n multa de 100$ a 1 :OOC'$, e ·ordenará a immediata entrega
do titulo ou a sua assignatura (lei n. 3. 139, de 2 de agosto
de 1918, art. 23; decreto n. 14.658, de 29 de janeiro de 1921,
art.. 38).
Art. 38. A entrega dos títulos e a sua assignatura farse-ão, em todos os dias uteis, das 12 ás 16 horas (lei n. 3. 1.39,
de 2 de agosto de 1916, art. 24; decreto n. 14.65~, de 29 de
janeiro de 1921, art. 39).
Ar L 39. As carteiras de identificação que os eleitores
Juntnrem para inslrucção dos seus requerimentos de alistarncnfo devcruo Sf'I' rest.ituidas. por occasião do recebimentG
tlo t.il ulo eleitoral (df'<~rcto legislativo n. 3. 542, de 25 de setembro de HH8, art. 2°; decreto n. 14.658, de 29 fie janelrq
de 1921, art. 39, parngrapho unico).
Art. !tO. No cago de. perda ou extravio do titulo, eXJpedlr-~e-á outro, com a declaração de ser nova via; fazendo-se
a W'c'E:~~aria averbação nos respectivos talões, qu8r do antigo.
quér do novo titulo (lei n. 3. f39, de 2 de agosto de t9t6, ar~
t1go 25; decreto n. 14.658, de 29 de janeiro de 192i, art. 40)."1
0
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CAPITULO VI
DlSPOSIÇÕES GERAES

Art. 41. No Territorio do Acre e nos diversos Estados, as
Dele.gacias Fiscaes; no do. Rio de Janeiro, a Collectoria de
Rendas Federaes em Nitheroy; e, no Districto Federal, a Directoria da Contabilidade da Secretaria da Justica 13 Negocias
Interiores fornecerão os livros para o alistamento e os talões
de títulos de eleitores, sempre que forem requisitados, de
accôrdo com os modelos annexos a este regulamento.
- § t.o Aos respectivos juizes cabe requisitar, com a devida antecedencia, não só os livros e talões de títulos, como,
tambem, os objectos de expediente necessarios ao alistamen~o.
§ 2. os· livros e mais objectos de que trata o § 1°, serao
fornecidos pelas repartições mencionadas neste artigo; competindo á Directoria da Contabilidade da Secretaria da Justiça
e Negocias Interiores o exame e o processo de tortas as contas
relativas a eleições e ao alistamento.
§ 3.• Quando, nos Estados, não fôr possível effectuar os
alludidos fornecimentos, a Directoria da Contabilidade procederá, a tal respeito, como no Districto Federal.
§ 4. Os livros e talões deverão ter, sempre, nas primeira
e ultima folhas, o carimbo da repartição que os fornecer (decreto n. 14 . 658, de 29 de janeiro de 1921. art. 41) .
Art. 42. Os escrivães encarregados do alistamento eleitoral guardarão, sob sua responsabilidade, os livros respectivos, os processos de habilitação e de recurso~. e os documentos relativos a assentamentos, notas e averbações, os quaes
serão, convenientemente, emmaçados, e rotulados com os numeros de ordem correspondentes aos assentamentos.
Paragrapho uni co. Para a guarda dos documentos a que
se refere este artigo, serão ·fornecidos os necessarios moveis,
pelas repartições mencionadas no artigo antecedente; ficando
os respectivos escrivães responsaveis pelo extravio de taes documentos (decreto n. 14.658, de 29 de ,janeiro de 1921, artigo 42) •
Art. 43. Os escrivães do alistamento nada perceberão por
titulo que entregarem ao eleitor, nem mesmo no caso dP nova
via (deereto législativo n. 3. 5·i2, de 25 de setembro de 1918,
art. 1°; decreto n. 14.658, de 29 de janeiro de 1921, art. 43).
Pnragrapho uni co. Nos Estad.os, terão a gr.atifir.acão,
annual, de 300$ os escrivães do archivo eleitoral, e que são
os mesmos do alistamento, em eada comarca, paga pela verba
destinada ao serviço eleitaral; e a de 150$ os escrivães nos
termos. Para tal effeito, os juizes remetterão, no fim de cada
anno, á Directoria da Contabilidade da Secretaria de Estado
da Justiça e Negocias Interiores, a respectiva folha (decreto
legislativo n. 4. 215, de 20 de dezembro de 1920, art. 1O, § 2°;
decreto n. 14.658, de 29 de janeiro de 1921, art. 43 e paragrapho unico).
Art. 44. 0- serviço de alistamento prefere a qualquer
outro.
Para.grapho unico. Salvo o disposto no art. 7°, § 7" deste
regulamento, estão isentos de custas e impostos os pro'cessos,
as carteiras de identidade, as certidões e mais papeis desti0
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nados ao alistamento, e será gratuito o serviço postal a este
referente (lei n. 6.139, de 2 de agosto de 1916, art. 29; decreto
n. 14.658, de 29 de janeiro de 1921, art. 4.4 e seu paragrapho
unico).
Art. 45. Não dependem de petição, nem de despacho, as
·certidões de assentamentos, notas e averbações sobre o alistamento (decreto n. 14.658, de 29 de janeiro de 1921, art. 45).
Art. 46. Os escrivães do alistamento deverão, sob pena de
responsabilidade, transcrever, nas certidões dos assentamentos, as notas e averbações que a estes sejam referentes,
ainda que não solicitadas (decreto n. 14.658, de 29 de janeiro
de 1921, art. 46).
CAPITULO VII
DISPOSIÇÕES PENAES

Art. 47. Os que infringirem qualquer dos dispositivos
legaes, e. os que recusarem, reta;rdarem ou embaraçarem o
fornecimento de certidões e documentos destinados ao alistamento dos eleitores ficarão sujeitos á multa de 100$000 a
1:000$000, além das penas de responsabilidade em que incorrerem (lei n. 3 .139, de 2 de agosto de 1916, art. 30; decreto
n. 14.658, de 29 de janeiro de 1921, art. ~7).
Art. 48 .. Quando o juiz do alistamento ou a junta de recursos encontrar, no decurso do processo de um alistando, ou
no de recurso, qualquer prova de falsidade de declarações, ou
de falsificação de documentos, imporá, ex-officio, ao seu autor
ou s_ignatario, a pena disciplinar de prisão até 30 dias, sem
prejuízo da acção criminal, que deverá ser intentada no prazo
·
legal.
Paragrapho unico. Dessa pena disciplinar cal.Jerá recurso
·suspensivo para a instancia superior, interposto, dentro de 10
dias, perante a autoridade que a decretar; sendo julgado no
prazo de 45 dias, improrogaveis, sob pena de responsabilidade,
e ficando extincto o effeito penal do despacho (decreto legislativo n. 4. 226, de 30 de dezembro de 1920, art. i 7 e paragrapho
unico; decreto n. 14.658, de -29 de janeiro de 1921, art. 48
e paragrapho uni co) .
Art. 49. Quando o tabellião, em assumpto de alistamento,
recusar o reconhecimento da letra e firma do ali.~tando, ou
eleitor, que escrever em sua presença e deixar a firma
registrada em cartorio, será passível da pena disciplinar de
multa até 500$, salvo si ficar, evidentemente, provado não ser
o alistando, ou eleitor, a propria· pessôa. cujo nome pretendeu
usar, porque, neste caso, ao alistando, ou eleitor, será imposta
~na igual, sem prejuízo do processo criminal (decreto legislativo n. 4. 226, de 30 de dezembro de 1920, art. 1.8; decreto
n. 11.658, de 29 de janeiro de 1921, nrt. 49).
Art. 50. Quando o tahellião fizer o reconhecimento de
letra ou firma de outra pcssôa como sendo .do alistando, ou
do signatario de qualquer documento para alistamento elei ..
toral, ser-lhe-á imposta a pena disciplinar de multa até 500$,
e instaurado, ex-o(ficio, processo de responsabilidade, por prevaricação; incorrendo em egual crime o juiz que deixar de
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promover esse processo. (decreto legislativo n. 4. 226, de 30
de dezembro de 1920, art. 19; decreto n. 14.658, de 29 de janeiro de 1921, art. 50).
Art. 51. A infraccão de qualquer das disposições do artigo 21 e seus paragraphos, acarretará, para o juiz ou escrivão,
a pena disciplinar de multa de 100$ a 300$, imposta nela junta
de r.ecursos, mediãnte reclamação, devidamente instruída,
apresentada por qualquer fiscal ou interessado (decreto legislativo n 4.226, de 30 de dezembro de 1920, art. 20; decreto.
n. 14.658; de 29 de janeiro de 1921, art. 51).
Art. 52. O escrivão do ali~tameuto deverá ser destituido
pela aQtoridade que o designou, depois d~ punido duas vezes,
por infraccões da lei, commettidas no exercicio do seu cargo,
(decreto legislativo n. 4. 226. de 30 de dezembro de 1920,
art. 2 t ; decreto n. i 4. 658, de 29 de janeiro de t 921, art. 5'2) .,
Art. 53. A fraude de qualquer natureza no processo de
alistamento do eleitor, já pela declaracão de residencia em
lo~ar diverso
da yerdadeira resideacia do alistando, já
pela exhibicão de quaesquer documentos falsos, falsificad'ÜS ou adulterados, no todb ou em parte, já com o reconhecimento de firmas oú letras falsas ou falsificadas, além
de determinar, a todo tempo. a annullacão do alistamento,
mediante recurso regular, sujeitará o alistando á vena de
dois mezes a um anno de prisão cellular, acarretará ao tabellião a multa de 500$ a 2 :000$, de cada firma fraudulentamente reconhecida, e o dôbro destas penas, na reincidencia.
§ 1. Os que concorrerem com seu auxilio, já fornecendo
ao alistando os alludidos documentos, já collaborando directamente, de qualquer fórma, na fraude, serão punidos como au-.
tores, com as mesmas penas estabelecidas para o alistando.,
§ 2.• As penas de multa, quando não cumpridas, serão
convertidas em prisão simples, na proporção de tO$ por di~
(decreto legislativo n. 4. 226: de 30 de dezembro de t 920,
art. 24, §§ fo ~ 2Q; decreto n. 14.658, de 29 de janeiro de 1921,
art. 53).
,
Art.. 54. Deixar o juiz de mandar incluir no alistamento
o alistando que provou, eviden_temente, estar no caso de ser.
eleitor; protelar o alistamento ou a entrega do titulo de
eleitor; não designar, no tempo proprio, os dias da semana
destinados ás audiencias, ou deixar de presidil-as, sem justa
causa: Pena - perda do emprego, com inha.bilitacão para
qualquer outro: durante cinco annos, (decreto legislativo numero 4. 226, de 30 de dezembro de 1920, art. 25; decreto nu ..
rne.ro t 4. 658, de 29 de janeiro de 1921, art. 54) .
Art. 55. Deixar o juiz de excluir do alistamento o
eleitor que se alistou em outro munioipio, dentro dos f 5
dias que se seguirem á communicacão official deste facto:·
Pena - suspensio do emprego. de seis mezes a um anno
(decreto legislativo n. 4.226, de 30 de dezembro de 1920,
art. 25; decreto n. f4.658, de 29 de janeiro de f92f, art. 55).,
Art. 56. Recusar-se o tabellião a reconhecer as assignaturas dos documentos que instruirem as petioões, quando
estiverem regularmente authenticados: reconhece~ como de
determinada pessôa letra e firma de outrem; extraviar,
como escrivão do alistamento, os papeis ou documentos
do alistamento, do recorrido ou do recorrente, juntos em
au_!os ol.i para ease ef{~itc) ~t~~gueª em ca_~tod(): Pe!l~ ~ dQi~
0
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a seis me~es lle. prisão, e iUS})6nsão de funcções, de seis metes
a um anno (decreto legislativo n. 4 .226, de 30 de dez-embro
de 1920, art. 25; decreto n. 14 .65H, de 29 do janeiro dn 1921,
art. 56).
Art. ú7. Alistar-su. o datlor em mai~ de up1 município:
·Pena - seis IJICZtB a um anno de prisão, (dooreto legislativo
n. .t. 226, de 30 de dezembro de i 920, arl. 25; decreto numero 14.658, de 29 de janeiro de 192t. arl. 57).
Art. ML As penas disaiplinares são impostas do p.lano e
administrativamente; cabendo reuurso para a autoridade superior. ( decret.o lcgislalivo n .. 4. 226, de 30 de ~lezembm
.db 1920, art. 22; decreto n. t4.658, de 29 de janeiro de 1921.,
art., 58).
Art~ 59. As multas. impostas e passadas em julgad'O S'l:'rãu
cobradas pela compeLente repat·ticão arrecadadora, á qual de,verão ser enviados, em certidão, peJa autoridade que as
decretou, os termos r~spectivos (decreto legislativo numerü
i4. 226, de 30 de dezembro de 1920, art. 23; decreto n. t 4 . 858,
de 29 de janeiro de 1921, art. 59).
Art. 60. Os cl'ime.s definidos neste regulamento e os de
·egual natureza do Codigo Penal serão inafianeaveis e de .acçAo
publica; cabendo, nos Esta-dos., ao procurador seccional ou a
qualquer cidadão a denuncia, perante o ,iuil~ da sccç.~o, o qual
.poderâ ordenai· ao seu substituto~ na sédo, e aos supplcnt.es,
nos diversos municipios. as diligencias do snmmario; fil:ando
reset'Vados, como af.tribuicão propria, a pronuncia e os
dM'nais actos do julgamento. No District"O Federal. a denuncia
cabe.rã ao procuràdor criminal~ perante o juiz federal da
· Prillleir.a- Va1·a (decrof.o legislativo n, 4.226, de 80 tle de·
zembro de 1820, art. :26; dooreto u~ 14.658, de 29 de janeiro
:de :!921, àrt. 60 e seu parag~apho unico) •
Att. 61. 'Sempre quo 4e4_~r de ser incluído na Jbln -dus
eleitores, 011 désta fôr _éxcluido, o candidato., por se ter veritfieado qualquer das infraocões mencionadas neste regulaimento, o juiz de direito ou o presidente da junta do reoursos
remetterá os papeis e docuJU~ntos ao pl'ocurador seccimJal, nos
Estados, c ao crinUnal, ;r;to Dlst~i~tQ ..Federal, para quo .pro-- .
mo'Vaxil o respectivo processo; iuoorrendo nas m·esrnns penas,
:po:t' dénuncia df;} qualquer cidadão, o juiz, o presidente da
~antn e o procurador secciónal que, no prazo de 30 dias,
deixar de cumprir esse devar .. (decreoo lesislativo D.umero
14·.226, de 30 de detemhro de lD<:O\ art. ~ll, paragrapho unieo.;
deór'éto i\. ti. 658, de ·29 de janeiro de 192t" art. tt}.
Art. 62. A aocão CQnlra qualquer dcs~es -crimes prescre:verá em oito annos (d-écreto legislativo n. ~ .. 226, •de 80 de
~ezembro de t920, art. -27; de~eto n. t4.i58, de 29 de janeiro
de t9!1, art. 62) ~
Rio dü .J!\neil'o, em 10 do no-çcmbro de Hl26. Penna Junior.

Affonso

MODELO N.
Estado d ••••••••••••••••••••..••••••••••••••.
Afunicipio d • •••••••••••••••••••••••••••••••••

Livro para as declaraç6es sobre entrega dos requerimentos de alistamento

Assignatura do alistando I Idade

Naturalidade

Filiação

I. Bs~a~o
I Profissão
ClVÜ

Residencia

Dia e hora da entrega
do requerimento

>"
o
o-3

o

00

t:::l

o

~
'='
tr-1

=-'

S"l

l'!l

o

c

o-3

~

o

Observações
1." Todas as declarações devem ser feitas pelo punho do proprio alistando.
2." Este livro, que deve ter 200 folhas.e termos de abertura e encerramento, assignados pelo juiz competente, o qual
rubricará as respectivas folhas, servirá emquanto estas não se acharem esgotadas.
No Districto Federal serão feitas as modificações necessadas, mencionando-se districto eleitoral, a circumscripção

e o districto municipal.
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MODELO. N. 2

Estado d •...............••..••••..•
Afunicipio d • ••••...•...•..•••••••.••

Livro para os termos de inclusão no alistamento
Tern1o n ••.....
Data da decis!o :
Nome:

Observações

t.a Cada termo, que só poderá referir-se a um

~idadão,

deverá

ser numerado e feito em ordem chronologica das decisões.
2.a No termo, o escrivão deverá declarar a data da decisão e o
nome do alistando, com as especificações constantes do requerimento.
3. a Este livro, que deverá ter 200 folhas e termos de abertura
e encerramento, assignados peló juiz competente, o qual rubricará
as respectivas folhas, servirá emquanto estas não se acharem esgotadas.
· No Districto Federal serão feitas as modificações necessarias,
mencionando-se o districto eleitoral, a aircumscripção e o dlstricto
municipal.
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MODELO N.

3

Estado d • .•.••..••••.••..••.•••..••
Munlclpio d . •••..••••••••••••••••.••

Livro para o lançamento dos nomes dos alistandos

Nomes

Residencias

Observações

l.• O escrivão lançará, neste livro, o dome do alistando e o
Jogar da residencia.
2.• Nas comarcas que se compuzerem de mais de um muni·
clpio, haverá, para cada uma, os livros necessarios, de modo que
os lançamentos se façam pelos municipios de residencla dos eleitores. No Districto Federal haverá tantos livros quantos forem os
dlstrictos municipaes.
3.• Este livro, que deverá ter 200 folhas e termos de abertura
e encerramento, assignados pelo juiz competente, o qual rubricará
as respectivas folhas, servirá emquanto estas não se acharem esgotadas.
No DistrJcto Federal serão feitas as modificações necessarias,
mencionando":'se o distrfcto eleitoral, a circumscripçio e o distrfcto
municipal.
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MOD!LO N. 4

Estado d .•.....•....•.........••••.

Munlciplo d • .•..........•.••••.•••..

Livro para as actas das sessões da junta de recursos
Observações
Este Uvro, que deverá ter 200 folhas e termos de abertura e
encerramento, assfgnâdos pelo presidente da junta, o qual rubricará as respectivas folhas, servirá emquanto estas não se acharem esgotadas.
No Districto Federal, serão feitas as modificações necessarlas,
mencionando-se o districto eleitoral a circumscripçio e o distrlcto
municipal.

MODELO N.

5

Estado d • ••.••..•••.••...•••••.•.••

Municlpio d . ..••...•.....•••••...••.

Livro de recibos dos titulos de eleitor
Observações

t.• Neste livro, o eleitor assignará o seu nome, com a declaração do numero de ordem do seu alistamento.
2.• No fim de cada anno, este livro, que terá 100 folhas, com
fndice alphabetfco, e rubricadas pelo jui:r. competente, será rcmettido á Directoria do Interior da Secretarh de Estado da justiça ~
Negocias Interiores, com destino ao respectivo archivo.
No Districto Federal serão feitas as modificações neccssarias,
mencionando-se o districto eleitoral, a circumscripção c o districto
municipal.

A

Modelo do titulo de eleitor nos Estados
REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL

..!...

TITULO DE ELEITOR'

Numero
REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL

Estado d ..••.•••••••••••.••.
Municipio d ..••..•.•.... ." ••

TITULO DE ELEITOR

Numero

Nome do eleitor

;

:l

='

Estado d ......•................
Municipio d ..•....•............

Qualificativos

.o:s

~

3

?

Idade •.•.•.•.••.••..
Filiação •••...•....•.
Estado civil •. , •..••.
Profissão•.•.•.•....•

Numero de ordem
no alistamento

Nome do eleitor

+

Recebi o titulo extrahido
deste talão

Entreguei o titulo

O eleitor

O escrivão

Qualificativos
Idade ...•............
-;- Filiação ....... , ...... .
-;- Estado civil. ...••.•.•.
-;- Profissão .•....•••.....

Numero de ordem
no a listam e nto

~

Assignatura do eleitor

+

Observações- Os livros de talões deverão conter 50
titulos, cada um, e trazer, nas primeira e ultima folhas, o +
Assignatura do escrivão
carimbo da repartição que os fornecer.
-;- .............•••..•.•.......
Leia de 1926- Vol. III- Pag. 552- 1

Assignatura do juiz

. ..........................•

B

llodelo do titulo de eleitor no Districto Federal
REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL
. TITULO DE ELEITOR

+

Numero

..
].

Districto Federal
.•. ."Districto eleitoral
Districto municipal de .••.•••••••••..••

REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL
TITULO DE ELEITOR

Numero

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

Nome do eleitor

o

!u.:

Qualificativos
] : Idade ••.•.....•••...
::r : FJUação •...•........
0::' : Estado civil •.....•..
: Profissão ..••.....•..

Numero de ordem
no alistamento

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

Recebi o titulo extrahido
deste talão

Entreguei o titulo

O eleitor

O escrivão

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

-:-

Districto Federal
••.• Districto eleitoral
Districto municipal de .•......•.•.•••
Nome do eleitor

_:_
Qualificativos
_;__ Idade ....•..........•.
Numero de ordem
~ Filiação ......... ; •....
no alistamento
_:_ Estado civil .......... .
• o •••••••••••••••••••
~ Profissão ............. .
--;Assignatura do eleitor
Assignatura do escrivão ·

--;-

Leis de 1926- Voi. III- Pag. 552- 2 -

N

i.n
U\

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

Assignatura do juiz

~
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DECRETO N. 17.528-

DE
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10 DE NOVEMBRO DE 1926

Approva o regulamento para a concessão de subvenções
e fiscalização de seu emprego
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
de conformidade com o art. 48, n. I, da Constituição Federal,
e tendo em vista o disposto no art. 3° da lei n. 2. 738, de 4
de janeiro de 1913, no decreto n. 10.106, de 5 de março de
1913, r1o arL 9° da lei n. 3. 070 A; de 31 de dezembro de
1915, no art. 5o da lei n. 3.2312, de 5 de janeiro de 1917, no
art. 28 fia lei n. 3.15-1, de 8 de janeiro de 1918, no art. 32
da lei n. 3.979, de 31 de dezembro de 1919, no art. 15 da lei
n. 4.. 242, de 5 de janeiro de 1921, e no art. 25ü da lei numero 4. 632, de 7 de janeiro de 1921, decreta:
Artigo urlico. Fica approvado o regulamento, que com
este baixa, assignado pelo ministro da Justiça c Negocios Interiores, para a concessfi,o das subvenções, que o respectivo
ministerio é autorizado a distribuir, e para a fiscali1,ação do
seu emprego pelas instituições beneficadas.
Rio de Janeiro, to de novembro de 1926, 105° da Indec 38° da Republica .

pct.~dcncia

.ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Affonso Penna Junior.

Regulamento a que se refere odecreto n, 11.528. desta data
CAPITULO I
DAS SUBVENÇÕES

Art. 1. • As subvenções, que o Ministcrio rta Justka e
Negocios Interiores fôr autorizado a conceder, deverão ser solicHadas ao mesmo ministerio em requerimento ~wllado, com
cilaçfio da importancia do a1txilio, rlo exercício a que se rMere
e <la lei que o comdg-na, c a~~ignarlo pelo rcprcscntar.'t.c lPgal
da institmção beneficiada.
Art. 2. o Quando se tratar do primeira subven(:-ão a ser
rcMbida, deverá o pedido na inRtHuiçfio ser ar.ompanhado dos
rr.spcct.ivo~ ostatutoR, rP~nlament.o ou compromisso,
com ns
provas de p<'rsonalidarlc jurídica, de nr,c1irdo com os pt·cceitos do Codigo Civil, juntando-se, além da certidão do seu regisLm, documer:'tos offi·cia(ls que comprovem, de modo cabo.l,
as condiGÕ(l:.; de in~fa11ncílo. fnncrionanwnfo. nt.iliflarlc, beneficios distribuídos, serviços prestados e necessidades de nature?.n a justificarem o referido auxilio.
Art. 3. Todos os rrgigtros de osl.ntul.os. rcgulamPnlos ou
0
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compromissos deverão ~e r feitos no carf.orio rrspec[ iYn da
localidadn em que as instituições tiverem sua séde.
Art. 4. o Todas as alteraçõ~s feitas nesses estatutos, regulamentos on compromissos deverão ser communicadas ao
1\Iir.•isterio da .Jusf.iça o Negocios Interiorrs, com a l'Pmn~sa da
coetidão do respectivo registro.
Art. 5. o As inst.ifuições dos Estados deverão enviar sempre as SU. as rrtiÇ'ÕCS, Com docnmenfos C prcsfnr,ÕCS de Contas,
por infernwr in dos I'f~sprctivos presidentes ou govel'nadores.
quo as farão acompanhar de informações acerca tio funccionamenLo, nUlidade, vantagens, serviços e r~ecessidades das
mesmas insf H u it~õrs. e, bem a~sim, de quaesquer outros esclal'ecimento~ qmmfo :'i ror:venirncia ou inconveniencia rla concessão do auxilio.
Pnragrapho uni co. O rnmprimpnfo de exigcmc ias motivadas por drspacho. !'m petições. que ter.•ham sido Pnearninhadas pelos mesmos presidentes ou governadores, fica dispensado de ser feito por intf'rmNJio dessas autoridades estaduat's, qnando a inst,itnic;5o tiver procurador no Dh;t.riclo .Fcrleral. podendo, no entretanto, o 1\linistcrio da Justir;:a e Nego·
cios Interiores ouvil-as a respeito.
.
Art. 6. o As instHnições do Districto Federal serão préviamenle visitadas pela Commissão Fiscalizadora, de que trata o art. 21. P. que dirá fJUanto ás condir,ões dn installaçilo,
funecionanJCnto; u li! idadl', vanl agrns, serviros e ner'essidades
das mesmas.
Paragrapho unico. Quando o· ministro da Justica e Negocias Ir1teriores julgar conveniente poderá designar um ou
mais funccionarios dessa rommissão para fazer essa verificação nas instituições dos Estados.
Art. 7. o As instituições de ensino provarão mais a matricula, frequencia e aproveitamento do pessoal discente e a
idoneidade do pessoal docente e administrativo, anr.:exando
exemplares de seus programmas c ctuadros do movimento de
f'eus gabinrt.es, aulas, lahoratorios. hibliothccas. offieinas, etc.,
de mono a comprovar o seu regular funecionamento.
Art. 8. o Aos alumnos maiorl:'s de Hi armos, que cnrsarem
estabelecimentos f-'Ubver:cionados. (. ohrigatoria a instrucçüo
de tiro de guerra e evolu.;:ões milHares, atô a escola de companhia, rle conformidade com as instruc~ões que forrm mandadas observar pelo ministro da Guerra.
Paragrapho uni co. Aos mesmos estabelecimentos não será
concedida a subvenção sem que prnvPm a observancia do disposto neste artigo.
Art. 9. • A concPssão da subver.'ç!ão autorizada imnorta
para o l\finisf.erio da Justiça e Negocios Interiores em ~;cr bc~
neficiado. segunno os fim; da instituição e peJo morlo por qne
fôr accornado.
Art. 10. Não terão direito ás subvencões, que o l\Iinisterio ·da .Justiça e Ncgocios Interiores fôr autorizado a conceder, as instituições que tiverem auxilio do Governo Feder·al
por outro ministerio, embora cor..'signado na mesma lei de
despeza, salvo prova de desistencia ou quando· se trate de
subsidio por conta de quotas da Receita.
Art. H. O Ministerio da Justica e Negocios Interiores
não conceoorá os auxilias autorizados ás instituiclJes que limitarem os seus beneficios ao numero restricto de seus as-
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saciados ou s6mente aos adept'os de determinadas seitas religiosas 'ou de certos credos politicos.
Art. 12. As subvenções são destinadas a auxiliar as despesas das instituições, não podendo, portanto, servirem as mesmas para pagamento ele toda a manutmu;ão do estabelecimento
subvencionado, salvo quando este tenha sido entregue pelo Governo à administraf)ão de qualquer assoc~ação p~rticular.
Art. 13 O l\linisterio da Justiça e Negocws 1nter10res suspenderá o pagamento da subvencão autorizada. Jogo que verifique que as rendas da inst.itu i_ção ~ftO sufficicnt~s para as
suas despezas .
.
.
Art. 14. A's instituições que; em qualquer tempo, J<l. tiverem obtido qualquer subv·enção. não poderá ser concedido
novo auxilio sem que tenham prPsf a do conras da applicacão
rio anterior.
Art. 15. A's instituições, cujas prestações de contas não
forem consideradas boas o legitimas, não será ordenado o pa;-amcnto de novos auxilias.
Art. 1·6. As subvPnções serão pagas em parcellas trl~
mestraes ou semestraes, conform·e fôr mais conveniente ao
interesse publico, e á medida que forem tomadas as contas
:relativas ás quotas anteriorrnent113 concedidas, só podendo ser
entregue, de uma só vez. no ultimo trimestre, salvo quando se
destinarem a fim especial .ind~pendente do decnr~o de todo
O 1\nno.
Art. t 7. As instituições que deixarem de receber as subvençães autorizarias, quando correntes os respectivos cxrreieios,
poderão recebei-as posteriormente, pela fôrma legal, si comprovarem desoo logo o emprego de quantia equivalente, nos
exercícios c.orrespondPntes, com docnnwnt'ação completa, na
fórnm do art. 31, P um halancete de sPu estado finan~·eiro,
indicada a provcniPncia dos recursos. rr~:::o as dcspezas referentes já t.enham si elo liquidadas.
·
Art. 18. Quando houver confracto entre o .Ministerio da
Ju~Uça e Negocios Interiores e as instituições subvencionadas, a concessão das suhYrnçõr>s se farú de accôrdo com us
clausulas do contracfo c as disposiçi'írs drst~ rrg-nlamento que
·o nfio contrariarem.
·
Art. 19. Quando o Cong-resso Nacional autorizar as sub\llmções com um fim especial ou por nma fórma diff~rento
da determinada por este regulamento, a concessão se fará de
accôrdo com as normas Pstabel ecidas pelo Poder Legisla f ivo,
·observadas as presentes disposiçõn.s: re,gulamcnlare~, que não
f"orem contrarias.
CAPITULO II
DA FIBCAUZAÇ,\0

Art. 20. A fiscaliiacão instituida por esre regulamento
abrange todas as im~tit.uições subvencionadas pelo Ministerio
da Justica e Negocias Interiores, qualquer que seja a natu~eza, rexceptuada a dos auxílios que
forem expressamente •
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consignados nas verbas dos Departamentos de ~Sande Public~
e Ensino.
Art. :'21. A accão fiscalizadora do Ministcrio da Justiça
e Negocias Interiores se exercerá p.ela Direct:oria de Contabilidade da Secretaria de Estado, por intermedio de uma commissão de tftes funccionarios dessa directorla designados pelo
ministro.
Art. 22. O serviro da commissão. sem prejtllzo dos trabalhos da Secretaria de Estado, será gratuito, podendo, porém,
o Ministro da Justiça e Negocias InterioJ.'Ies arbitrar utna
quantia, a titulo de njuna de custo, pelas inspcccões nos estabelecimentos.
Paragrapho uni co. Quando essas inspeccões forem feitas nos Estados, os membros da Commissão terão, além dos
vencimentos e vantag-ens de seus cargos, a ajuda de custo e
uma diaria corresponck:;fe ao periono, que rJurarern taes inc;;pecçoos.
Art. 23. As instituições do Districto Feder·al serão visitadas todas as vezes qne apresentarem prrsfr.ção de eont:as,
podendo a commissão visitar tambem se julgar preciso, os
estabelecimentos subvencionarlns do E.qfarto do Rio de Janeiro,
quando dessas visitas não resultar pagamento de diarías.
Art. 24. As fnspecções ás instituieões dos Estados de
que resultem a conoess§o dé diaria~. Q6 noder§o ser feitas
mediante autorização do ministro da Justiça e Negocias Interiol'les.
Art. 25. A oommissão poderá solicitar ao ministro oà
Justiça e Negootos Interiores, quando iuJgar eonvenientê. a
desfgnacAo de um inspector sanftarfo tJo Deparf.amento Nacional de ~aude Publica l)ara. émfHir ~en parooer quanto 4s
condfç6es hygienfca~ P. de salubridade ~os estabelecimentos
FlU hvencionados.
Art. 1216. A commissão poderá solicitar ao 'Ministro da
Justiça e Negocias Interiores o concurso das outras directorias
do Ministerio e de quaes,quer serviços technfcos, meS':llo de
ouf.-ros minfsterios, sempre que o iul~·1r- nrrr~~nt':n. para a
perfAif.a. {'Xecucão deste rP.P'Hlamenf.o.
Art. 27. A commissão tomará conhecimento dos contrac tos, compromisso~ ou responsabilidaciPR "'" que decorram
onus para aR subvencões autorizada~. nrHJPndo mesmo reclamar certidões de faes · dornmentos.
'·· '
'Art. 2'8. ~ oommissão exigi·ná esclarecimentos e informacões. que habilitem a melhor fif1ca1i?:tr.i1n, ~olicitnndo regulamentos, estatutos. compromis~o~. f'nntrn.rfnc: on pq~riptnra~
qne definam o~ fins cln. in~tif.nlr.?io. o c;:o~J m~"'('iini~mo '9 modo
de ser fnnrcional.
Art. 129. Nas visitas ás instituticões a commissão' deverá
sempre P-onfronf.ar os documenfoc:: anl'"'c::Pnf rtrln~ rom a escriptnração do estabelecimento in~pP.cciomuin. tomando por
base o livre "Caixa", qnA será semnre exigirlo. podendo
mf'~mn annotnl-o r,omõ livro offif'ial :1 l:lPr !lprrscnf.ado â
commissão.
Art. 30. IA_ commissã.o verificará mni~ n exactidão dos
relaforfos, a prnv~"niímrin. rln~ r~':-trl~" f\ f' c.r·n rmnrf'rm. a sltunçrto economica e financeira da insf.ilukfín, a~ rondições
de qnr. f.rat.nm o~ nrf,~. 2°, 6° e 7", o cnmprimr>nfo rlas dis-
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posfQÕes deste regulamento e tudo o mais que possa inte.ressar á vida, utilidade e necessidades do estabelecimento.
Art. St. Ao S'er requerido o pagamento da pt·imeira
quota da subvm,cão de cada excrciciu, as m.sl ituicões juntarão,
além da compt·ovação documentada do emprego do ultimo auxilio concedido, um ret~.torio annual sobre todos os seus ser;vicos e um balancete de toda a ~eita e despeza dos estabecimentos, no nnnJ anterior, indicadas a proveniencia da renda
e a sua npplicação, dispensada desta a r..presenta',lão dos documentos uriginarios.
!Art. 32. Os Presidentes e Governadores dos Estados, ao
transmittirem esses pedidos, prestarão ou farão prestar informaçaes officiacs qua.n~ ao relatorio, quanto á cqntinuação
do preeMhirnento das condições dos arts. ~. õ• e 7•, quanto ao
cumprimento dos fins a que se destinam as instltuiçôes e
quanto a tudo mais que possa interessar á sua vida, utill~ade a necessidades.
·
!Art. 33. O$ asylos, bospitaes e casas de caridade, nas
comprovações do empr-ego das subvenç~es, deverão apre~entar folhas de pagamento de pessoal ·teçhn'ico e subalterno
~ contas da tlespezas com alimentos, vestuario -e
medicamentos fornecidos a indigentes em numero proporcional A
;importancia das subvenções e, bem assim, contas de dispen~Uos oom a eonserv.aefio de bemfeitorias ou dependeneias ne~essarlas ao premmhimento dos ·fins das insUtuiçé5es e de
aoqufsic!n de material lndispensave! 110 têu funccfonamento.
.
· ':Arl~ ~t. Os institutos de ensino. a.ssociacões sctentific~
Utteraria<: c artfsticas deverto fuer ~uas romprovações coi:u
ifolhas de pagamento ~ pessoal teehnico e subtltetno e contas de material necessario ao respectivo custeio. de accôrdu
com os fins a que cada instituição se (~ 'Stinar, não sendo
pennfttido o ~mprego de todo o auxili-o f'tn folhas de pessoal.
!A.rt. 35 . Não serão, acceitos, como applicação J,e,gitima
~a subvenção, os doeumenlios que se referirem:
a) a despezas feitas com o pessoal sup.~rior da administração rlo estabel"ecimento;
b) a despezas com a acquisicão d{' ;:nc·prü!dades, apolices, am;ões e titulos;
c) a despezas com o desenvolvimc:nlo e a ampfia~ão do~
immoveis, onde funcciona a instituição. salvo prévia autori2ação escripta do Ministerio da Justiça e Negocios Interiores. que s6 ser:\ dada mediante comprovação de que l'esuU.ará' maior .desenvBlvimentG para os fins da inaUtui~o e
importal'láJ na obrigação de augmentar os beneficios a dis.tribuir, sem augmento de auxilio;
d) a despezas feitas com ohra~ rir~ ai•cre~cimo. salvo ~i.
~m relac,ão aos annos anteriores, não affectaram os serviços
iPI'I9Stados no exercioio em que se realizaram e não reduzirem, de futuro, ~s beneficios que a institui<ião vinha distribuindo;
..
eJ a despezas oom alugueis de casa, exeepeão feita. do
![nJtituto de Prot.ecção e Assistencia á Infancia do Rio de
rianeiro·
--_ _ () 'a desp,~zas com esmolas ou dadivas em dinheiro, a
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tJrelexto d~ soccorro, excepção feita ~o Dispensario dirigido
pela Irmã Panla:
u) a despczas com gratificações, representacão, festas,
recepcões, inaugurações, manif.~stações e homenagens.
Art. 36. Considerar-se-á fac.t.ura ou folha docnmentada,
devidamente proce~sada e authenticada. quando da mesma
constarem d i~tH'IIll innc!:11nente as especies dos forllt!cin1entos
ou as cat.egol'ia:: do.;.; enJ[H'egos, a entrada do material ou o
attestado da prestal;ão ou execução dos servicos, o r.~cibo dos
fornecedores ou dos empregados, e o visto do presidente ou
director da instituição ou de seu representan~'3 legal na directoria.
Art. 37. Nas prestações de contas serão consideradas legitimas, documentadas com as primeiras vias das folhas ou
das facturas originarias, selladas, devidamente proc.~ssadas e
authenticadas:
a) as despezas feitas no anno financeiro, a que é relativa a subvenção, embora pagas posteriormente;
b) as despezas que ent~nderem com a manutenção das
instituições, na realização dos intuitos de cada uma.
.
Art. 38. Quando as instituições não tiverem séde nesta
Capital ou nas capitaes dos Estados, ás quaes não estejam
ligadas por via-ferrea, o Ministro da Justiça e Negocios Int~riores poderá permittir que as prestações de contas referentes aos tres primeiros trimestres de cada exercicio sejam
feitas por balancetes apres·entados pelos estabelecimentos ~~
visados por funccionarios federaes de Fazenda, para esse
fim designados, requisitando-se 19m caso de duvida os documentos originarios, que serão exigidos, sem excepcão, em
relação a todo o anno financeiro, ao ser feita a prestação de
contas do 4o trimestre com os demais docum~ntos de que
tratam os arts. 31 e 32.
Art. 39. A Commi~são Fiscalizadora, no exame das comprovações do emprego dtts subvenções: verificará:
·
a) si as folhas e contas estão devidamente selladas, autiJenticadas e proc.~ssadas;
b) si as me~ma::l guardam propriedade de despeza e si
esta manlém proporção com os serviços custeados, de accôrdo com os intuitos da instituh:ão e beneficios prestados;
c) si ha nellas erro, omissão, falsidade ou duplicata dc:l
despeza;
· ·
d) si houve dólo, frande. concu3.5ão ou peculato;
e) sj a instHuicão, no exercício anterior, rP-cebAtt qualquer auxilio por outro ·Ministerio, depois de ord:enado o pagarn~nto da subvencão concedida pelo l\1inisterio da Justiça
e Negocias Interiores;
f) si foram observados todos os dispositivos desL9 regulamento.
Art. 40. Do exame feito, a Commissão Fiscalizadora lavrar.á relatorio, em que, por intermedio do director geral da
Contabilidade da i:i~cretaria de Estado, que poderá interpôr,
parecer, proporá ao ministro da Justiça e Negocias Jnteriores ::
a) providencias que julgue convenientes para averigua~
cão das irregularidades apontadas;
b) revisão de erros, omissões f! formalidades;
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c) diligencias que melhor a orientem para
perfeita
execução do determinado por este regulamento;
d) apuranão de responsabilidades, quando tiver havido
dólo, fraude, falsitJade, concussão ou peculato;
e) restituição da subvenção que já houver sido paga, DIJ
todo ou em parte, si o seu emprego não ficar comprovado,
no todo ou em pal'te, de accôrdo com o que é mandado observar por est.~ regulamento;
f) suspensão da subvenção, nos exercícios futuros. embora consignados credito::;, quando forem ve1 ifit.:aJo6 factos
ddictuosos;
g) recusa d~ entrega da subvenção,
quando a,:o; contas
prestadas não Í(lrern consideradas büas e l.~gitimas ou não
ther sido obraecidu o 1:\:;tatuido neste regulamento;
h) approva~,;ào aa~ ~ontas apresentadas, quamw tiverem
f! ido ruP~ H1rr~da~ !e,~;~. MP:.:.
i) entrega de pareella da subvenção, quando tiverem
sino sat i si citas toua~ a:, disposições deste regUlamento.
ArL. 4i. Com a-; :;rliicitações de pagamciJfo das [Jarcolla.;
das suhvenções de cadH exercício será enviada ao Tribunal
de Contas cópia do relatorio da ·Commissão Fiscalizaidora
com a transcripção du d~spacho do Ministro da J u:::;tica e
Negocios Interiores.
Art. 42. A acção da Commissão Fiscalizadora instituída
por este regulamento não dispensa as instituições snbvencionadas pelo Ministerio da Justiça e Negocios Interiores d·~
qualquer outra fiscalizacão já estabelecida ou que venha a se
estabelecer por lei.
Art. 43. Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, j O de novembro de t ~.,26. - Affonso
Penna Junior.

DECUETO N. 17.529 -

DE

10

DE NOVEMBRO DE

1926

Approva o projecto e orçamento, na importancia de 'réis
64 :957$097 (sessenta e quatro contos novecentos e cincoenta e sete mil e noventa e sete réis), pm·a acquisição e installação, pela "Companhia Estrada de Ferro
São Paulo-Rio Grande", de uma balança de 100 toneladas na estação de Curityba, da Estrada de Ferro do
Paraná.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
· atteudendo ao que requereu a "Companhia Estrada de Ferro
São Paulo-Rio Grande" e ás informações prestadas pe!a
lnspectoria Federal das Estradas em officio n. 735/S, de 22 de
outubro do corrente anno, decreta:
Artigo unico. Ficam approvados o projecto e orçamento
para acquisição e installação, pela "Companhia Estrada de
Ferro São Paulo-Rio Grande", de uma balança de 100 toneladas na estação de Curityba, da Estrada de Ferro do Paraná.
de accórdo com os documentos que a este acompanham, rubricados pelo director geral de Expediente da Secretaria de Estado do Ministerio da Viação e Obras Publicas.
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5õ0

§ 1. Scrú levada á conta das taxas addicionaes a que se
refere a portaria expedida pelo Ministerio da Viação e Obras
Publicas' a 21 de janeiro de 1921, a despesa que fôr effectiva-..
mente feita com a acquisição e installação da mesma balança,
até o maximo do orçamento ora approvado, o qual, á vista da
alteração neJle feita pela Inspectoria Federal das Estradas,
ficou reduziao á importancia de 64 :957$097 (sessenta e quatro contos novecentos e cincoenta e sete mil e noventa e sete
réis) .
•
§ 2. Para a conclusão dos respectivos trabalhos fica fixado o prazo de 6 (seis) mezes, a contar da data em que a
requerente tiver conhecimento do presente decreto.
0

0

Rio do Janeiro, 10 de novembro de 1926, 105° da Independencia c 38" da fie publica.
ARTHUR

DA

SILVA

BERNARDES.

Francisco Sá.

DECHETO N. 17.530 -

DE

10

Dl': NOVEMBRO DE

1926

Proroga, até 18 de outubro de 1928, o prazo fixado para conclusão das obras e installações {erroviarias destinadas a
estabelecer ligação, em Therezina, das estradas de ferro
S. Luiz a _Therezina, Petrolina a The1'ezina e Cratheús a
Therezina

O Presidente da Republica dós Estados Unidos do Brasil,
attend.endo ao que solicitou o Governo do Estado do Piauhy,
cessionario, ex-vi do decreto n. 17.048, de 30 de setembro de
1925, do contrabto de construcção das obras e installações ferroviarias em 'l'h.erczina, e tendo em vista as informações •prestadas pela Inspcrtoria Ji,ederal das Estradas, decreta:
Artigo uni co. Fica prorogado até 18 de outubro de 1928
o prazo fixado na clausula VIII do contracto a que se refere -o
decr.eto n. 14.823, de 24 de maio de 1921, e prorogado pélo
decreto n. 16. 644, de 22 de outubro de 1924, para conclusão
das obras e installações ferroviarias destinadas a estabelecer
ligação, em Therczina, das estradas de ferro S. _Luiz a There~
zina, Petrolina a Therezina e Cratheús a Therezina.
Rio de Janeiro, 10 de novembro de 1926, 105° da Independencia e 38'" da Republica.
ARTHUR DA Sn~VA BERNARDES

Francisco Sá.
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N. 17.531-- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS --De-

N.

·N.
N.
N.

N.

ereto de 10 de novembro de 1926- Abre ao
lVIinist.erio ela Viação e Obras Publicas o eredito especial de mi1 e quinhentos conl 'lS de
réis (1.500:POO$), para pagament0 da condrucção da estrada de rodagem cnf.rc H.ic•
Branco c a ViJla de Bôa Vista. . . . . . . . . . . . . .
17.532- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS-- Dncrcto de 10 de novembro de 1926- Alm~ ao
~1inisterio da Viação e Obras Publicar-: o eredito especial ~lc 69 :6t!5$416, para oef~c,ncr ao
pagnmento d'o augmcnto provisol'Ín relativo
ao cxercicio de 1923, que eompet.c aos fnnecionarios, diaristas, e operariüs da Insp('et.oria
Fedc1al de Portos, Hio c Cauacs, com CX('reicio na Conunissão da~Baixacla Fluminense...
17.533- FAZENDA- Decreto de 10 de novembro
~e, .1~~ô ---:_Dá novo regnlameuto á Caixa de
Amortizaçao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.534- FAZENDA- Decreto tlc 10 de uov{'mhro
de 1926- Approva o regulamento para a eobrança c fiscalização da taxa de viação . . . . . .
17.535- FAZENDA- Deereto do 10 d(' novc>mbro
de 1926- Approva o rcgtilamcuto para a fiscalização e cobrança do imposto do scllo proporcional sobre as vendas mercantis .. •·o· .-. •.•
17.536- FAZENDA- Decreto de 10 de novembro
de 1926 ~ Approva o regulamento para n ur-
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608
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recadação ei. fiscalização do imposto de transporte.....................................
N. 17.537- FAZENDA- D<'cret.o d1' 10 <lP novembro
de 1926- Approva o regulamento para a arrecadação e fiscalização do imposto sohr<~ op<'·
rações a termo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.538- Jj!AZENDA- Decreto de 10 de novembro
de 1926- Approva o regulamento para a cobrançà <' fiscalização do imposto d1• sello. . . .
N. 17.539- FAZENDA- Decrc~tu d<• lO d1· uovembro
de 1926- Abre ao MinistPrio da Fazenda o
credito C'spccial de 126:874$385, para pagar
ao Dr. Graciliano Marques Pedr<~ira de Freitas,
em virtude de sentença judiciaria. . . . . . . . . . . .
N. 17.540-AGR.ICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO- Decreto de 10 de novembro de
1926- Autoriza o~ Mini:t:-~ro da Agricultu~a,
Industria c Commercio a conceder á Companhia Nacional de Combustíveis os favores
constantes do d(•crPto n: 12.943, de 30 de .
març" de 1918 ......... : ........ _. : . --· . . . . . .
N.17.541-AGRICULTURA, INDU~1 RIA E fjrJ:;[~
MERCIO- Decreto de 10 Jr. rHP.-'t ·•t!Jiu uc
1926- Proroga até 15 ele nt!,l.io. de Hl27 n
prazo dentro do qual a "Compauh1~.., nrnf-:ileh"
de Usinas Metallurgica's" deve1·i·; t · •J~LÍIW.r as
construcções e installações das .:~uns usinas no
munidpio de S. Gonçalo, Esta<lo do Rio de
Janeiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.542- AGRICULTURA, INDUSTHIA E COJ\1:.
MERCIO - Decreto à<' 10 de nove1nbro de
1926- Concede á Municipalidade de Rezende, ou empreza que <'sta ort_&M181'j·r.'a$"""'í~:
tagcns do decreto n. 5.646, de~ ~o~to de:
1905, c demais favor<'s, para o~prtjvclÜ.•J~~nto
da força hydrauJica da cachodit;:. da. 1~ttma~t,
no Rio Preto, entre os Estad~ rio .n;n d" ,1:.·
neiro e Minas G<'raes . . . . . . . .
. .. ......
N. 17.543-- AGRICULTURA, INDUSTHIA E COJ\1:MERCIO- Decreto de 10 de novembro de
1926 -- Approva alterações feitas nos estatutos da Companhia Nacional Farinhm; d<'
Jpguminosas........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.544- AGRICULTURA, INDUSTJUA E COM.
MERCIO - Decreto de 10 de novembro de
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739
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N.

N.

N.

N.

N.

1926- Approva a nova reforma dos rstatutos da sociedade anonyma lt.dustri:1s Reunidas Fabricas Matarazzo......... . . . . . . . . .
17.fi45 -- AGIUCULTURA, INDUST1UA E CO.l\1MERCIO- Decreto d<' 10 ck nov<'mhro de
1926- Approva o regulamento para o Curso
de Chimica Indn~trinl da Esf'ola d(' J\Tinns <hOnro Prdo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.fi46 -- VIAÇÃO E OBHAS PUBLH 'AS-- Drcrrto de 11 d(' novrm hro <lP 192G ---- Abrf· no
. Ministcrio ela Viação P Ohras· Publi<'as os
'crcditos d(' 50:000$, ouro, c' !)0:000$, prqwl,
para attcndcr a despesas eom serviços dr· illuminação publica da Capital FPdcrnl.. . . . . . . .
17.547- .JUSTIÇA E NECOCIOS INTEHIOHER
- Dccrdo de 11 d<' novembro dr 192G -Approva o regulamento pa.rn. o R( rviço ck Assistencia Hospitalar, 10 Brâsil. . . . . . . . . . . . . . . . .
17.!J48- GUERRA- DC'erdo d(· 11 de• noH·ndll'o
de· 192G -- AbrP ao M.inis1c rio ch Gm rra o
l'r<'dito <'SJ)í~cial de 3 :491$99:~~ para pagamento
ao genrral de brigada honornrio J\lign~ ·I ( ':dnwn
dÚ Pin Lishôa...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
li.fi-19- .JUSTIÇA E NEUOC;IOR INTEHI<)HER
- DPcr<>to dP 11 clP nov( mhro <k 1H2G ---1\lndifira a distribuição das í',Oll:Js do R••gisiro d(·
Immovcis <' crêa ires officios de' Re'gis1 rn Civil,
d0 Imfnov<'is c de Prot.csto d(' L0trns f' Titulos

744

71.1)

753

754

76~

768

N. 17.550- Não foi puhlica(lo.

N. 17.!>51- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAR--- DecrPto dP 12 de novembro d0 1920 -- Antoriz:t
a r0.visã.o do contracto cdchrado eom n ( ~om
panhia G(·ral flp 1VI<'lhoram~·n1c_,s no l\Tnrnnhfio,
cx-z'i elo d<'rrrt.o n. 14.82::1, df' 24 <k mn.io d<·
1921, <' transferido no Ciov<'rno do Estado do
Piauhy, nos termos do <lccrdo n. 17.048, d(·
:~o dn s0temhro ek~ 192!). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

770

N. t7.fifi2 -· VIAÇ1\0 E OBRA~ PUBLICAR-- lkrrcio d(' 12 d0 novembro ck 192()- Ant.ori~n
a f('VÍSãf) elo cont.ra<'to ec>kbrado e•m virtud<·
do clr·err1-o n. 15.406, rle 22 d(' março <lP 1H22,
pn!a ~) Hrl't'!Hl~nwnto da Ht•clP dP \'ill(,'fío ~~11l\ fm<'trn... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.5!):~.-·- CUEHHA-- D(·c~r<'io d<' 12 d<' llOYt'll!ht·o
d0 Hl26 -- Ahrc an 1\1illisf-< rio cln nw r•·n o
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credito de 100:000$, para pngr.r ao Covcrno da
Pnrahyll::t pela conclnsào dns olwns ilo quartc·l
do 22''. batalhfio de u;ç~aLkn s. . . . . . . . . . . . . .
N. 17.55·J· -- AGHIClTLTUHA, IN DFt;TRIA. E COl\I-

702

l\IERClO- De<'rc'to dt~ 12 tk IlOVt'mhro de
1926 --- Abre ao 1\Iinisürio da Agrieultura,
Industria e Commcrcio o erc·clito especial d(•
~m6:8t10$, pura pagamc1:tto ao Estado da Pnrahyha, eomo inclt>nmizaç~üo <lcYida pelos gast.os
PX<>t·nção dos S\1'\ iços de <kfcs:t do nlg,odito
('lll 1u2:3. . . . . . . .
N. 17.!)!);')- GUEHHA -- Durcto ,1;, 12 dr~ novunlJro
de 102()- ~\pproYa c rcgHlall!PIJto p:-1ra o St rviço Hadio do Ex( r cito...... . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.506 --JUSTIÇA E NEGOCIOS INTEH lCH1E8
- Drueto de 12 de novnnLro d\~ 192ll- Abro
ao l\Tinistt rio da .Justiça e NPgodcs Int( rir·ros
o credito rsllCeinl dr lfJ():G51~~:1:3S, p;_trn pagnmento aos fnnccionnrios dn Ekcrctnrin do Hnrrrmo 'rribunal Fe(lcrul, de nceôrdo el)m a,
tnbclh rstnbdccicla pch ki n. 4.7D3, ele 7
ele jn nPiro Lb 192·1, Lln_;( le 26 de t"ll,rit de 1022
a 31 de dezembro ele 192;~. . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.557- HJ~LAÇÕES EXTEIUORES- Decreto
de 12 de novembro de 1926 - Supprime o
Consuladp Honorario em Concepcion, t(·rritorio de l\1issiones, na ~lcpublica Arg,cntira
11:t

c f•ombatc á lagnrta rusada,

792

703

796

799

N. 17.558- HELAÇÕES EXTERIORES- Decreto
de• 12 ele novcml:ro flr• 1926 --- Crêa urn Consn1tulo Honorario em f:ilrnf:.hurgo. . . . . . . . . . . .
N. 17.f559 --llELAÇÕER EXTEIUOHES ---Decreto
de J2 d0 nove)nl r o 1ir• 1D2() -- Crt·n um Consll1ado Hunor;.uiu 1m Bi~1rrit r., nr., França... . . .
N. 17.TJGO -·--- HELAÇÕES EXTEHTOHES ---- Drcrrto
d(' 12 dP non~ml\ro d{' JD2G---- Cú-:t mn ('nPs'tlatlo Hmwrario nn .{);l!!k' rqw• . . . . . . . . . . . . .
N. 17.GG1- YL\~~AO E OBlL\N Pl:nLICAS ---J)cercto lk· 12 d<' i!G\·emhro dP Hl2G --- Apr!rova
o novo rcgnlaHH'1lio da In.'·'])('dcria Gr ral de
llhnninn<;~Ao....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. l7.5U2- .J liSTIÇA E 1\ EG(iClOS INTEHIOREH
-- Jkrrc1o <lc 18 <lf• l;OYi'ml,ro de 1926.Alre ao l\1inist<riu da .Jusliçn P Nrgocios lntuiorcs o <:rcdito esp<'eial de :388:320$, para
pngamento dn gra ti fiençno esta bc Jedda pela

797
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lei n. 4.555, <lc 10 de agosto de 1922, aos eommissarios de Policia do Disirieto Fed( ral.. . . .
N. 17.503 --.JUSTIÇA .1~ NEGOCIOS INTERIORES
--Decreto de 12 <lP 11ovemhro dé 1926-- Suspemle o estado de sitio, no dia 1~1llo cort·ente,
nos municípios de Sa.llr sopolis e Campos Novos,
no Estado dP São Paulo, para, Plr·ições mnni('ipnrs...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17JíG4 --- YIAÇl\0 E OBHAS Pl"TBLlC~A8 ----- Dc<Ti'to de 12 d~' nove1nbro de 1926 -- Alm' no
1\'Tinist.crio da Viação e Obras Puhlieas o credito cspeeial de 1.000:000$, pa.rn ntto!Ü< r ús
rlcspC'f:'HS (ker,rrelltrs dn r\ forma llo l't'gulamento da Estrada de Furo Oeste de l\linfls t'
da !'<'organização do q tUHlro do seu pcssu:ll.. .
N. li.Gfi5 --- YIAÇ.~O JD OBHAS PUBLICAS-- Dvf'rdo de 12 de novembro de 1H26 --- Approva
O rr<,jrdo (' LrÇUl11ClltO, 11:1 impGl'ÜtiWÍ<t d.1'
francos l><'lg:as H0.0/>9,00 (' 48:.152!l!i15S, pn1wl,
para a collstrucção da pon1 u solJre o rio ltapicurü-rniriw, para a e cesso (los passn.g<>iros e
lll<rcadorü1s da eidad(~ tle J:wobina á csi ac~ão
da linha f< rrc'a arrenda( la ú "Companhia Ftrro"\i:lrin Este Brasileiro" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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N. 17.1)00- VIAÇÃO E OBHAS PUBLICAS- Decreto de 12 de novembro de 1026- Substitue
algumas clausulas do contracto celebrado com
o Estado de Santa Catharina, para a construeçã0 das obras de mc]wramento da barra
<' píJl'to d<' S. Francisco do Sul.. . . . . . . . . . . .
N. l 'i.!if\7 __:_- FAZI'.'NDA- Dee:n•tc' tk "14 d<> novnJd•ro
dP 192()- 1 )Ístrilmc }K"Jc,s l•~sütd<'S <•S GO lo~:!Jl'( s de u~-;:( ntrs f!scn( s do imposto ,)(, ,·on.~.l1nw ac:;dr'::->,p(·1o dnrc1o.J~. D.~)7f5, dr· Jl '.ll
I (·fl\ lltP. P da OHlr;.lS JTd\'HiPLt'i:tS. . . . . . . . . .
N. J /.;)fi8 ----- .JUSTIÇA E NEGOCIOS lNTEHIOilE~~
- Decreto <le 23 d.e novrmlJro lL~ 192ft--- Abt\'
:10 l\Iinistcrio da Justiça e Ncgodos Iutcricr; s
o er(·dito Ci'=pC(·ial de 16:181$, para n,Uenclf r ao
paÍ":nmu1io da grn1ifieaçiTo er, nda pc-la ki nnHH ro :J.UDO, de 1920, nos fnneeionarios da p<l1'í m· ia do Itl< ~mo miuistuio... . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.:~t)D ---- .1 USTI('A E NEGOClOS INTIGHI< )HJ<:R
- Decrdu de 25 de novembro de 192()- Sus-

pende o Pstaclo de sitio durante o dia 28 do
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Paga.

N.

N.

N.

N.

N.

N.

N.

N.

corrente mez nos municípios de Campos Novos,
Sallesopolis e S. José do Rio Pa.rdo pa.ra eleições municipacs .. ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.570-JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Decreto de 25 de novembro de 1926 - Suspende o estado de sitio no trrritorio do Estado
de Matto Grosso nos dias 1 c 2 de dez<'mbro
proximo futuro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.571- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- D<'ercto de 26 de novembro de 1926- Approva
as modificações feitas pela Conferencia TPlegra phica Intrrnacional de Paris, em 1925, no
regulamento do serviço tdPgra.phico inkrnacional........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17 .."572- RELAÇÕES EXTERIORES - Dccrf'to
de 30 de novembro de 1926- Promulga o
protocollo addicional ao tratado rlc Pxtraclição
entre o Brasil c o Uruguay.................
17 .."573- RELAÇÕES EXTERIORES- Decr<'1o
de 30 de novembro de 1926 - Publica a
adhesão da Rumania á Convenção de Brrna,
revista, para a protJecção das obras littcrarias
c artísticas, bem como no protoeollo aclrlieional
de 1914...................................
17.574- AGRICt'LTURA, INDUSTRIA E C01VIl\1ERCIO- Decreto de 2 de dezembro de
1926 - Abre ao Ministcrio da Agrirnlt.ura,
Industria e Commrrcio o crNlito <'speeia.l de
200:000$, para occorrrr ás cl<'SJX~f'as da DiJ·pctoria Grral de Estatistiea, com o P<'ssoal c
material nccessa.rios aos t.raba.lhos finaes da.
publica.ção dos resultados do rPccnSf'amPnto
de 1920, no corrPnte anuo...................
17.575- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Derreto de 2 de dezembro d<> 1926 - Abrl'
ao Minist<'rio da Justiça <' Nrgocios Int.rriorrs
o crNlito de 80:000$, para oecorr( r ao pagamento de despesas ekitoraPs. . . . . . . . . . . . . . . .
17.576- MARINHA- DPucto de 2 de dPzPmbro
ele 1926-- Approva e manda executar o r<'gulamento para a Escola d~ Auxiliares, csp<'eiaJistns da Marinha ele Gurrra......... . . . . . . .
17.!)77 -·-1\,fAIUNHA --- lkerf'i,o d(' 2 de r 1Pzembro
do 1926- Approva <' manda exPt~lltnr o rpgul:tmonto rn.rn. ()Corpo dn 1\fnrinheiroR Nndon:ú~A
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N. 17.578- MARINHA --Decreto de 2 de dezPmbro
de 1926 - Approva e manda executar o rrgu.
lamento para a Directoria da Bihliothcca r Archivo da Marinha....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.579- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Derreto de 2 de dezembro de 1926- Altrrn os
cffectivos rle Q. M. do Corpo de Officiars da
Armada, e dá outras providencias . . . . . . . . . . .
N. 17.!>RO- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Df•creto de 3 de dezembro dP 1926- Approva o
projecto e respectivo orçamento, na importancia de 39 :400$963, para a construcção dP
uma installação hydraulica na estação dr
S. Sebastião, no kilomctro 282.270, da linha
Cacequy, ·Rio Grande, na Viação Frrrra F<·drral do Rio Grande do Sul.. . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.5R1 -VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- DPcrrto de 3 de dezembro de 1926- Modifica o
art. 52 do regulamento dos serviços eivis de
radio-telegraphia c radio-telephonia, para deter~:linar _os comprimentos flr onda das PStaçoes emissoras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.582- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- DPcreto de 3 de dezembro de 1926- ApproYa os
c·st.udos da "Variante de Jacarézinho", Pntr<'
os kilomet.ros 184 + 367 m, c 192 + 510 m.,
do ramal do Paranapanema, c bem ass;m o
respectivo orçamento, na importancia total <lc
1.467:913$741 (mil quatrocentos e sf'ssenta c
set0 contos novecentos c tr<'ZP mil sf't.Pf~NJt.os
c quarenta c um réis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.5R3- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAR- :Dt·errto de 3 de dezembro dP 1926- Approva o
projecto r orçamento, na importancia de rÍ'is
22.m>l$440, para construeção de nnm ensn
para aloja.ment.o <la guarda do por1o do H io
OrandP.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.5R4 --JUSTIÇA E NEGOCIOR INTEH.IORER
- Df'erf'to <lf' 7 de dczrmbro de 1926- Abri'
ao Ministerio da Justiça n Negocias Inü•rior<•s
o cr~dito d(' 100:000$, snpplPmentar ao da
('Onsignação "Matnial", fla VPrba 8n, do
art. 2" 'la ki n. 4. 911, <l<' 12 <ln janf'iro <k Hl2.G
N. 17.ríS.G -- .l USTJ<"!A E N.EGOCIOR JNTEHl<>HER
. ____ Dl'c:r(•to flc 7 Of' dezf'mbro de 1926 ---- Ah:rl'
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ao l\li1Jist< rio dn Justiçn. r· Ncgoeios Intui<•l'('S
o ('rcrlito r spctÜ'.l d(• 2t>2 :085$G25, pnra oecorrcr
no pnganH•uto d.0 n:neÍn!rntos aos funceiollttrios <la Seerdnria do SPI-:.ndo Fed< ral.. . . . . •
17.TJSO ---- .JURTIÇA E N.EGOCIOR INTERIORES
----· Decreto ele 7 de deze-mbro clP 1026- .1\ brn no
l\Iinist< rio da Justiça c Nq;oeics Inttriores o
f·n·dito especial até a quantia de l.HH :807$275,
para png:anwnto da p:ratifieação n que s<' rdn\'
a l<·i n. :~.090, <lc 2 d<' jmH'jro d<· Hl20, (le aecôrdo com o art. Jo do decreto 11. 5.035, de 20
de outubro ultimo, aos fune{'ionarios da Guarda
Civil desta (;apitai...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.5S7 --:RELAÇÕES E.XTEHIOHES- Dfereto
de 7 .de dezembro de 102() -- Faz publico o
deposito de ratifier,çôr:s, 1wlo Cllilc, dt> duas
( .\mveneões dn .S" ( 'onf< 1\'llCÍa Ilit( fJJ:tcimw.l
AnH ricn'11a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.tí8.q --- HELAÇÕES EXTERHJHES --- Del'rdo
de 7 dP lkZi'mbro de lü2G - Publiea as
adhcsõcs <la Hepublicn Dominicana c da
Turquia. á ConYcnçEo Hndiot<'lcgraphiea Intunacional, de 1012....... . . . . . . . . . . . . . . . • •
17.589- HELAÇÕES EXTERIOHES- Derreto
de 7 de dezembro de 1926 - Publica a aclhesão
da Tcheco-Eslovaquia á Convenção Sanitaria
Internacional, 1912.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.590- R.ELAÇÕES EXTEHIOR.ES - Decreto
de 7 df~ <kzrmbro de 1U26 --Faz publico o
dPposito de ratH1caçõrs, pelo Haiti, <k varios
netos da t)l Ccnf:reJwia Intí rll:H'iona.l Amf ricaua..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.591 -· RELA('ÜES EXTEHIORES --De ereto
dJ' 7 de dez: m bro <lc HJ2ü -- Pronntlgn, o Trnta(b dt~ Exü.1.d.içüo, n1J l'\' o BrD~i1 P a BoJivi:t,
tirmndo a :J dn junho d~· HHS... . . . . . . . . . . .
17.002- J USTICA E NEGOCIO~ 1NTEHIOHEf::
- D{'<rcto ~lc 7 de dezemlJro d(' 192G- Abre
ao l\linish rio du .Justiç:1 e N<'godos Intcrivres
o <'l'l'diLo rspc('ial de 431 :G08!1iil-tG, para oecorrcr
no pagameHto d<' veneinH.'ntos nos fnnc(·ionnrios
da Rec·rr~taria da Camnra dos Dr·pulados. . . . . .
17J)9:~ - Nuo foi pnh!iendo.
17.50é1- 1\'l.ARINHA- Dcereto d0 O de dezembro
de 1926- Approva e mandn cxecutnr o Re-
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N. 17.;)!);)- YL-\ÇAO E OBRAS PUBLICAS-- .lk< rdo

de 10 d<> der,cmbro de 192G- .Appruva
os projec tos e os c,rçamentos, na importanein,
to tal 1lP G16 :ü2!J~l84, pnra a eonstrucção dP
duas rstnçõ<'S tk sPgun<-ln elussc P <'tHco d1~
t1 rrcira, no ramal d{~ Trrs Coraçõ2s a Lavras,
" da 11ova estaÇão de Itajuhú) <.la Hêth~ de
Yiaçfto Hnl-l\lincira........ . . . . . . . . . . . . . . . . .

002

N. 17.GflG- YIA~)ÃO E OBHAS PllBLICAS --- Un<'r<'to (lc 10 de dezembro de 1026- Approva
o proj::eto e orçanwnto das ckspe:::as com a
coust-rucção do depcsito para mfttcrial dos
p:uindasics deetricos <' r-nrrrgadurcs autOJu:ttieos de café, no perto ele Santos. . . . . . . . . .
I\. 1/.;)!)/ --- J GSTIC:A E NEGOCIOS INTEHIOH ES
---- D{'tl'<·l<> ...de 11 de ckzcmhro tle HJ2() --:-1uspewlc· o estado de sitio durante o dia 2()
do cc.rrcn! <' no munieipio ele Patroei11io do
Hapucahy, no Estado de ~fio Paulo, para
eleições muniripacs...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~)53
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N. 17.:3tl8- AGRICULTUHA, INDUSTIUA E CO~I1\IEHCIO- Decreto de 13 ele dezembro ele
1926 - Abre ao l\iinistcrio da Agricultura,
Industria c Connncrcio o credito cspcdnl de
300:000$, papPl, cksl·ümdo a custear as despesas com a reprEsentação do Brasil na 7a Exposição In h r nacional ele Borraeha c pro<ludos
tropicaes v, realizar-se em Paris) no mrz rk jam•iro de 1927....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

00,1

N. 17.;)fl9 -- AC:lUCULTUlL\, JNDPHTHIA E C0:\1d.!~ J:) tle <lezcmLro dt~
1H2(} ·- Ext i11~pw n fJnpc rinh·IHkneia do Ah~lSi c<~in:ento <' clú oulras pnn icl1·1H ias.... . . . . .
N. 17.liOU ----- HELA~~ÔI~B EXTEHIOHES --- Dcnrlo
1h I:) d0 dezembro de Hl26 ---- Al:rc ao 1\linisicrio dtl,s Hclaçõcs Exteriores o credito cspê('inJ
de 12 :;)00$, <mro, para oer.orrcr ao pagam(· nto

I\IEHCJO--D\'crdo

d1' Yt'H<'illl{'lÜ(•S a ciiH·o add.idns comn1<·n·iars
N. 17.G01--- HELA~·õES EX'J'EHIOHES -lkerdo
<le 14 <b df'J,<•mbro cl0 1026 ---Publica a adhcsão
do Luxemburgo ao Aceôrclo para o estal){'keimento tlc uma Repartição internacional de
hygienc publica ....... , . , ........ , .• , .... ._.
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N. 17.602- FAZENDA- Decreto de 15 dr dezembro
de 1926- Concede autorização á "Empreza
P<;>rtalegrense dos Armazens Gcra<'s, Limitada",
para emittir os titulos de> qtw trata o art. 15,
capitulo li, do dccrdo n. 1.102, <l<' 21 de> novembro de 1903 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N. 17.fi03- MARINHA- Decrrto de 16 de dezembro
rlP 1926- Abre, pelo Ministrrio da Marinha,
o credito especial d<' eento e cincoPnta contos,
para pagamento de ohrus <'X<'elliadas nn. Enseada Baptista das N('ves. . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.fi04- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO- Decreto de 20 de dez(~mhro d0
1926 - Approva altPrações feitas nos Psta tutos
da sociNlade anonyma "Grancks Moinhos do
Sul"......................................
N. 17.605- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 21 dP df'r.('mbro de 192()- Suspende o estado de sitio no dia 26 do corrente
no município de São Miguel Archanjo, no Esta~o _de São. !:'aulo, para qn<' se' rPalizem
eletçocs mumcipaPs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.606- GUER.RA- DPcrcto dP 23 de dez0mbro
de 1926 - AbrC' ao Ministcrio da Gunra o
credito especial d0 3.775:657$840, para pagamento á Viação FPrrea do Rio Granck elo Sul,
em consequcncia d<' transport0s r<'aliímdos Pm
1920, 1921, 1923 e 1924..... . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.607- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- D('ereto de 24 de dezcm bro ele 1926 -- Rescinde
o contracto ceie brado corÍ1 AlbPrto Eng0 lhard,
em virtude do decreto n. 16.741, dP 31 dP dezembro de 1924, para o srrviço dP navC'gação
pntre BPlém a Sonr0 f' a Cnr.horirn, no rio Amnzonn.s........................ . . . . . . . . . . . . .
N. 17.608- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
E HELAÇOES EXTERIORES- J)p(•rPi o de
25 <l<' dezembro de H)2G -- J\1n.nda prrst.ar
a Sua Majestade Yoshihito, Imprrndor do
.Japão, hojP fn.lkriclo, as honrns dP C'lwf<' <lr
Es1 n.clo ........................ ·. . . . . . . . . . .
N. 17.H09- AGJUCULTUHA, IN Dl fSTH.IA E COJ\.'flVIERCIO- ])per<'fo d<' 28 df' <lPr.Pmhro de
Hl2o -- ConrrclP h I llJ.!:PJ'soJl-Hn.nd Cntnpan~'
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of Brazil autorização para funccionar na Republica ...................... ·. . . . . . . . . . . . . .
N 17.610- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO- Decreto de 28 de dezembro de
1926- Approva as alterações feitas nos estatuto~. da Sociedade Anonynm "A Bella Pescadora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
;N. 17.611- FAZENDA- Decreto de 29 de dezembro
de 1926- Concede ao Banco Germanico da
America do Sul (Deutsch-Sudamericanisch
Bank Acktiengellschaft) licença para funccionar novatnente na Repuhlica . . . . . . . . . . . .
N. 17.612- FAZENDA- Decreto de 29 de dezembro
de 1926- Concede autorização á "Phoonix
Assurance Company, Limited", com séde em
Londres, Inglaterra, para funccionar na Republica, em seguros e reseguros terrestres c
maritimos, e approva seus estatutos. . . . . . . . .
N. 17.ü13- FAZENDA~ Decreto de 29 de dézembro
de 1926- Manda abonar ajudas de custo de
preparos de viagem e de primeiro estabelecimento ao terceiro escripturario do Thesouro
Nacional, Nero de Macedo Carvalho, na fórnm
do art. 248 da lei n. 4. 793, de 7 de janeiro ue
1924~.....................................

988
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992

993

;N'. 17.614- MARINHA- Decreto de 30 de dezembro
de 1926 - Regula a situação dos officiaes fusionados do Corpo Unico, na Marinha de
Guerra, e dá outras providencias. . . . . . . . . . . .
993
Jil. 17.615- MARINHA- Decreto de 30 de dezembro
:~:~.
de 1926- Fixa nova distribuição do pessoal
subalterno da Marinha de Guerra, de accôrdo
com .as n~cessidades do serviço, e dá outras
999
providencias.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.H16- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIUIU~~S
-Decreto de 31 de dezembro de 1926-- Declara em estado de sitio, até 31 de janeiro de
1927, o territorio dos Estados do Rio Grande
do Sul, Santa Catharina, J.\ilatto Grosso e
Goyaz.................................... 1001
~. 17.ül6 A- MARINHA- Decreto de 31 de dezembro de 1926- Dá novo regulamento ao
:;erviço da praticagem dos portos, costas e rios
navegaveis do Brasil.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1001
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N~ 16.948- RELAÇÕES EXTERIORES- Decreto

de 22 de junho de 1925 - Publica a adhesão
das Inclias Neerlan(lczn~.; ao Instituto IntNn~l~cional de HygienP Puhlie:t dP P:nis....... . . .
N. 17.C30- VIAÇÃO I~ OBIL\..8 PUBLICA:~--- Dl'ereto de 2 de setembro de 192!)- Subsi ii ne tL
linha ferrea de Arassnahy a TrciilC'(lal, cuj:t
eonstrucção está, eont.ractadn, cmn. :t Cmnpngnie
des Chcmins <le Fer Féclernux <k l'Est. Brésilien, pela de 'I'heophilo Ottoni ~t Figueiras, e
approva OS estudos definitivos da 1n SC'CÇfi.O
desta linha, assim como os respectivos orçalnentos, na importancb total de 0.270:459$513
N. 17.091- AGIUCULTURA, INDUSTIUA E COl\1MERCIO- Decreto de 21 de outubro de 1925
-Regula a concessão dos favoi·cs constantes
do decreto n. 12.94LJ, de 30 de março de 1918,
c dos decretos legisl~tth·os n. 4.24{), de 6 <le
janeiro de 1921, c n. 4.2ü5, Lle 15 de janeiro de
1921.....................................
N. 17.143- AGRICULTURA, INDUSTHIA E COl\1:MERCIO - Decreto de lü de dezembro de
1925- Approva. a reforma dos estatutos da
Companhia Garantin. Industrial Paulista... .
N. 17.147- FAZENDA- Decreto de 16 de dezembro de
1925- Approva as alterações feitas nos estatutos da Companhia d'Assurnnccs Gencralcs
contre l'Incenclic, com séde em Paris, França,
pela Assembléa geral extraordinnria de 27 de
abril de 1921. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 17.199- FAZENDA- Decreto de 27 de janeiro de
1926- Approva as alterações feitas nos estatutos da Cmnpanhia ''Handa Al1gemeine Versicherimgs-Aktien-Gesellschaft", com sédc en1
Hamburgo, Allemanha, pelas assembléas extraordinarias realizadas em 12 de maio de 1917
e 16 de março de 1921. .•.....• o~
• • • • • • • • • • -.·
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1926
DECRETO N. 17.531-

DE

10 DE NOVEMBRO DE 1926

Abre ao Mi111isterio da Viação e Obras Publicas o credito especial de mil e quinhentos contos de réis. (1.500 :000$000),
para paaamento da construcção da estrada de rodaaern.
entre llio Branco e a Villa de Bôa Vista.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorizaç.ão contida' no decreto legislativo n. 4. 972,
rle 24 de novembro de 1925, e tendo ouvido o Ministerio da
Fazenda e o Tribunal de Contas, na conformidade do que dispõe o art. 93 do Regulamento Geral de Contabilidade Publica,
resolve abrir ao Ministerio da Viação e Obras Publicas o credito especial de mil e quinhentos contos de réis
(1.500 :000$000), para pagamento da construcção da estrada de
rodagem entre Rio Branco e a Villa de Bôa Vista.
Rio de Janeiro, 10 de novembro de 1926, 105° da Independencia e 38° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Francisco Sá.

DECRETO N. 17. 532 -

DE

1o DE NOVEMBRO DE 1926

Abre ao Ministerio da Viação e Obras Publicas o creditá especial de 69:645$416, para occorrer ao pagamento do augmento provisorio relativo ao exercício de 1923, que compete aos funccionarios, diaristas e operarias da Inspectoria Federal de Portos, Rios e Canaes, com exercício na
Com missão da Baixada Fluminense_
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil
usando da autorização constante do decreto legislativo nume~
ro 5. O16, de 25 de agosto deste anno, e tendo ouvido o Ministerio da Fa·zenda e o Tribunal de Contas, nos termos do
art. 93 do Regulamento Geral de Contabilidade Publica resolve ~brir, ao Ministerio da Viação e Obras Publicas, o cr~dito
espemal de 69:645$416 (sessenta e nove contos seiscentos e
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quarenta e cinco mil quatrocentos e dczeseis réis), para occorrer ao pagareento du augmento provl:301'10 relativo ao exercício de 1 v~~' que com peLa aos funccionanos, diaristas e operarws da lnspectoria Federal de Portos, lhos e Uanaes, CLHH
e.xenncw na Gommissâo da Baixada Fluminense.
Rw de Janeiro, 10 de novembro de 1ü26, 105° da Indepenuemna e 3tS da Hepublica.
0

AR'rHUR DA SILVA BERNARDES •

.Prant.:isco Sá.

DECRETO N. 17.533-

DE

10

DE NOVEMDI\0 DE

1ü2G

Dá novo regulamento á Caixa de Amortização

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorizacão conferida ao Poder Executivo no art. 48,
n. 1, da Constituição da H.epubhca;
Resolve que nos serviços a cargo da Caixa de Amortizacão
se observe o regulamento que a esta acompanha.
Ilio de Janeiro, 10 de novembro de iü26, 105° da Independencia e 38° da Repuhlica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDl.JS,

Annibal Freú·e da Fonseca.

Regulamento para a Caixa de Amortização, a que se refere o
decreto n. 17. 533, desta data
TITULO I
CAPITULO I
DA CAlXA DE AMOllTJL\ÇÃO

Art. t,o A' Caixa ele Amortizn~;:fie competem os serv1ços
de pagamento do juro c rcsgale i1os tilulos da divida publica
fundada_. sua inscripção e transferencia, bem como o da cml5são, troco, sulJstitui~,iãO e amortização do papel moeda.
§ 1. Será superinl.end tela por uma Junta sob a presidencia
do Ministro Ul li'azenda e administrada por um director, divididos os ::;erYiços por duas subdírcclorias, uma da divida publica e contabilidade e outra do papel moeda.
§ 2. ~ubordinada a cada subuirectoria e della fazendo parte, haverá unta thcsouraria c~rre::;pc,ndónle aos serviços que
lhes compcl em .
. . § 3." O u:rviço da conctoria constituirá uma secção, dirigida pelo corretor que annualmenle fôr designado pela Junta
e que poder~i. ser reconduzido.
0

0
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CAPITULO ll
DA JUNTA

Art. 2.o A Junta da Caixa de Amortizacão compor-se-h a
do Ministro da :Fazenda, do director t:> de mais cinco membros
~e livre nomeação do Presidente da Republica.
Art. 3.° Compete á Junta:
1C., 8uperintender todo o servico da Caixa, expedindo
instruccões GUando forem julgadas precisas:
2", velar pelo fiel cumprimento da lei em materia de
emissão, troto, substituição, resgate e incineração do papel
moeda;
· 3", decidir sobre os casos que lhe fôrem sujeitos pelo di.rcctor ou pelo interessado, mediante recurso;
4", examinar o estado dos cofres, i:cclusive o do fundo do
garantia, no ultimo dia util de cada semestre;
5", propor a nomencão para os cargos de thesoureiros, cor ...
rectores, conferentes e carimbadores;
6", índic&r o valor da fianca que devem prestar esses em~
pregados;
7", administrar as apolices adquiridas nos termos do artigo 1o, .iettra c, do decreto n. 4. 382, de 8 de abril de 1902;
·
8", determinar o padrão ou estampa das notas e emittir
parecer sobrr. o das apolices;
9", autorizar a circulação das notas novas c resolver sobre
a substituição das circulantes;
10, designar o di~ em que deve ser iniciado o sorteio da~
apolices.
~
Art. 4." A Junf.a .celebrará dqas sessões ordinarias por
mez, e as extraordmarms que forem requeridas por qualquer
dos seus membros ou convocadas pelo Ministro da Fazenda.
ParagraplH., uuico. .Funccionará a Junta desde que este-jam presentes quatro dos seus membros. e suas deliberações
serão tomadas por maioria de votos, inclusive o do Ministro
da Fazenda que, no caso de empate, terá tarnbem o voto de
qualidade.
Art. 5." As sessõc3 serão presididas pelo Ministro da Fa ..
zenda e na sua ausencia pelo vice-presidente; na falta do
ambos, pelo membro mais antigo no exercício do cargo.
·
§ 1." As deliberações que fôrem tomadas na ausencia do
.Ministro da Fazenda não produzirão effeito antes de commu ...
nicndns do r:1esmo ministro, afim de que elle assigne o despa ..
cho, si cúm ellas concordar, ou determine, no caso contrario,
que a materia entre de novo em exame na sua presença, e o
que fôr t:>nlão deliberado o será definitivamente.
§ 2." De cada sessão lavrar-se-1m uma acta contendo as
deliberações tomadas e os votos divergentes, para cujo fim
haverá um livro aberto, rubricado e encerrado pelo presidente.
Art. H " Cs membros da Junta só entrarão no exercicio dos
seus cargos depois de terem prestndo compromisso perante o
presidenlo que mandarú lavrar, en1 livro para esse fim creado,
o preci'30 termo, e, no tilulo, a competente verba desse acto.
Art. 7;o Na primeira reunião de cada anno a Junta elegerá vice-rn·esidente um dos seus membros, afim de fllW presida seus trabalhos, quando não. comparecer o .l\1 in i~'.f :·n. ,. nu
secrnfario n quem incumbe escrever as dclibcra(,'ÕP .. : r nm:;.l~ 1 ,.
e superintender a elaboração das aclas.
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CANTULO III
DO DIRECTOR

· Art. 8." O director da Caixa de Amortização, de confiançà
e livre nomeacAo do Presidente da Republica, exercerá. o cargo
em J)Ommissão.
Art. 9." Compete-lhe:
to, dirigir e fiscalizar todos os serviços d~ Caixa;
2", fazer executar as deliberações da Junta;
3°, deferir compromissos aos empregados;
4", despachar os papeis e submetter á deliberação dà
Junta, na primeira reunião, nquell(;S sobre os quaes tiver duvida;
5", dar balanços extraordinarios nos cofres das thesourarias, toda vez que achar conveniente;
6", corresponder-se direct.amente com os secretarios da
Estado e quaesquer outras autoridadca c corporações em materia referente po serviço da Caixa;
7°, prestar directamente ao procurador da Republica os
esclarecimentos que o habilitem a defender os interesses da
União em acções contra ella propostas POI' motivo de decisões da Junta;
8", ·assignar toda a corrcspondencia official e os editaes,
que tiverem de ser publicados·;
9", resolver sobre os pedidos de certidões, mandando
dal-as quando não haja inccnveniente na publicação do acto
a que se referirem;
10, apresentar annualmente relatorio ao Ministro da Fazenda das operações da Caixa e especialmente do que interesse á divida publica fundada e ao papel-moe.da, suggerindo
as medidas que lhe parecerem mais convenientes;
11, apresentar á Contadoria Central da Republica a proposta do orçamento da despeza da repartição do exercício
seguinte;
12, designar dentre os escripturarios DB que deverão
desempenhar na secção do papel-moeda e na thesouraria da
divida publica o serviço de .escripturação;
13, providenciar convenientemente sobre a falta e subsUtuicão do pessoal;
14, participar, sem demora, ao Director Geral a oxislencia das vagas l[fUC se derem na repartição o propôr os empregados quo estejam em condições de prcencllel-as~ salvo quando
se tratar do Yagas eujo preenchimento dcpclh.fa de proposta da
Junta, caso em que se llmilar.á a communical-as;
15, mandar desligar do serviço da reparticão os empregados nomeados ou designados para servirem em outras eft'ectiva ou temporariamente;
'
16, applicar as penas do capitulo XIV deste titulo aos
que commetterem faltas na reparticão ou fóra della no
e:xercicio de funccão que lhe tiver sido attribuida em razão
do cargo que nella occuparem;
17, manter a ordem e a disciplina na repartição e mandar autuar os que delinquirem dentro della, observando o
disposto no capitulo citado no itent anterior;
j8, abl'ir, rubricar o ence1·rar os livros uece~~~arios ao~
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trabalhoa da repartição, podendo delegar essa funcção aos
sub-directores ou a qualquer outro empregado;
19, distribuir os empregados pelas sub-directorias ou
designar-lhes outros srrviços da repartição, de outra natureza;
20, fiscaHzar os livros do ponto, de modo a heru a~se
gurar a frequcncia e a assiduidade do pessoal.
CAPITULO IV
DA RPD·-DinECTORTA D.\ DIVIDA PlTRLICA E CONTABILIDADE

Art. 1O. A' suh-directoria da divida publica r. rontahilidade, dirigida por um sub-director, compete:
1°, a escripturação:
a) dos livros caixas da divida publica, bem como dos
auxiliares e de ·quaesquer outros que se referirem a valores
nos cofres, apresentando diariamente o balancete das operações;
b) dos livros das contas correntes, registro de apolices,
bem como dos indice·s, catalcjos de emissão e registro do
movimento semestral das apolices transferidas por meio de
· guia, na Caixa e noo delegacias fiscaes nos Estados;
c) dos livros de termos de conferencia e queima das notas
substituídas, trocadas, resgatadas ou inutilizadas, bem como
dos titulos da nivida ·publica fundada que tiverem sido resgatados;
cl) do livro de cópia das guiag de transferencia no R"~entamento das apolices para as delegacias fi:3eaes;
e) do protocollo geral da repartição.
2o; conferir as propostas para transferencia das apolices;
3°, extrahir as guia3 de . tr~nsferencia do assentamento
de apolices para as delegacias fisc.aes;
4°, passar as certidões do assentamento de apolices, fazendo as respectivas averbacões· no livro de entrega das
mesmas e atterider a outros serviços dessa natureza;
5°, processar a substituicão de títulos dilacerados, destruidos ou extraviados;
6°, informar os papeis r"elativos a alterações nas contas
correntes, a averbações ou cancellamento de claUBulas, quando
os respectivos proces~os lhe fôrem submettidos pela directoria;
7°, organizar, por semestre, as estatísticas:
a) do movimento de transferencia das apolices no registro da repartição;
b) do pagamento dos juros, e
c) dos juros não reclamados nas épocas proprias.
8°, processar as contas do material fornecido para os
serviços da repartição, as de despezas de prompto pagaIIlento feitas pelo porteiro e as folhas de pagamento;
9°, preparar os cheques para o pagamento dos juros;
10, org-ar~izar a proposta do orçamento da despesa da
repartição no exercicio seguinte; os quadros, demonstrações
e o mappa do ponto dos empregados;
11, preparar o sorteio das apolices e dar baixa, no competente livro, ás que forem sorteadas;
·
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12, fornecer aos possuidores, para o respectivo !esgat·e
no Thesouro, a declaracão do assentamento das apohces de
sua propriedade que tenham sido sorteadas;
Art. H. O sub-director, findo o trabalho diario, far.á
guardar em cofre ou armaria de segurança os livros de contas correntes, devendo reclamar com tempo os meios necessarios para effectividade dessa providencia, quando não bastem os recursos de que dispõe e cumprir o que afinal fôr re~
solvido pela directoria.
...
CAPI'rULO V
n.\ suB-DlRECTomA oo PAPEL ~·oEDA

1\.rt. 12. A essa sub-directoria, dirigida por um sub-direoot
clor, incumbe:
'·
1o, a escripturação do caixa do papel moeda e livros au ...
~ili:-!re~ nprcsentando diariamente o balancete de suas opera.n~'":,

2''. altendr.-r a escripta que diz respeito ao catalogo das
emissões. bem como o registro das mesmas;
3°, ter a seu cargo os livros de termos de conferencias
de notas substituídas, trocadas, resgatadas ou inutilizadas;
4°, a distribuição de notas novas a assignar e a sua con-.
ferencia;
·
·
'
5°, a vrrificação das notas substituídas e dilaceradas;
·1
6°, o exame das notas falsas e falsificadas;
~.,
7°, o preparo das remessas de notas nova~ para o ThesouJ'O Nacional, importancia liquida das remessas de notas sub...
stituidas feitas á Caixa pelas delegacias fiscaes;
so, a escripturação dos livros auxiliares de emissão e re~oo4
gate;
9°, informar os papeis relativos ao troco de notas dilace ...
l'adas ou viciadas;
10, organizar os mappas de conferencia das remessas de
notas su~1stituidas ou trocadas, feitas pelas delegacias fiscaes,
e os do troco diario effectuado na repartição;
11, lavrar os termos das differenças verificadas na conoot
ferencia das mesmas remessa?, bem como os de exames do
notas;
.
i2, organizar as demonstrações do resultado da conferencia das remessas feitas pelas delegacias fiscaes, de notas substituídas e dilacerada's, remettendo-as ao Thesouro com a importancia e.quivalente, em notas novas;
13, organizar as demonstrações tambem quanto ás notas
novas recebidas das fabricas e das que tenham de ser remettidas á Directoria de Contabilidade do Thesouro:
14, remetter á Sub-directoria da Divida Publica e Contabilidade os documentos necessarios para ser attendida a oscripta.
Art. 13. O sub-director rubricará os termos de conferencia c prestará informações sobre os negocios relativos á emis.
são, troco, substituição e resgate do papel moeda.
Art.. 14. Os conferentes ser.ão respons:weis pelo valor da
notas novas que emmnssarem, rotularem e se 1larem com o se1
sinele, até o momento em que os massas fôrem abertos, o
pelo val.or das notas trocadas, substituídas, resgatadas ou inuti
lizadas, igualme!lte por: elles. confcl'idas, emmassadas; rotula
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das e selladas, até o momento de serem conferidas pela com..
missão inr:!umbida de assistir á queima.
Art. 15. Os conferentes e carimbadores poderão ser in~
cumbidos de assignatura de notas, sempre que não houver con....
ferencia a fazer-se.
CAPITULO Vl
DAS THESOURARIAS

- Art. i 6. Ao thesoureiro da divida publica compete:
1•, effectuar o pagamento do juro das apolices;
2°, guardar os titulas pertencentes ao fundo de amoru..
zar;ão dos emprestimos internos - papel;
3°, cobrar os juros desses títulos;
4°, de conformidade com a autorização que receber do director, comprar apolices para o fundo de amortização;
5°, pagar as importancias relativas á acquisicão de npnlices, feita de accôrdo com o item anterior:
6°, receber ·da thesouraria geral do Thesouro as importancias necessarias ao pagamento de juros das apolices.
Art. 17. Ao thesoureiro do papel moeda compete:
1o, guardar as notas novas sem assignatura, bem como as
já assignadas c destinadas ao troco diariamente effectuado na
repartição;
2°, manter sob sua guarda, até ser determinado o devido
destino, as notas de emissões feitas de accôrdo com o art. 20,9
deste regulamento;
3°, effectuar o troco de notas dilaceradas e em substi....
tuiraão ·
~ 4o: guardar as que receber e entregai-as para as devidas
conferencia e queima;
5°, despachar e receber na Alfandega as notas do The...
F-ouro, fabricadas no estrangeiro;
6°, r('ceber da Casa da Moeda as que forem ali i fabricadas •l
Art. 18. A ambos os thesoureiros compete:
1o, asstgnar as cargas de receita nos respectivos caixas,
beth como os balancetes dos .saldos existentes nos cofres a seu
cargo;
2°, designar os fieis ;que devam substituil-os nos seus impedimentos;
ao, prestar contas das respectivas gestões ao Tribunal de
Contas;
4°, distribuir aos fieis os serviços em que devem coadjuvai-os;
5°, no mesmo dia em que receber valores de qualquer espeeie, participar ao respectivo sub-dircctor, que transrnittirá a
cotnmunicação ao director, para os devidos fins.
Art. 19. O th esourciro do papel moeda será rcsponsavel
pelos mas8os de notas novas que abrir, pelas notas falsas e falsificadas que forem encontradas no troco effcctuado na Caixa,
finalmente, pelos massas e caixotes rotulados e sellados que.
lhe fort>m entregues.
Art. 20. Dos massas de notas substituirlas e dilaceradas
que lhe fôrcm entregues prestará o thewureiro contas á Junta
Administrativa, representada por um dos seus membros e pelo
director da Caixa, e com a assistencia do director de contabilidade do Thesouro ou de um sub-director que o represente,

ÃCTÕS DÕ PODER EXECU11VO
os quaes, constituidos em commissão, procederão a conferenci~r
e em seguida a queima dessas notas.
. .
Art. 21. Encerrado o serviço diario do troco, os fieis disporão as notas em massos, pelos va:Iores e estampas, para sere~
c!ltregues, com as guias respeetlv~s, aos conferentes ·que tl''erem sido designadoS! pelQ sub-d1reotor.
Art. 22. Para o acondicionamento o guarda dos valores
sob a responsabilidade dos thesourcirm;, deverá oJ~aver nn; ~e
p&.rtição tres casas fortes, uma para a th~sourarm da divida
publica e as duas outras para a thesour.arm do papel-m~eda.
§ 1,0 Das dua·s casas fortes a cargo da thesourarm do
papel moeda, uma se destina ás notas novas a ~m!ttir o a
outra ás notas em conferencia, as que se devem mcmerar, e
ás novas destinadas ao troco uia'rio.
§ 2. 0 Serão clavicularios: - da casa forte de notas a
emittir os sub-directores do papel-moeda e da divida publica e contabilidade· e o thesoureiro do papel-moeda', e da
casa forte das destinadas a troco, substituição ou já trocadas
e substituídas, o suh..:.rlirector de papel-moeda e o respectivo
thesoureiro, e, por fim, da casa forte de~tinada' ao pagamento de juros e ao fundo de amorbização, o sub-director da
divida publica e o respectivo thesoureiro.
§ 3. As casas fortes não poderão, sob pretexto algum, ser
abertas, nem fechadas sem a .presença dos seus clavicularios,
sendo inteiramente vedado que nellas se guarde on deposite
qualquer objecto pertencente a estranhos, ou mesmo a empregados, inclusive os thesonreiro~ e seus fieis.
§ 4.0 Aos clavicularios cumpre, toda vez que forem abertas
nu fechadas as casas fortes, observar se a disposição c acondicionamento dos respectivos valores apresenta alguma circumstancia anormal, prrovidenciando devidamente quando
assim occorra.
§ 5.0 Os sub-directores e os thesoureiros, como clavicula'rlos, que são, não poderão afa'star-se das respectivas casas
fortes, ·quando abertas, salvo deixando em seu logar seus sub-·
stitutos legaes;
§ 6. 0 As casas fortes se conservarão aborL:1s apenas o tem ..
po s~fficiente. p~ra ser attendido o serviço ou a operação,
que tiver motivado sua abertura, sendo rm ~í:'guida fechadas
pelos respectivos clavicularios.
.
§ 7. o A casa forte da divida publica e a das notas· destmadas a troco e das em conferencia e a incinerar serão
nbertas1 diariamente, pela. manhã, ao ser inictado o ser~ iço.
_ Art: !-3. Os theso~r_e1ros, dur.ante as horas de expediente,
nao sah1rao da repartiçao a serviço sem avisarem os respectivos sub-directores, declarando qual a natureza do serviço.
Art. 24. Em relação á ·sabida', quer dos thesoureiros
~Juer do~ f!eis, se~ ser a objeoto de serviQO, observar-se-h~
p que d1spoe o capitulo XIII.
0

CAPITULO VII
DA CORHETORIA

Art. 25. Incumbo á corretor ia~·
~) o· exan~e e informação doS' papei! re!ulivos ã transfe ....
renc1a de apohces e seus juros;
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b) dizer sobrr. a climinnc.:fí.o de clawmlus ou condições quo
ts gravem;
·
.
'
c) o processo dos pedhlos de LransfPrcnc w de .ts:=;entalncnto, para as delegacias fisc~;es; .
ll) 0 preparo dos termos de registro de transforencia da:z
apolices;
.
·
e) a extracção dos eh.cqucs para pagan~en lo de JUros;
f) 0 preparo o c:xpediçao das gmas para pagamento de
impostos;
.
g) a guarda dos livros do registro de tl·ansfcrenc1a do
npolices;
h) outros serviços dessa natnrcza que iltes forem encarregados pelo dircctor.
Arf.. 26. São rcsponsavei~ os correk·re~:
a) pela regularidade da's trnnsfercncias que fizerem ou
pEJas informações que prestarem;
b) pelos enganos que commett.erem na extracQão e ent.rega dos cheques para o pagamento de juros, hem como nas
informações que prestarem a respeito;
Art. 27. Diariamente, das 10 1/2 ás 11 horas, deverão
os corretores pôr em ordem todvs os documentos que servirem de base ás transferencias de apolices e pagamento de
juros c, convenientemente proh,eollados, dar-lhes o devido
destino.
Pnragrapho nnico. Cumpre cspeciaJmente ao corretor
que estiver incumbido das transferencias examinar das 10 1!2
·ás 11 1/2 os documentos das que tiver de attender durante o
dia, de modo que as mesmas possam impreterivelmente ser
iniciadas ás 11 112.
Art. 28. Ao corretor que dirigir a corretoria cabe vigiar pela bôa ordem do serviço, devendo trazer imm:ediatamente ao conhecimento da directoria qualquer irregularidade que occorrer, bem como propôr o que entender conveniente para melhorar o serviço.
Art. 29. Igual obrigação cabe aos demais corretores, os
quaes agirão por intermedio do ehefe da corretoria ou mesmo
directnmente, quando elle não providenciar devidamente e
com a urgencia neccssaria.

CAPITUI,Q VIII
DA SECRETARIA

Art. 30. Junto ao direclor haverá uma secretaria encarregada de organizar a correspondencia da directoria e de attender a outros trabalhos do respectivo expediente.
Art. 31. Da direcção da secretaria será incumbido um
escripturario, por designação do director, que lhe dará os auxiliares necessarios.
Art. 32. Ao secretario compete ::
1o, receber o expediente e a correspondencia dirigida ao
director, bem como redigir e prJparar todos os papeis a serem firmados pelo mesmo;
2°, organizar o assentamento do pessoal da Caixa, com
indicação do nome dos empregados, id_ade, estado, nacionali-
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dade e categoria, mencionand\l as datas das nomeações, t
posse e exercicio, os accessos, as remoções e as commissões
permanentes, temporarias e extraordinarias, mencionando o
que constar sobre licenças, demis8ão, suspensão, elogios, trabalhos especiaes que hajam executado ou serviços relevantes
prestados e, emfim, tudo que se relacione com a carreira dOI
empregado;
3°, organizar e escrlpturar o protocollo dos papeis em
movimento ou transito pelo gabinete do director;
4o lavrar os termos de posse;
õ•, encaminhar ao director, Gepois de devidamente examinados, todos os processos pendentes de despacho;
6°, providenciar devidamente quanto á publicação dos
despachos e decisões da directoria, a juizo desta;
7°, attender a outros trabalhofo! extraordinarios de que o
director o incumbir;
· .so, ter a seu cargo um cofre para a guarda dos livros de
acf.as da junta e dos termos de compromissos de seus mem ....
bros, bem como de processos ou documentos que contenham
~alor ou sejam reservados.
CAPITULO IX
DO ARCHIVO

í\rt. 33. Ao archivo d<'vmão ser remettidos, devida..
mente protocollados, todos os livros, cuja escripturação es-ti\'er encerrada, e, a juizo do director, os papeis findos ou
parados por mais de 30 dias.
Art. :H . Ao archivista incumbe :
I 1i
i o, classificar devidamente os papeis enviados para o
archivo e mantel-os convenlentt~mente nrrumados e entalo ...
gados:
~o, attenaer promptamente aos pedidos de remessa de
\hTos e papeis que estiverem sob sna guarda, mediante re ...
quisição escripta;
3", prestar informações por escripto sobre papeis que lhl\
f'ôrem distribuidos para esse fim, pela directoria, sub-dire~
ctorias e corretoria; 4•, certificar, mediante despacho da directoria, o que
constar dos livros e documentos existentes no archivo, mas
restrictamente ao requerido e nas proprias petições;
5°, registrnr essas certidões no livro proprio authenu ...
cado por funccionario designàdo pela sub-directoria da divida publica e contabilidade;
6°, restituir aos i'Q.teressados, mediahte recibo, é pre-...
cedendo despacho do director, os documentos cuja entrega tôr
pedida pela parte;
·
7°1 impedir no archivo o ingresso de pessôas extranha~
e zelar pelo as::;eio do local em quo estiver funccionando ~
seccão;
Art. 35. Será o atchivista rf'sponsavel pelos livros e pa...
peita ttue receber para serem nrthivados ._
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CAPITULO X
l>A POltTARIA

Art. 36. A' portaria Jncu~p~:e a vigilancia do edific!o e
guarda dos moveis da repartu;ao, bem como dos papeis e
livros que estiverem nas sub-directorias e outras dependencias.
Art. 37. Compete ao porteiro :
to, providenciar para o asseio, bôa ordem e consex:...
vação do edifício em que funcciona a repartição;
2°, após o encerramento do expediente velar pelos livros.
e documentos que estiverem nos armarios ou sobre as mesas
dos empregados, não permittindo que sejam d'ahi retirados
nem compulsados;
3°, vigiar o edifício para impedir que nelle entre ou permaneça qualquer pessôa suspeita;
4°, verificar a procedencla de qualquer livro ou processo
com que algum desconhecido, durante o expediente, se apresente á porta para sahir ,e, si se tratar de documento ou livro
da repartição, deter o seu conductor até que o respectivo chefe
de serviço dê a necessaria explicação do caso ou sJbre elle pro-.
videncie;
5°, abrir a repartição com a antecedencia precisa, par•
que ás 10 horas da manhã esteja' asseada e preparada para
começar o expediente, e fechai-a, cuidadosamente, quando encerrado o mesmo expediente;
6°, effectuar despesas miudas ou de prompto pagamento,
devidamente autorizadas pelo director;
7°, prestar contas desse dispendio, nos termos das orden~
em vigor, mediante a exhibição de documentos, devidamentQ
authenticados e com recibosl. quando se tratar de despesa superior a 10$000;
so, fazer chegar ao seu destino a correspondencia official
e receber os officios e mais papeis dirigidos á repartição, entre~ando-os fechados ao encarregado do expediente,. quandO:
assim os receber;
9°, distribuir o serviço aos continues e serventes, inspec-cional-os, para que cumpram seus deveres, representando contra elles em caso de omissão ou desobediencia;
fO, mànter seu ponto de assistencia á entrada do edificio,
dando immediato conhecimento ao director, ou seu substituto,
do que de suspeito observar;
. H, ter·sob inventario em livro proprio os moveis e utensllios da repartição, dando descarga dos que se inutilizarem e
fazendo o accrescimo dos adqui.ridos, com indicação das datas
~ dos d~c~:rp.entos que servirem de fundamento á descarga oq
as acqms1çoes;
12, solicitar providencias do director quanto ao destlnd
dos moyeis e utensilios que se inutilisem e que não possa~
ser mais co-ncertados;
13, estar attento a que se mantenham com todo respeito
dentro da repartição as pessoas que ahi se encontrarem cumprindo-lhe representar ao director cQntra os que ~e afastarem
des:Sa nol'mn de proceder;
· ·
·
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f 4, prender lodo aquelle que dentro da reparticãõ fôr
surprehendido a praticar alguma fraude ou commettendo algum delicto, on, ainda, quando sob a pressão do clamor popular, tentar entrar na repartição, dando i,mmediato conheci·
rnento ao director;
15, supprir as mesas dos empregados do que careçam para
attender aos serviços;
16, desempenhar qualquer incumbencia; compatível com Q
seu cargo, que lhe seja determinada pelo d1rector~
Art. as. A distribui1;ão uos contínuos e dos serventes
pelas diversas dependencias será feita annualmente em janeiro e submettidas á approvação do director.
Art. a9. No decurso do anuo poderá essa distribuição ser
alterada, conforme as exigencias do serviço o impuzerem, do
que o porteiro scientificará ao director.
Art. 40. O serviço de asseio e arrumaçfio deverá ser attendido em cada dependencia pelos serventes que lhe tiverem
8ido distribuídos e sob determinação do porteiro auxiliado·
pelos contínuos.
Art. 41. A cargo do porl.<~iro haverá um cofre para a
guarda do dinheiro e valores que lhe forem entregues •:
Art. 42. Além dos set·viço:; que cabem aos contínuos e já
designados no cnpitulQ antecedente, incumbe ao,3 mesmo~
mais o seguinte:
.
1o, executar as decisões do directo:r: e as ordens que lhe~
~ôrem dadas pelos seus superiores·;
2°, fazer as notificações, intimações e diligencias que lhe~
fôrem ordenadas, passando as certidões ~precisas;
ao, levar a seu destino :1 COl'd~Spondcncia offir.i al;
4°, ter toda a cautela em que não se extraviem os livros,
papeis e mais objectos que ficarem sobre as mesas depois de
findo o trabalho;
.
·
5°, comparecer á repartição á hora que lhes fôr marcada
··
- ···
pelo ctirector.

CAPITULO X
DO PiSSOALJ SUA NQMEAÇÁO E Pü-SS.~

Art. 43. As c-lasses, numero e vencimentos dos empregados da Caixa de Amortização, ~erão os da tabella annexa a
este regulamento.
·
Art. 44. O director, os sub-directores, os escripturarios, os
corretores, os thesoureiros e os conferentes serão nomeados
por decreto do Presidente da Republica; o archivista e os carimbadores, o porteiro e os continuas, por titulo do Ministro
da Fazenda.
i o, é de livre escolha do Presidente da Republica e em
commissão a nomeação para o cargo de director;
2°, a nomeacão para os cargos de sub-directores e diver.sas classes de escripturarios se fará de conformirtade com
a legislação em vigor nas repartições de Fazenda;
ao, a nome~ção para os eargos de thesoureiro, corretor,
conferente e canmbador dependerá de proposta da junta admi~istrativa; a de archivista., pol't.eirq e contir.'Uo, _será. feita pel~
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1\Iinistr.o da Fazenda, do ac-côrdo ·com a logislacão em 'i::•Ji',
quanto á de fieis serrá f.eita pelo respectivo. thesoureiro,. ~/re 7
cedendo proposta ao d1reetor, c em .se.gmda suhmcttll.a a
approvaç.ão do 1\Hnisolro da :Fazenda;
4°, o clectricista, o encarregado do eloYador e 0:) serventes serão admittidos pelo director, devendo a c::colha rccahir sempre em cidadão brasileiro, maior de 21 annos,
sabendo ler e escrever, o que seja reservista ou que provq
achar-se alistado e não te~: sido sorteado.
5o, para o cargo de dactylographo o dircclor deve admittir quem tenha a habilitação devida o preencha os rcquisi tos
do paragrapho anterior, salvo sendo do sexo feminino a pessoa
a ser nomeada, caso em que so dispensará a exigencia final.
Art. 45. A escolha para O'; eargos de sub-directorea deve
ser feita de aecôrdo com a legislação em vigor.
Art. 46. Jlara ·os logares de thesoureiro poderã0 ser
nomeadas quaesquer pessoas com a devida idoneidade, sendo
prefei·iclos em caso de igual idoneidade os fieis com a vratica e habilitações nccessarias no rcspeetivo serviço.
Art. 47. Para as promoçõe-.; dar-se-ha prcferencia aos
empregados da repartição que tenham já se distinguido pot~
aptidão para o servico, probidade, zelo e assiduidade.
§ 1.° Fica a promoção dependendo do interstício de dous
annos,
§ 2. 0 As promoções devem obedecer ao criterio de dou~
tercos por merecimento e um terço por antiguidade.
§ 3.0 Quando o provimento se dér com empregados de
outras repartições, deverão estes preencher as condições indicadas neste artigo, o que, porém, só poderá verificar--se
quando couber o criterio do merecimento.
§ 4.0 A nomeacão que occorrcr na hypothese do para ...
grapho anterior não prejudicará o direito dos empregados da
repartição, de accôrdo com o § 2°, quanto á classificação vara
o preenchimento de futuras vagas.
0
§ 5. Em caso de igual merecimento, será preferido o
mais antig~ de classe, e, si. coincidir o t~mpo de classe, de ...
verá recaln:r a escolha no que contar mais tempo de serviço
publico.
·
Art. 48,. Os empregados da Caixa de Anl:llrtização podem
ser transferidos ou promovidos para outras repartições, comr.
os destas para aquella.
Ar~ .. 49. As vagas quo se derem nos cargos de porteiro
o arclHvJsta serão preenohidas elo aceôrdo com a legislação
em vigor.
Art. 50. As vagas. q,e c.ontinuos serão preenchidas dentre os
s~rvenlcs da repartiçao, de aceôrdo com a legislar-ão em
VIgor.
w
1

Art. .fil. O director prestará, perante o Direct.or Gerai o
do cargo, o os demais funccionados pcrantd o
du·ector.
Paragrapho uni co. Os dactylographos, clectricista, encarregado do elevador e serventes não assignarão termc. de
posse, sendo apenas annotado no respectivo livro de ponto o
acto que os admittir.
·
···
c~nnprmmsso
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CAPITULO XU
DAS SUBSTITUIÇÕES, LICENÇAS E APOSENTADORIAS

Art. 52. Nas faltas cu impP.dimento$ dos funccionarios
da Caixa, observar-se-ha o seguinte:
1o o director será substituído pelo sub-director mai g antigo, até que outro sub-director _seja designado pelo ministro
da Fazenda;
·
2° os sub-directores pelo primeiro escripturnrio que o
direc~r designar;
3°, o chefe da seccão de corretores pelo corretor que a
junta designar;
4°, os corretores e os conferentes pelos escrípturarios
·que fôrem pela junta designados;
·
5°, os f he~oureiros pelos fieis que por elles fôrem préviamente designados;
6°, o porteiro e o archivista, pelos continuas mais antigos,
que tiverem dado mostras de aptidão para o servi co;
7°, .o fiel por um conferente proposto pelo thesoureiro 8
~pprovado pelo director;
8°, os carimbadores pelos continuas que a junta de~ignar;

9°, os contínuos pelos serventes mais antigos, c de comprovada aptidão;
10, os dactylographos, electricista, encarregado do elevador e serventes por quem o director escolher e que t.i:ver ~equisitos para occupar o emprego em caracter effeclivo.
§ f. o As substituicões- de que tratam os itens 3° e .&•,
serão feitas a titulo provisorio pelo director, quando não
possam ser determinadas desde logo pela Junta, sendo ness4;J
~aso submettido o acto á mesma na sua primeira reunião.
§ 2. As substituições dos thesoureiros pelos fieis serão
s6mente nos casos do licença, molestia, nojo, gala e serviços
obrigatorios; _quando se tratar de suspensão ou de processo
de responsabilidade do -thesoureiro, a substituição deste será
feita por escripturario de Fazenda, designado pelo director,
que submetterá o acto á approvaç;ão da Junta.
§ 3. o O afastamento dos thesoureiros neste ultimo caso
~carretará o do respectivo fiel substituto sem- direito a vencimento~, salvo quando merecerem a confiança do escripturario designado para thesourciro e a Junta autorizar que
com elle continue no exercício.
§ 4. o Exclusiva a hypothese do paragrapho anterior os
fieis do thesoureiro interino deverão ser por elle escolhidos
da classe de escripturarios, dentre os da Caixa ou de outras
;repartições de Fazenda.
§ 5 . o A não ser nos casos de que cogita este· arti~o, nenhuma outra substituição se durá entre funccionarws da
.Caixa.
Art. 53. As licenças e férias a que tiverem direito os
funccionarios da Caixa, serão concedidas, de accôrdo com a
legislação vigente ao serem feitos os pedidos.
Art. 54. Os íunccionarios que contarem mais de tO
0
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aimos de serviço publico federal e se invalidarem no serviço
da Nação, terão direito a aposentadoria, observados os preceitos adaptados pela legis.tação vigente.
CAPITULO XIII
DAE

OBRIGAÇÕES COMMUNS AOS EMPREGADOS

Art. 55. Todos os empregados são obrigados a:
to, comparecer à repartição ás horas do expediente e~
extraordinariamente, quando convocados, c permanecer nella,
applicados ao trabalho que lhes fôr distribuído;
2° informar com toda clareza sobre os processos que
lhes f'ôrem distribuídos, cumprindo-lhes dizer expres~ameute
sobre o merito do que fôr requerido;
3°, expôr aos seus superiores todas as duvidas que offerecerem os negocias, documentos e papeis que examinarem,
quaesques vicios que nelles encontrarem e os abusos contrarios á regularidade do serviço, que chegarem ao seu conhecimento;
4°, guardar inviolavel segredo, não s6 sobre todos os
nt::gocios de que se tratar na repartição, ainda quando não
estejam delle incumbidos, como de tudo que constar sobre
qualquer assumpto que, por sua natureza, o exigir, ou sobre
quaesquer despachos, decisões ou providencias, emquanto
não forem expedidos ou publicados;
5°, assignar e rubricar, de modo legível, todos os actos,
notas, papeis, ealculos, escripta official e informações, afim
de se tornar effectiva a responsabilidade em que possam
incorrer;
6°, responder por todos os damnos ou prejuizos que, directa ou indirectamente, causarem á Fazenda Nacional, por
fraude. incuria, desleixo, ignorancia ou culpa, ainda que leve,
indemnizando-a, mediante desconto mensal da quinta parte
dos seus vencimentos, até perfazer a importancia em que fôr
avaliado o pr~uizo, si não puderem indemnizal-o de uma só
vez, além da responsabilidade criminal em que possam incorrer;
7°, tratar com urbanidade as partes, avbndo-as com
promptidão e sem preferencia ou predileccões odiosas.
, Art. 56. Quando a p~rfe :;e julgar maltratada ou prejudicarta por algum empregado, poderá, verbalmente ou por escripto, queixar-se ao director que, ouvindo o accusado e reconhecendo a procedencia da queixa, punil-o-ha, como no
caso couber.
Paragrapho unico. Si a falta fô:r do direcfor, a parte deverá dirigir-se por escripto ao Ministro da Fazenda, que, após
ouvil-o, deliberará como entender de justiça.
Art. 57. E' prohibid,, a todú empregado:
10, fjrar ou levar comsigo qualquer livro ou papel pertertcente á repartição, salvo por motivo de serviço, com nutoriza~ão do dircctor;
2°, occupar-se de assumpto estranho ao scrvico, durante
ó expediente;
1
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Art. 58. E' igualmente prohibido aos empregados, sob
as penas da lei :
1°, receber emolumentos e vencimentos não autorizados;
2°, acceitar ou receber qualquer offerta de dinheiro,
c.foação ou dadiva de objectos de valor, ou solicitar alguma
dessas vantagens de pessoas que tratem ou tenham negocio na repartição;
3°, receber ou pedir por emprestimo dinheiro ou quaesquer valores ás mesmas pessoas;
4°, tomar parte em qualquer contracto com a Fazenda,
quer na repartição em que_ exerce~ o emprego, quer em qualquer outra.
. Art. 59. Nenhum empreg·ado poderá ser procurador do
partes, nem mesmo escrever ou redigir papeis a ellas pertencentes, em negocio que, directa ou indirecta, activa ou passivamente, pertençam ou digam respeito á Fazenda Nacional,
sendo-lhes, porém, licito substabelecer a procuração.
Paragrapho uni co. Da prohibição .da procuradoria, exceptuam-se os negocios de interesse dos ascendentes ou descendentes, irmãos e cunhados dos empregados, que não tenham
de ser por estes despachados ou expedidos.
Art. 60. Nenhum empregados poderá averbar-se de suspeito nas questões que se suscitarem, salvo quando se tratar
de negocio seu ou de seus consanguineos ou affins até o 2°
gráo, ou ainda de negocias de algum seu amigo intimo ou
inimigo capital.
Paragrapho unico. Fóra destes casos de suspeição o empregado poderá dar-se por suspeito, quando tiver algum
motivo particular que o inhiba de funccionar, mas nesta hypothese, manifestará ao director a razão de sua suspeição,
a qual será apreciada pela autoridade superior, que a accei . .
tará, ou não.
Art. 61. Nenhum Pmpreg·ado poderá ser distrahido do
serviço por qualquer autoridade, sem permissão do director,
a quem se fará a requisição nos termos da legislação vigente. ·
CAPITULO XIV
DAS PENAS

Art. 62. Conforme a gravidade das faltas que venham a
commetter por negligencia, desobediencia, desrespeito a ordens legaes dos seus superiores, ausencia do serviço, sem
motivo justificado, ou outras faltas de caracter disciplinar,
que não constituam crime previsto pelas disposições em vigor,
serão os empregados da Caixa punidos com as seguintes
penas:
a) advertencia;
b) reprehensão verbal em particular;
c) dita por escripto;
d) suE'pensão até 30 dias;
e) exoneração do cargo, mediante o devido process0 administrativo.
§ 1 . o A pena de advertencia attinge tambem as partes
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que do qualquer modo causarem pcrlu~·)Jação ao expedwuw
da repur·Ução.
·
§ :!. 1\ pc11a do sUSJHHH:;üo snrii impo~ta 11os caso.;-; du llegligoneia, l'alla do eumpr·iJuenlo dD devt~L'l'S 011 dt• d~~~iol.H~
0

diencia.
§ :3." São os scg·uinL::3 os cf.\'eHos da suspensão;
a) lTiliO vuna di::;eiplit.'ar, a perda de Lodos os vcueimctlto~;

ú)

eOI)W

wc·dida preventiva, s(•lllClllt' a verda da grati-·

ficação;
1'l
por elfüilo Lle pronuncia nm crime de re:o;pon~w.bili
dado. a pcl'da da gratificaç3o e ser o cmpr'ct;ado privado da
mel.ado do ordenado, nté decisão final do processo, quandu
porderft ~·~.~a nwtade, si Jôr em}dnmnado, ott scr-lhc-ha rc;:;Lituula. íd ·:oln'l'vier al•~1olvição.
§ 4. o Terá o empregado direito ao ordenado, si occorrcr
que n suspensão ndministrativa seja annullada.
§ 5. o Quando se dêem faltas mais graves do que as determi nantcs da pena du tiUSIJCL':~ão, será o funecional'io ex:ollerado, lllcdiantc, porém, prévio proem;so mn (}Uo se lhe asS!·~
gurcm tnr~os os meios do defesa.
Art. G3. No caso de dcsohndicncia formal, ou pratica ae
qualqt:r·r deliclo, quer pot· omprt'f.!ados, quer pelas pal't.c:->, o
director determinará a lavratura do respectivo auto, que remct.t.er·;í. com todos os dncumcnfo3 c informações necessal'ias
á COill{lf'(rntc autoridade policial pam o devido processo erj.
miL'al, c• ::1.1~ mesmo tempo vcrlat·á a entrada do dclinquento na.
reparf.i~fl.O e SUaS depcndencias peJo tempo que julgar COilVO·TIÍCL'If•, dn f uclo dando scicncia no Dircctor Geral.
Art. G4. Cabe ao direcloe a r.pplicução das penas do artigo 'GO, itens a a d, o aos sub-direeforcs impôr as dos ilcn:;
a c IJ, dandn cnnlwcinwnto irnmf'dinto no dircclor, quo as podce:í. npprovae ou modifica e.
Art. G5. Si a falta em que incorrer o empregado fôr do
natureza a exigir pena maior do que a suspensão o direct.or
submeti crú ao Ministro da Fazenda o facto para providenciar
convenientemente.
Art. 66. As faltas ol1 omi~~t:ões que forem commeft.idas
pelos sub-directorcs serão sem detonça lcvada·s ao eon.IH~ci
mento do Dircctor Geral.

CAPITULO XV
DO HOH.\HIO DE 'l'fiAB.\LHO

Ad. ()7. O expediente da Caixa de Amorl.iz~u;ão cnme(i<l
ás to 1l1nra:;; n lr't'nlina :ífl 16 hnra:;, podPndo '~Pr· pr'oJ·n·~ado
pelo di !'\'c' I n1·. rpmndo o scrvic:o a ~:.,im o exigi I'.
A ri.. GS. Dnranff~ P:'i~cts horas, as tmrU~s pod''l'fi.o rnzPr
'entrega dos papeis referentes aos seus negocias e informar-se
do fil~ll :t:ld:lllll'ilÍíl, f'rilll ;1: ~C~I!Í!Ifc':i l'f~SII'ÍI~Çik:;;:
1a, a Suh-rJirccfnria da Divida Publica c Conlahilidade
acccibrú n" pr·uposi<H dP transfcrencins de apol ices vara sewem conferidas das 10 1/2 ás 15 hoeas;
~is

de 1926 - Vlo. III
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2•, a' Corretoria das H 112 ás 15 horas aviará a! parles
que queiram fazer trar.'sferencia de apolices, e das 10 1/2 ás
15 horas as que queiram receber juros;
3•, a Thesouraria do Papel-Moeda attenderá aos portadores de notas para serem substituídas ou trocadas, das
10 1/2 ás 14 1/2 horas.
CAPI'rULO XVI
DO PONTO

Art. ·69. C!\da sub-direc!ol'ia terá um livro de pon~o,
tendo-os igualmente a sec«;ão dos corretores, n. do expediente
e a portaria.
Art. 70. Assignarão o ponto: na Sub-directoria da Divida Publiea e Contabilidade, os funccionarios alli mandarl.o5
servil', o thesoureiro da Divida Publica e seus fieis.· o archivista e o porteiro e seus ajudantes; na Sub-directoria do Papel-Moeda os funccionarios para ella designados, bem ·como o
thesoureirc. do Papel-l\loeda e seus fieis; na secção de corretores esses funccionarios e os que fôrem mandados ter exercício na mesma; r.'a secção do expediente os empregados que
servirem na mesma; na porta,ria os continuas, o electri.cista,
o encarregado do elevador e os serventes, sendo estes ultimas em livro separado.
Paragrap.ho unico. Os pontos f:erão er.'cerrados: nas subdircctorias pelos suh-directores, na secção de corretores pelo
il'eS'pectivo chefe, na do expediente pelo cnearregado, e na
portaria pP-lo porte ire.
.
Art. 71. Todos os empregados, á excepção do dircctor,
assignarão os seus nomes r:os livros do ponto ás 1horas marcadas para começar c findar o expediente.
Art. 72. O empregado que não se apresentar á hora regulamentar ou que faltar ao serviço soffrerá perda total
dos seus vencimentos ou descontos, conforme as regras
seguintes:
•
1o, o empregado que comparecer depois de encerrado o
ponto, mas dentro da primeira hora seguinte á fixada para
o principio dos trabalho~. ou retirar-se, com a devida permissão, uma hora antes de findo o expediente, perderá metade da gratificação, salvo motivo de força maior plenamente
'justificado, a juizo do director;
2o, o que comparecer mais tarde, embora jusf.ifique a
demora, ou ret.irar-se mais cedo. perderá toda a gratificação;
3°, o comparecimento, depois de encerrado o ponto, sent
motivo justificado, e a salhida, ~,em permissão, antes de findar o expediente, importarão á perda de todo o vencimento;
4°, o que faltar po: mvtivo justificado perderá sómcnte
a gratificação, salvo O CllSO do if.em 3° do artigo seguinte, em
que o empregado conservará todo o vencimento;
5°, O que falt.nr sem causa justificada perder:i todo o
Ycncimcnto;
6°, o desconlo por faltas interpoladas recahirá nos dias
em que estas se derem; mas, si as faltas forem successivas,
o desconto se estenderá tambem aos dias que, não sendo dq
f)e_r.viço, fi_carem çompr.~.l!~!!!li9oª !lO p~_rio~o (ta~ faltas;. /
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7°, quando o empregado perceber apenas gratificacão,
proceder-se-ha a respeito desta, de conformidade com o que
fica disposto ácerca das graf.ificaoões que completam os vencimentoR dos que percebem ordenado;
8°, Nenhum desconto, porém, se fará, si o empregado
não comparecer á hora mar~a_du P~l não assignar o ponto, p~r
estar em serviço da reparhçao fiJra della por ordem do di ...
rcctor, o que deverá ~c r notado no livró competente.
ArL 73. São motivos q•r·~ justificam a falta. de comparecimento ao expediente da repartição:
1", nojo, por fnllecimenlo de ascendentes, dcseemlcntcs;
irmão ou con.iuge, por oito dia~;
2", gala de eai'amento, por ig·ual tempo;
3~, molestia que obste o comparecimento do emprogudo
e grave enfermidade de pessôa de sua familia.
Ar I.. 7 4. Serão provada3 com attestado medico as faltas
por molest.ia, quando cxeedercm a trcs em eada mcz.
Art. 75. O serviço q'IC por lei tenha preferencia sobro
qualquer outro <~ justificativo de falta com direito a abono
de todos os vencimentos, não p.)dcndo ser consideradas just.ifi.cndas as faltas que provierem do desempenho de serviço
não ohrig:üorio.
.
Art. 76. Nos ca~os relativos a faltas e a desconto de vencimentos, de nccôrdo com as dts:vosiçõcs anteriores, serão
!empre feitas no livro do ponto e na folha de pagamento as
devidas notas.
Art. 77. Das decisões profel'idas pelo diroctor sobre faltas
de empregados, ou desconto em seus vencimentos haverá ;re. . .
curso para o ministro da Fazenda.
CAPITULO XVII
DAS FIANÇAS

ArL. 78. Prestarão fiança ·ao Estado os lhosouroiros, os
corretores, os eonferentes e os carimbadorcs.
·
J>aragrapho unico. O valor ca fiança que devem prestar;
~sses empregados será indicado pela junta, fix;tdo pelo mi ...
nistro da Fazenda c a fiança, finalmente, julgada pelo Tri ...
bnnal de Contas, nos casos previstos pela lei.
Art. 79. Não poderão entrar no exercício dos cargos,
sem terem prestado a necessaria fiança, os empregados meu ...
cionados no artigo antecedente.
Art. 80. As fianças serão arbitradas :para um quin ...
quennio, dentro do primeiro mez do anno respectivo, não prevalecendo, comtudo, o arbitramento para os funccionarios quo
já estiverem em exorcicio.
.
··
·
CAPITULO XVIII
DOS fiECUHSOS

Art. 81. Dos despachos do diroctor caberei recurso para
a Junta, por meio de petição, dcwidamcntc informada.
Ar L. 82. Igual recurso haverá dos despachos dos delegados fiscacs, quer ellcs ~e refiram .a .apolices e seu ju~o.
~uc~ no pap~l-moc~a~
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Art. 83. Os recursos sorão apresentados á repurticâ!J recorrida, mediante l'equm·iinonLo ]JCdindo seu encatnmhumento o que doverú ~er attcmJieio sem demora, juntando-se
ao pr~cesso ol'ig inal a petição, razões e documentos e após
serem prestadas as devidas informações.
§ . o Quando assim o exigirem os interessados, a repartição recorrida dar-lhes-1m reeil!ü da petição de recurso, declarando uelle ljlluos os documentos <IUC estão aunexos, bem
como qual a data de sua entrega.
§ 2. o As decisões da Junta só mente poderão ser reformadas por sentença. da Justiça Federal.
<r

CAPITULO XlX
DISPOSIÇÕES COMPLEMENTAil.ES

1\.rt. 84. Em relação ao abono de vencimentos e gratificações o n tudo que fôr concernente a concurso, nomeação.
posse, oxorcicio, ponto, descontos, promoções, remoções, licenças, suspensões, antiguidade. aposontadorin; demissão e
outras c.ircumstanciás, e nos casos não provistos expressamente neste .regulamento, observar-se-ha a respeito a legis ...
lação quo estiver em vigor quanto ás demais repartições de
Fazenda.
Art. 85. O material destinado ao expediente .da repartição, como sejam livros, papel. 1intaz etc., será adquirido a
proporção que fôr sendo nccessario, aevendo os sub-directores, o chefe de secção de corretores, o encarregado do e~pe
diente c o porteiro dar conllerimento prévio á dircotoria e formular os respectivos pedidos, af1m de ser providenciado a
respeito, precedendo o empenh" oa despeza decorrente.
§ 1. Igual procedimento será observado quanto á ncquisição dos moveis de que carecer a repartição ou reforma o
concerto dos já existentes.
§ 2. Quando se tratar de Ctlllcerto ou alteração que se
relacione com o proprio edificio ou suas divisões, será apre-sentada a devida representação á dircctoria que, após o necessario exame do caso, o transmittirft ao Dircdor Geral, para
d~liberar como fôr conveniente.
0

0

CAPITU:{. . O XX
DISPOSIÇÕES '1"!\A~SlTORIAS

:Art. 86. Serão apostillados os decretos de nomeação dos
chêfes de Eecção, que em virtude dcsf e regulamento ficam
sendo sub-directores.
Art. 87. Passando a corretores os ajudantes, serão seus
decretos igualmente apostillados c suas fianças reforçadas para
o valor das do cargo de corretor.
Art. 8!3. O actual corretor cor:.tinuará dirigindo n corretoria, cmquanto não se proceder à escolha de que trata o
art. 1°, § 3° deste regulamento.
Art. 89. O valor .i á fixado para as fianeas continuará a
_ser tómado em considcraçã.o até janeiro de 1926, q\lando
deverá dar-se o primeiro arbitramento a que se refere o artigq 80.
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TITULO 11
Do serviço da divida publica
CAPITULO I
DA EMISSÃO

Art. 90. Os titulas d1 divida pul.Jlica fundada serão emittipelo J'hes;)uro Nacional c lançados com as eo:1vnnicntes indicaeGP:-- em livro proprio a cargo da Di r nr-Loria dr~ ConLabilic;1do Publica.
§ J ." Essc..s Ululos terão os valores rlc 200$, fiOO$ c 1 :000~
e e:xtratL'dina; :[dU:nlc algum outro que pnlo 'fltn::::(mro soja
a ioptqo:1o.
§ ~. 0 ScPlprn que o Thrsouro for autoriJ::vln a cnntr.ahir
emp1·r::;l imo rfl:~tliante mni:'3são de· upolicr,s dcvcl'Ú ser· ouvida a
Junta quando á estampa ou padrão a adoptar..,se.
Art. 91. A' medida que as apolicos forem sondo entre...
gues aos interef;·sados, rrmeUcrá o Tl1esom·o ú C;1ixa de Amortização uma relação quo àovq·rá c.o;1signar:
a) o numero c da la do decreto que nu torizn!r o cmprestimo;
b) a taxa de juro quo venecm as apolices;
c) o nome fie cada pos:.uidor scguirto rlo ~.f'\1 estado e con ....
dição civil, bem .como da sua naciona~idado;
dl o valor, a quantidade c a rw;pnct.iva numeração relativamcnl e a Gada possui dor;
e) a mrnçofio de qualquer clansnla rwo :l·J gr;-~vr~ Oi_l caução
a que estejam sujeitas, indicado no ultimo caso o nome do·
muluantr, qilrttldo oreorra o prcscriplo no ~ 2" dl'~:'e· artigo;
1) o nmnrro de ordem dos posc:.uidorcs o a ~wmma dos tif.ulos o da sua importancia.
§ 1. Quando a emissão fôr feita para oi Estados, deverá
r::er cnviarla ás dclegachs fiscac·s uma rnb~ãn n:1s eondições
referirias c uma reg-unda via dn mesma á CnixJ, :n1·a o seu
conhecimento c devidas notas.
~ 2." ~03 casos urgentes, em que o 'l'hrsouro nfío puder
expedir logo ns apolicos, cmiUirá e:l1lfr:1as rnprPsrnl:l!ivas desses t.itulos, com as quaes serú pcrmiU.ir:n fazrr-:H~· !;T;.;passe ou
caução, e cohrarerri-so no Tl!'osouro os ju ms V(~neidos.
§ 3. 0 Hoai izar-se-ha o t.raspasso dr crml r la mrd hmtc• acLo
publico ou escripto p:uf.icnlar assignartn 11e!o \'f'.nrlrdor c corri ...
prador o por duns Jrstrmnmhr1-s ~doncr~s, fWrHlo p·" fi!'n1~:s de• to-nos quatro drvid:-:,mrnfr reconl!rcid:>_:,.
~ -1. Effrct.1:nr-sc•-h~ a cau(:fi.o mf'dianfr 1:P1~' rl:'e'nração
lavrnrla na e:1uff'ln r: r1s'1ign:u:ln prlo~\ cnn!rahrn!c·' n r1or· duaq
trsfPmtmh:"!'s, oknTarb a authrmlicirhilr rx!girl~" no parugrapho nntrrior.
~ f)
Q11an;Jn :1 Gfll'fl'l" fot• trOf'"~(h nnr fl!,c;l:,.,,c. ''Cl"Í OSSU
rau('fío' ~011 fi~mn da': p~l ~ r~;nmnn i
r',· ;ll·l!~ ~:1 {;i.. ~ r1, 'l'l1~;;o;·l~O
fazer ú Caixa do Amortização rlc aecôrdo com n loUra c) desto
artig.o.
§ ü.o A eaufola dever:\ ser entregue :í. pessoa fTlW apresentar a illlpnrtanr.ia rpspretiva. quando sr frat.ar' dr' suhscripçfí.o
publica, ou ao cre.rlor, rlcvidam'cnfc hahil it.ado, qmmõo .1he
dr,~

0

0

0
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couber o direito dé receber apolices em pagamento, ipas·sando
no rcspcclivo proces~o a precisa quitação.
§ 7. 0 Em amhns esses casos sómcntc serão en! regues as
apolices suhstit utivas de cautela ús pessoas em cujos nomes
tiverem sido suhscriptas ou ao~ seus rt'IH'es('n!antes lcgaes.
§ 8. 0 .\s eau (,•la~ dadas pelo Tlwsouro vod1~J·ão SPl' dN;rJohrada.s em ont1·ns d1• nwnot• valor, eonronnn Sf'tH possnidm·r•s
o solicifarnm.
~ 9:' SPrão notriÍnntivas as caute:as que sn referirem a
npolic<'s nominativas c ao porfarlol' as .que r('lll'l'senfarcm títulos dessa espccie.
Ar L 92. Quando se der Qxlravio de cautela a quo allndcm os dispositivos precedentes. pn:;sar-sc-lla segu11da via
fla mesma, procedendo-se a respeito, eomo em rela~ão aos titulas no por f adnr 1ll•termina o decJ·et o n. 3. 081, de 5 de novembro de 1898, nos arl.s. 168 a 17-1, parte V.
Art. 93. I\' o c·aso do 'Jlhosouro emittir apolices ao portador, cujo pagamento de juros tenha de ser cffect.uado na
Caixa de Amor! izaeflo e outras repartições, a estas o Thcsonro
rlar:'l conhccim0nlo, no fim de eada semosf I'P. da L}llantidade
·das apolices cmit.f idas c a llllmct·a~:ão da ultima de lias, até
eomple·tar-sc a emissão.
Paragrapho unico. Si algumas d~stas apolices não fôrem
PmiUirlas, por se terem inutilizado, devf'J'á srr mencionada a
respectiva numrrnção.
Art. 9/i-, Durante (JS meze~ de junho a dC'zembro não se
:fará emissão dí• apolict:'s e, quando por motivo urgenle, o TlH\souro tenha de faz el-o, a. averbacão dos respectivos títulos só
<Joy(l<rá srr feita na Caixa ór Amortizaf;ão nu:; mozes seguintes.
CAPITULO II

ArL 95. Recebidas na rt-pm'lição onde se tenha de effoctuar o pagamento de .i nro as relaçf•cs rl1~ que trata o art. !H
ou as guias de que trai a o art. 1~35. § :zo, procPdi'r-se-ha a
inscJ'ipção das apoliccs.
§ 1.° Cada emprestimo terá a sua e~crípt.urnção dividida
flegundo as lettras do alphabeto e havendo, para eada let tJ·a,
uma 5a>ric de livros.
§ 2.° Far-sc-ha o assentamento em duas pag·inas, sob os
lillllos entmda e sahida, la1H;ando-sc nessa cunta corrente:
I, ao alio:
n' o nome óo possuidor;
{;) o seu estado e condição civil;
c) a srta na1·ionalidad1~.
H, ú pagina CSfluerda, sob o titulo enlmda:
n.) o numero e data da re,Jaf?ão, da propo'3ta ou gnia. que
servir de hase {t inscripeão;
b) a flttan!idncie "a nume1'a1;ão da;;; apolicr~, Sf'gnndo seu~
~'alorr~;

c) a ela11snla a que estiverem sujeitas;

\,..

d) a indicação da proeedenc.ia;
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e) a rubrica do empregado que fizer a inscripção.
III, h direita, sob o titulo sahida:
o 1 a .da! a o o numero da proposta ou guia mecliante a
qual fOL' dada Rallida;
b) a quanlidade e o~ ntll1H'ros scpat·ad:unf'l11P· por FH'IIS
Yalnl"PR;

c) destino da guia ou numero do livro e folha da conta
que recebeu a nova inscripção;
ll) a clawmla rnm que pus~mmm os ti In los pat·a a nova
conta;
r) a rnbl'ica do Pll1IH'rgado qnr, liver fciln o lan('amrn(o
rle .:::a h ida.
Art. DG. Em quanto Hi'i.o for substituida pelas apolices a
cautela de que f rata o art. !ll, § 2°, não será inscripto na
Caixa dP Amodiza!:ão on nas deleg-acias fisca('S o nome do
rc•spl'f'l ivo po~.::~uidm·.
·
Arl. 97. ~ão scrú ~Jmitlida a inscripção de apolicos em
non:l' dP mais de um possnidor.
Art. 98. Yerificada a exisl.encia do dous ou mais possnidnt·rs de apolie1•s eom iürntieo nomr·, exigir-sn-ha d1dlr.•s
qual idacl1:s IJIIe o:~ idfml ifiqurm e !JIH' S<'rão aJJnnl ::lflas na
resv0ef int conta ('Ol'rcnfe .
•\l't. \JD. Toda vez que seja Yrrificaifa qtwlquer fall!a Otl
engano na in;;;crivc.:ão, será esta mandada reetificar pelo clirector, nwclianlc rL'.lJI'C'Sf'ntat;ão do rmpregado que dPst·obrir a
omi.-:;_.:;fio ou a reqm:t·imnto da parte interessada.
§ Lo Se a omissão rn·ovier de relar.:ão, guia ou outt'O do ,
rnm1•nln ol'ficial, que tenha servido de fundamento para a insrripção. o diJ·rclor se dirigirú ú auto !'idade exprditora pedi mio e·sel::H'I'einwntos ou o pt·crneh illlt'nlo ela laru11a e. olJlirla
a rt•spmd a. drtcrminar:'t a cmTecção.
§ :2. Quando a falha tivPr orig·em na propo:-;fa do fran;:;fercncia on ('01 outros documentos apre8entados por parUr.u laI'es, naberú a estes apresentar, no primeiro caso, attestado ou
deelarac.:ão do con'etor do fundos pnblicos que interveio na
fJ·ansae~·ão ou, na segunda hypoflH'SP, .qualqnel' .doc11mcnto habil l'i l'nJailo pPlo magistrado ott pelu f abellião, qtw I i ver officiado no respectiYo processo, provando assim o intr•rf•ss::ulo a
legi! imidarle da redificaçã.o requel'ida.
Ad. 100. As inseripçõe~ das apolirr·~ podN·uo soffrer as
scgu i nt L's altera~·ões:
1a, modifi-cação do nome do possuidor, do seu estado .e da
sua condição e i vil ou nacionalidade;
2'>, gtanH:ão ou caneellanwnfo .de clansn~as.
Ad. Hl l . A modi ficac;ão de nome do possuidor f ar-se-á:
a) á vista de decreto judicial, quando se t1·atar de menor
orphfin ou JH•ssoa de incapacidncle eivil;
b J a requerimento de quem e-:;!.ivce invcsl ido do vaf l'io
poder i' mNI1anlc~ a aprescntac:ão de doclllnenlo .ittstificativo da
nlleraç-fio, quando o possuidor ainda fôr menor;
c) tnPdianle J'P(}!Jerimcnto do interessado, quand"o se
tratar· de pP'-:->na sui-Jui'is -- ncompanhado aqnelle da nrcf"lssaria ju:.;;tif'ie:H~fio ou de outro documento hallil (lfW aulndzc
ou fnmlarncnf I' a alteração .do nome na inscripr:ão.
Art.. 102. O estado ciYil, casad(") ou viuro scr:í notado á
0
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vista de requerimento do interessado, instruido da certidão
do registro competente.
.
§ 1. 0 A certidão de casamento apresentada deverá declarar o regimen do bens, de acr.ôrdo com o art. 195, n. VII, do
Corligo Civil.
§ 2. Quando ao ser foi f a n annotação do estado dn viuvez,
vcrificar-sr quo dn inscripção não consl.a o rogimon do casamcnlo, nos I ~'rrios do paragrapho antrrior, deverá srr pmvnrln a adjudicação das apolices ao conjugo sobrevivo.
Art. 103. As alterações da inscripção em virtude de out.r·t\s modificnt,~õcs do estado civil dar-se-hão por averbações
ou eliminação.
·
Art. 104. As condiçfio dt• menorirlade poderá:
a) ser averbada:
1 ", por alvará de juiz competente;
2". a rr.qtwrirncnto do qnem estiver investido do pafrio
poder;.
lJ) ser eliminada:
,
1°, mcriianle Cf'rtirlão do registr.o civil ou documento equivalente quo prove trr nttingido a idade legal rla mainrirlndn;
2o, por certidão do rcgi~tro civil provando a emancipação
voluníaria ou judicial;
3°, por ccrf i dão do casamento c da cscriptura antfmupcial
devidamente registrada;
4°, por documento quo prove o oxcrcicio rlc emprego publieo effcct.ivo:
5°, por cúr idiio que prove a co li ação do grú.o !Scicntifico
em curso de ensino superior dnvidamenf.o rcconhecirlo:
Ü mcdiallf.o
:' prova de aehar-fH"~ rsl.aheloeirlo eivil ou
commrrcia:lmenl e com ec.onomia propria.
§ Lo Do pNlido de eliminação. da condição de mo!w_rid.ade
deverá constar n nome rlo pos~mioor como pessoa su1-.1urzs e
nqucllc com q11n livcr sido ahcrla a inscripção sob a rnenori0

0

,

darJ~.

§ 2. Quando se tratar de emancipação decorrente de casamrntn de orphã, deverá constar do pedido de eliminação daqnolla condição, não s6 o nome que ella tiver adopt.adn, como
tamhern o nome com que a inscripção foi feita e o nome do
marido.
·
Art. f05. A condição de interdicção ou de outra qualquer
incnpacidade civil poderá:
a) ser averbada:
1°, por alvará do juiz competente;
2°, a requerimento do curador ou administrador, instruido
do rlevido alvará.
b) ser eliminada :
1o, mediant.e alvará do juizo competente;
2°, a requerimento da parte interessada, instruido do necessario alvará.
Art. 10ü. A modificação do r:acionalidado far-so-;í á
vis Ia da proYa do mwionalizaç~o.
Art. 107. A gravação das clausulas de usofruct.o, fideieommisso, dotal, inalienabilidade, onus e fiança ou caução
0
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prestada á Fazenda Nacional, Estadual ou Municipal, bem como'
caução ou penhor entre particulares, far-se-á:
a) as do usofructo, fidei-commisso, dotal, inalienahi~idadà
ou onus, á vista de decreto judicial ou traslndo da escrtptura
de ,l(lar;iío ou do{c;
lJ) da dP fían(;a ou cau1,;•flo á Fazenda Na'cional, Bst.adual
ou Mnnieipnl, por aviso ou officio da autoridade a quem competir;
.
.
c) as de caução ou penhor a partwulare8, firmas comllH!reiacs ou cst.ahclerimcntos de credito, mediante requerimento do possui flor, em que declare qual a natureza da trans-

ael,;f:t, c f'{lrll qru'tll ,; r·~;~:a l'i•ila, Cíll!lilltl:tlldo ;L\ :iltol!~'''" P.ln
seu 111trr1e I'Oill a nHI a r!~~ eannnn:~ rltH, ou do l· 1'1•dn :·, PX Ir i I li J.'do
o tilnlo d:• cnnsliluir~i!o do mms.
·
Art. 108. As clausulas a q11e se refcr~ o nrtigo antccc-·
dente t'erfí.o cancelladas:
·to. a de nsofructo, fidci-cornmisso, dotal, inaliPnahilidade
n onus, á yi~;ta de decreto judicial;
2'', a do fiança ou caução prestada á Fazenda Nacional,
J<~slarlu;-tl ou Municipal, por aviso ou officio da autoridade que
rcquisi!Olt a gr·avação, ou cta que tenha as suas attrihuições;
:1". a de caução on penhor a ·particulares, a reqncrirnento
de qualquer rios eontrahentes, acompanhado da prova do qui-tação on á vista de decreto judicial ..
Art. 109!. O caneellmnento de clausula só deverá ser· feito
á visla de autorização do juiz do município em que se achar
residindo o infcrn:;-s:uln, dl'sde que do alvarú r,onsfc Ice cessado a c i r·cunJ~·tancia que a impuzera, salvo o eruwr.ll:ll111'1lf.o
daqtlell;n qiH' f iVI'I'f'rn ftwo privativo.
A d. 11 O. Si o interPssado I'f'tidir fôr'a da Hepublica, altPral'-:~o-ú a llOtn ria insnipcfin {t vi~·il a de docnmnnLo'-J devidauJnn!o lngalizados pelo rc~poctivo con.':ul ou agente eonsular lJl'nsileiro, que declarará se foram ellos expedidos de conformi!hl'•· I'O!ll a leg-isla'\:fí.o que reg~ a matr.ria, c so as :llltorida~L~s qun JH'llec:; fu11r.cionararn são a~; cornpetentcs.
Art.. 111. Ni'ío se pa.;;;sarú eertidfío de assentamenfo sehão
ú pcssóa em cujo nome u;!.ivnrcm inscripfas ns npoliccs, a
sem' hi'J'I}r>iror.; on a seu:-> Irracs reprnscntnnf.cs, o11 f!,-runlle
qne provar lrp:itimo in f eressn, salvo si rsf n rlor.mnenf o fôr
reqnisirr1.do por autol'idane jurliciaria on aclminislr;d.iva, em
bem da jwd i1:,a ou por mol.ivo de ordem rmhlica.
Paragrapho unico. A eE:sas , •. uforilladm; poderão ~;er dadas
ns in fnrma\~Ões que pedirem, cabendo-lhes a responsabilidade
pelo sig·illo que devem gnardar a respeito.

CAPITULO III
DAS TRANSFERENCIAB

l --- Tmns{e1·cndar. nos 1'egistros dos 1'epartiçíics

Art.. 112. A 1ransfr.rcncia do JH'Opriodarle rlas apoliccs no-m in:· f.i\'ns sr.n1. dfectuaria em rcgisl.ros, na Caixa dn Amnrt.iznçfí.n e nas Doll'gacins Ji'i-;cacs nos Estados.
Paragrapho nn i co. Haverá nrn registro para r.nda r.m-
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prestimo e constará de tantos livros quantos fôrerri precisos
para facilidade do serviço.
Aet. 113. Fundnr-se-á a transfercr1cia em nma proposta
assignada pelos interessados ou seus representantes, c nos
d(lcumentos qne o caso exigir.
Paragraphõ unieo. Havendo int.erferencia de procurador;
a proposta será visada por corretor de fundos publicos.
Art,. 111.. Durante o ultimo mez de cada semestre ficarão
oncerrados os registros, afim üe se calcularem os juros e preparar-se o expediente para o seu pagamento·, observado
quanto as compras e vendas, que se fizerem nesse poriodo, o
disposto no art. 1. 32.
Art. 115. Nas transferencias intervirá corretor da Caixa,
examinando os liyros, os documentos e as procurações e informando sohrP os requerimentos c verificando a irlentidade da
pPssôa dos interessados ou de seus representantes.
·
Paragrapho uni co. Sempre que entender necessario, o corretor exigirá o reconhecimento das firm.as c a cxhibição dos
tit.ulos.
Art. 116. A proposta, alvará, escript.ura, ou qualquer documento com que tenha (}e ser instrujda a transfer·encia, deverá mencionar a quantidade, valor e numeração das apolices,
a clausula com que estejam inscriptas, o nome do vendedor,
doador ou finado, em cuja conta ellas se achem, o nome, o eslndo c condição civH e a ne.cionalidade do comprador ou beneficiado, á cuja conta devam passar, e a clausula a qne ficam
sujeitas.
·
§ 1°. Si a transferencia se fizer em favor de mulher casada, a proposta e os documentos mencionarão o nome do marido e o regimen do casamento.
§ 2. Quando se tratar de transferencia a favor de menores, deverá constar a filiação dos mesmos e sua idade.
§ 3. Nos casos de transferencia de apolices em virtude de
processo, a proposta indicará o numero e data do processo em
quo foi deferida a transferencia.
Art. 117. A transferm:cia nos registros constará de um
termo lavrado por corretor da Caixa, que o firmará com os
interessados, inutilizando estes as estampilhas do sello.
Paragrapho unico. Esses termos só mente poderão ser firmados pelas proprias pessoas que a~signaram as propostas em
que ss funda a transferencia ou por quem legalmente habilitado possa representai-o-s.)
Art. 118. E' dispensav~l a assignatura do possuidor, quer
na proposta, quer no termo, quando a transferencia houver
de se fazer legalmente em beneficio do Estado, por falta de
cumprimento de condições de contracto perda do valor da
'
fiança, ou outro qualquer motivo.
Art. 1:19. As proposhs de transforencias serão entregues
á sub-dircctoria da divida publica e contabilidade para a dcv~da conf~reJ?.Cia, sendo forne_cido aos interessados um conhecimento, a vista .do qual serao- attendidos no dia immediato.
Art. 12q. 81 dentro de ires djas, contados da data em
que fôrem firmadas as proposta. nao comparecerem os interessados para tornar .eff~ctiva a transferencia, serão as me:s ...
mas constderadas preJUdiCadas e sem effeito.
Art. 121. Realizadas as transferencias, as propo~tas serãe enviadas á sub-direetoria da divida publica e contabilidade
0
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dar baixa na conta em que estejam inscriptas as apolices
e abrir conta ao novo possuidor.
Paragrapho uni co. Os papeis qne tiverem scrvirlo de base
ás propostas serão na mesma occasião recolhidos pela corre.toria ao arelth·o.
Art. 1~2. NoR Eslados as trausfcroneias seriio rffeclnadns
nas delegacias fiscaes, sob a responsabilidade c com a assignatura do respectivo contador, tornando-se desnecessaria a
sub-divisão ·dos livros nos lagares em que não exista grande
quantidade de possmdores de apolices e não tenham grand~
desenvolvimento as operações que ellas oMasionam.
Art. 123. Dependerão d-J alvará judicial:
§ 1. As trun.sfcrencias por venda ou caução de apolice3
pertencentes:
a) a menores orphão.s c a interdictos;
TJ) a mulheres casadas sob o regimen dotal:
c) a legados e heranças;
cl) a espolios não partilhados;
§ 2 .., As transfcrencias provenientes de:
a) partilha ou adjudicação de herança;
1J) ver·has testamentarias;
c) liquidação de massas fallidas;
d) excussão de penhores;
c) dissolução de sociedade, não sendo realizadas de com)num accôrdo.
,§ 3.0 As transfei'encias por subroga~ão de apoliccs ·inseri...
ptas com clausula.
Art. 1:!4. A transfereneia das apolices doadas baseat·-se-<í
no respectivo titulo, salvo si a doaçã·o fôr onorada com
clausula, caso em qne a transferencia se fará por decreto judicial.
Art. 125. As trangff!rencias r.m virtude de sentenças esJ,rangeiras hasr,ar-sc-üo em carta (]:c sentença de hotnologn~.:ão
expedida pelo Supremo Tribunal Federal.
·.
§ 1.0 As que se houverem de fazer em virtude de simples
despacho ou ordem de autoridade estrangeira ba.,eal·-se-ão
em documento anthentico, legalizado de accôrdo com as regras estabelecidas no art. 115.
t§ 2. A transfcrencia em caução, em favor de pessoas
naturaes eu juridieas. de dh·eito pl'ivndo far-se-á á vis la do
proposta assignada pelo devedor e pelo credor, abrindo-se o
assentamcmto em nome do credor pignoratício com a nota
''caucionadas".
.
Art.. I.?G. PC'rmittir-se-;í a tran" fe.t·cr.'Cia para o nome
do cabet:a de r.asal s6mente das apolices que, não estando sujeitas a clausula alguma que as torne incommunicaveis ou
inalienaveis, passarem a constituir bens communs ou nos ter.mos do contrndo antenupcial.
Art. 127. A transferencia da·~ apolices para o nome do
cabeça do rasnl far-se-á a rf~qucrüncnto rio rnarido, exhibindo
certidão do tel!~no de casament~ do qual conste o regimen de
bens c da escr~ptura _antenupcial, se a houver, com a prova
de haver ella sido registrada nos casos em que a lei o exige.
Art. 128. As apolice3 inscriptas sem clausula alguma em
pome da mulher, só poderão §er pelo marido ~lienada~ .ou
0
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oneradas si exhibir procuração da mulhe~ com poderes especiaes para o acto.
Art. 129. A mulher casada poderá livremente alienar:
1°, as apolices não gravadas com clausula de inalienabUidade quando constituírem bens proprios dos quaes tenha ella
a administração, á vista do contracto ante-nupcial;
2°, as que houver por sentença de partilha em virtude d~
desquite.
Art. 130. A possuidora de ap0Iices que as qu izcr alienar
mencionará na proposta o seu estado civil.
.
·
Art. 131. A transferencia de apolices pertencentes a
associações, sociedades ou fundações, por venda, usofructo QU
caução, far-.sc-á-:
a) á vista de documm1tos qne provem a sua constituicã<)
legal;
b) á vista dos estatutor, compromisso ou contracto social,
por onde se verifiquem os poderes dos administradores ou.
gerentes para alienarem 011 onerarem bens patrimoniaes;
·
c) á vista de pu,blica-fórma da acta da eleição dos admi ..
nistradores e da assembléa .que autorizou o acto - quando
sejam omissos os cst.atutoa ou compromisso - cxt.ra·hida do
livro proprio c concertada por um tabellião companheiro; ou
a vista de autorização do~ demais socios, quando se tratar de
sociedades commcrciues ou civis e for a respeito omisso o
contract.o social.
IT -

Das trans(erencias por escriptura publica ou escriptO.
ngrtif!1J1n'l"

·~·~---------------------~~.~~~~~-~.~~~~ft~~•~r.u~a~l~lL~o~.~I~td~t~t~'r~um1ar.,.d~o~aur~t~.-rtrt.~i,i·cc~sfDJ~v~e~r~s81u~s~~~---------
penso o serviço de transferencias, as compras e vendas de
apolices effectuar-se-ão por escriptura publica ou escripto
particular.
·
§ 1. o Ao recomeçarem em janeiro e julho as transferencias nos registros da Caixa, deverão os interessados apresenfar as escripturas e escl'iptos particulares, revestidos das
formalidades legam;, que tiverem sido firmados durante a interrupção.
·
§ 2. Esses document.os servirão de lmso {t lavratura dos
respectivos termos de transferenc.ia, quo serão assignados
pela parte interessada e pelo corretor da eaixa em serviço
rlo transferencia.
0

IH -Das transferencias do assentamento de apoliccs de
para outra repartição

uma

Art. 133. Nos quatro primeiros mezes de cada semestre
será permittida, pagos os jnros até entí'í.o vencidos, a transfe- ·
rencia do assent.amont.o de apolicos rla f:aixa d8 Amortização
para as delegacias fiscaes e vice-versa c nc uma delegacia
fif-'cal para outra.
Art. 134. O possuidor, por Bi, ou por ,procurador, com
poderes expressos para 13SW fim, roquerer:'t a lransfcrcncia,
dP-clarando o emprestin:w a quo porf.cncom :1f1 npnlicns, a sua
quantidade e numeração
segundo os valorns - o a repartição em •quo deseja. se faca o assnnt:unPnf n, devendo
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exhibir os titulos respectivos todas as vezes ·que isso fôr
e'Xi,gido.
§ 1." u eonelor da Caixa de Amor·.tiznç.ão ou o e1~1p~·egaLio
que sua8 funec;ües exerça ~H\s delegacias f1scacs, ao mformar
o pedido de Lram; t'erencin, vcril'icarú dos livros de ussm~ta
mento t-i reuhueuto perteHccm ao peticionado as apolwm;
cuja b·p.n~rereueia prelende.
§ 2." Si do exame nr.nhuma duvida resultar, mandará
o chefe da repartição exfr<.lllir uma guia. que será assignada
:na ·Cnixu do ·Amot•! izução pnlo rcspocLivo dircctor c pelo subdirector da divida publica e conlnbilidade, c, nas delegacias
.ftscaes pelo respectivo d~lr.gudo fiscal c contador.
Art. 135. A guia ueverá mencionar:
a) a dcnorníuação da repartição que a expede o do Estado c cidade em que fnncciona;
:
b) o numero de ordem da expedição, dentro do anno
civil c crn relação a cada l ypo de apolices;
c) 0 omprcsfimo a que se referem as apolices:
d) a taxa de juros que vencem;
e) o nome, a condição c estado civil do possuidor, bem
como sua naeinnalidade;
.
· f) a filiação, si o possuidor fôr menor;
g) o nome do marido, si se tratar de mulher casada;
h) a .quantidade c rHtmcraçãu das apolices, segundo seus
valores:
·
i) 'ns clausulas a que estão sujeitas;
j) o ultimo semestre de juros pagos;
Ir) a roparlicão em que vae ser feito o novo assentamento;
l) a dal.a do despacho que autorizoü a expedição da
guia;

m) a data em qutJ é passada o o nome e cargo do emrregad·o que a fez.
§ 1.0 O funccionario que extrahir a guia. dará baixa, na
respectiva conta eorrente. ás apoliccs cujo assentamento se
transfere, -fazendo mencão do processo em que foi deferida a
transforcncia.
§ 2. o Hcrnct,f cr-sc.:..n officia l c directamento a guia, fazendo-se entrega ao pos:;uidor, mediante recibo passado no
respectivo processo, dos titulas, quando sua exhibição tenha
sido exigida.
§ 3.° Ficará na repaetição, em livro proprio, uma cópia
.das guia~ que se expedirem.
Art. 136. Nos casos em quo fôr necessario expedir-se
segunda via dr g-uia observar-so-á o Rcguinte:
§ 1. Si se tratar de engano ou omissão nas refercncias
que a guia deva conter, a repartição dest.inataria a restituirá
offioialmrntr :'i repartiçf\'J expedidora, que então mandará
éxpedir Rcp-tmda via:
§ 2. Quando se traLnr de descaminho, deverá o interes-sado provar ni"io haver a g·nin expedida chegado ít repartição
do so:1 dPstino. cnmrrinno, comt.udo, :\. roparf.i~fío expedidora
certifirnr-so officinlmcntC' fio fac! o.
,
§ 3. A segunda vifl. consisl irá em uma t.ranscripnão
ex&cta rla c(ipia da gnia original, authenticada a mesma,
quando da Caixa de Amo1·1ização pelo sub-director da divida
publica c contabilidade a visada pelo director, é, quando das
0
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delegacias fiscaes, pelo contador o delegado, respectivamente,
dev..-udo conter a rectificação no caso do § 1o.
§ 4. Além dessa authenticidade; será apposto á segundà
via o carimbo .da repartição. devendo o empregado que extra~
hir a cópia fazer menção, :rio logar proprio do livro de registro de guias, de ter sido expedida segunda via.
§ 5. A segunda via ser(t extrahida no papel proprio para
guias, acerescent.ando-se á epigraphe a expressão: segunda
-via.
Art. i37. Nos oito primeiros dias de cada semestre as delegacias fiscaes remetterão, impreterivelmente, á Caixa de
Amortização, um quadro demonstrativo das relações de que
trata o § 1o do art. 91, recebidas do TJlesouro no ultimo semestre, e das guias de transferencia de assentamento, de que
trata o § 2° do art. 134, que receberam c das que expediram
no mesmo perwdo.
§ 1. :E1sses quadros serão divididos em duas partes, na da
esquerda constarão as relações de guias recebidas, e, na da di ...
reita, as guias expedidas.
§ 2.0 Declarar-se-ha nos quadros o nome da repartição
expedidora, o numero de ordem da guia, a data e numero de
ordem do officio que a encaminhou e a quantidade das apolice.s
a que se refere.
. .
§ 3. o Igual procedimento ter-se-á quanto ás guias expedidas, substituindo-se o nome da repartição expedidora pelô.
da repartição destinataria. ·
·
§ 4. A' vista desses quadros serão escripturados os livros
de registro do movimento semestral das apolicos, entro a Caixa
de Amortização e as delegacias fiscaes, e entre umas e outra~
delegacias, de que trata o art. 10, item 1o, lettra b.
0
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Das trans{erencias de apolices ao portador

e de

cautel~

Art. 138. A transferencia das apolices ao portador ope•
rar-se-á pela simples e-r.'trega dos respectivos títulos ad
adquirente.
.
·
·
Art. 139. Nos registros das repartições não poderão ser.
transferidas as cautelas quo o Thosouro expedir nos termos dq
§ 2° do art. 91.
~
CAPITUI~O

IV

DO PAGAMENTO DOS JUROS

I - Dos juros de apolices nominativas

Art. 140. Suspensas as transferencias de apolices e en~
cerrados os assentamentos, a Sub-Directoria da Divida Pu ....
bliea apurará qual o capital de cada inscripção para o calculQ
do juro a pagar, organizando uma demonstração das entrada~
e sahidas de apolices, da qual conste:
•
a) o numero do livro, a letra a que correspondc e a folhli
da inscripção;
b) o semestre e a importancia dos juros a pagar;
c) os numeros dos respectivos cheques; e
,
~ quan!j!faq~ da§ apol_iceª po.r ~eus :valores •1

"Pr

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

591

Art.· 14ft. Feita essa demonstração, seu resultado deverâ
conferir com os saldos e dados da estatística organizada pela
sub-directoria e deverá confirmar a exactidão dos assentamentos e do capital de cada inscripção.
Art. H2. F~m .seguida proceder-se-á ao calculo do juro
a pagar e cuja importancia será transcripta no livro de averbações, á folha da inscripção respectiva.
Art. 1'13. O pagamento do juro realizar-se-á Plll todos
bs dias uteis dos mezes de janeiro e julho de cada anno.
·
Paragrapbo uni co. Quando for julgado necessario, o pagamento poderá ser prorogado. pela direcloria até cinco dias
· uteis e pela Junta até quinze.
Art. 11.4. Far-se-á o pagamento por meio fle cheques
'que, com os respectivo.s talões, terão o numero de ordem e mencionarão o emprestimo, a taxa do juro, o exercício c o semes. tre a que corresponde o pagamento,· o nome do possuidor, as
clausulas da inscripcão, observações, a quantia a pagar-se ~scri:pta _em algarismos c por extenso, e a folha do livro da
mscr1 pçao.
Paragrapho unico. Obedecerão os cheques a ordem alphabetica, não poderão ter emendas nem rasuras e serão rubricados pelos empregados que os prepararem.
Art. 145. Esses cheques serão preparado"! á vista da demonstração alludida no art. 140 e, isso feito, a respectiva subdirecloría deverá organizar, para ser apresentada á Junta, unui
demonstração da quantidade de a,polices inscriptas na reparticão, segundo seus valores e emprestimos, fazendo o confronto
com a do sernestre anterior e justificando o accrescimo ou diminuição que tiver havido no saldo, no calculo de juro a pagar
e na quantidade de cheques preparados
Art. 146. Ultimado o calculo de juros, a pagar, indicado
nos artigos antecedentes, o director officiará ao T.hesouro afim
de que este providencie para a entrega da respectiva quantia
ao thesoureiro da Divida Publica, o qual a receberá mediante
portaria assignada pelos membros da Junta.
Paragrapho unico. A communicacão da entrega do dinheiro feita pela Contabilidade do Thesouro servirá de documento de receita e será escripturado no livró Cl:\iXa da Divida Publica.
Art. 147. Acompanhado-3 de um quadro demonstrativo
da· sua quantidade, nun:.eração e importancia, serão os che.ques entregues á corrctoria, ·que passará o devido recibo.
Paragrapho uni co. Em quanto durar o pagamento de ,juros,
os cheques ficarão sob ~ guarda do corretor ou corretores que
para esse serviço forem escalados
Art.: 148. Ao serem entregues os cheques á corretoria na fórma do artigo antecedente, a sub-directoria da: DiVida Publica entregará tambem ao respectivo thesoureiro a
demonstração de que trata o art. 137, acompanhada dos cal ...
culos parciaes que lhe tiverem servido de base.
Paragrapho uni co. Terminado o pagan:ento dos juros a
que se referem, deverão ser esses documentos devolvidos á
sub-directoria.
.
Art. H9. Ao effectuar o pagr.rnenLo, o corretor ou o empregado que o auxiliar, reconhecerá a identidade da pessoa
que tiver de receber os juros, verificará a authenticidade dos
titulos, si se tornar isso necessario, e, dat~J:ndo o cheque e Q
;talão, assignal-Qs-ha com Q inter:essado, a quem entregará (j
tnjmeiro •J
o

o
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Paragrupho uni co. Si nessa occasião for éxhibido. algum
documento, dar-se-lhe-á o numero do cheque, mencionandose a sua existencia no verso do talão.
Art. 150. Quando se tratar de assentamento em que estivcrew ainda reuniúos dous ou mais possuidores e quizcretn
os mesmos receber scvaradamente a quantia a que cada um
tenha direito, o corretor inutilizará o respectivo cheque, extrahindo de livro avulso, cujas folhas terão a rubrica do subdirector da Divida Publica, os que se fizerem precisos, notando, porém, naquelle o numero o a: importancia destes, e
nestes o numero daquello.
.
Art. 151. Os cheques sómente serão pagos pelo the$OUrciro ou seus fieis, si se acha·rem devidamente assigna.dos pclos inl.creHsados e pelo corretor ou seus auxiliares; si não ti~
verem ra~mra ou cmentla o combinarem com o documento de
que trata o art. 137 .
Art. 152. São competentes para receber juros~
a) o possuidor inscripto, ainda que as apoliccs oslejam
cau~iunadas á Fazenda Nncion::d, Estadual ou Municipal;
b) o particular, credor pignoruticio, nos termos do at'tigo 277 do Godig·o Commercial c da logislar;ílo civil vigente,
salvo si diffcrenlcmente for determinado no contra:cto;
c) o herdeiro ou lcgatario, si estiver autorizado vor ul:vará judicial;
d) o procurador. apresentando poderes
expressos para
esse filr.;
c) o ccssionnl'io, á vista do tr:\slado da respectiva esoriptura;
f) o tutor, curador, administrador c inventariante, exhibindo certidão qne prove o cxcrcicio f\'Ctual das respectivas
funccões;
g) o pae, ou mãe, quando investida do patrio poder, si o
possuidot· for filho-familia não emancipado;
h) o marido, si as apolices inscriptas em nome da múlher
não tiverem ~·~ausula de paraphernaes ou não houver a
observação de estar ella divorciada;
i) os agentes consulares, quando hajam arrecadado os
espolio.s de seus comp~:triotas, na fórma das convenções; si,
porém, a arrecadação for feita judicialmente, deverá ser
exhibido o devido alvará.
Art. 153. Pago cad~ cheque, será o mesmo carimbado
com. a nota de pagamento ,e em seguida o s,eu numero e respectiva quantia serão lançados no respectivo livro auxiliar de
Caixa, o qual será dividido em tantos volurr:es quantos conYenhnm no serviço.
Art. 154. Terminado o pagamento, a corrctoria restituirá
os talõeR de cheques á Sub-directoria da Divida Publica, quo
fará a avcrhação rfos que tiverem sido pagos á vistn: dos rcspcrUvos talões.
§ 1. F.m se~u ida serno novamente r('rr:df idos á corretoria, sf! forem relnUvos ao fo semcRtre, para o pagamento dos
juros não reclamados, como determina o arL 1 GO, ~ 2°.
~ 2.° Findo o pngamcnfo do 2o smncstro. voltarão á subdirectoria os cheques relativos a esse scrr:estrc para a devida
Jl.Verbação do pagamento, conjuntamente com os do 1o semes .. ,
0

ACTOS DO PODE!n ll:XECUTIVO

593

tre para se proceder a liquidação do exercício, como determina
o mesmo artigo 160.
Art. 155. A' vista desses cheques a Sub-directoria da
Divida Publica organizará uma estatistica do pagamento diario, relativamente a cada livro, tendo por base o total das
apolices e a respectiva importancia de juros escripturada sob
o titulo "Juros a pagar" a .quantidade dos cheques pa3os e a
importancia total destes escripturada ~ob a titulo "Juros
pagos".
.
.
Paragrapho uni co. Essas estatísticas serã~ ü!lcerrada~ se·me.stralmento, passando o saldo para a estahstiCa: dos Juros
em deposito.
Art.. 156. Ao concluir-·se o pagamento diario, procederso-á a cor,tfercncia do saldo exisLente em cofre com o demonstrado no livro auxiliar do Caixa e se providenciará a
respeito de qualquer differença verificada.
·
Art. 157. ·Terminada a época designada para o pagamento dos juros correntes, a Sub-directoria da Divida Publica
fará a oscripturação do saldo no livro "Cofre dos juros em
deposito", e organizará um balancete; á vista do qual a junta
administrativa dará balanço ao cofre da thesouraria.
Art. 158. Nas delegacias fiscaes se executarão no quo
forem applicaveis, as disposicõe$ contidas nos artigos antecedentes, continuando o prep&:ro do pagamento a ser feito pelo
processo indicado nos artigos 39 e 92 do reguh'!mento de 1'J:
de fevereiro de 1885.
Paragrapho unico. A diffcrenca entre o total da relação
e a importancia dos juros correntes ·satisfeita dura-nte o niez
será transferida para o cofre de depositas, por conta do qual
se pagará à que for sendo reclamad&'.:
li -

Dos jurOs das apolices nominativas não ?'eclamadõs

Ar L. 159. O pagamento dos Juros em deposito será effe..
·ctuado por meio de cheques preparados com observancia do
disposto no art. 1<10, declarando-se o exerci cio em que se effectue o pagamento.
Art. 160. Sommar-se-ão, nos respectivos assentamentos,
os juros não reclamados durante o ultimo exercício· com os
do anteriores e::i:ercicios ainda não pagos e far-se-á uma rolacão dessas importancias, indicando-se em frente a cada uma
~ folha do livro.
§ 1. Não havendo differença entre a somma: dessas iir. ..
portancias e a que accusar a estatistica dos juros não reclamados, serão escripturados os cheques á vista do assentamento.
§ 2. O pagamento dos juros relativos ao primeiro semes. tre de cada exercicio será effectuado com os cheques que serviram para o pagamento dos juros correntes relativos ao
mesmo semestre.
Art. HH. A estatística dos juros em d®osito será organizada sob o.s títulos juros a 1Jagm· e juros pagos lançados e.n
duas folhas abertas.
Paragrapho uni co. Sob o tih11o de juros a paga1• cscripturar-sc-ão os exercícios de que provêm os saldos e a importancia de'S'tes, e .sob o titulo d~ juros 1waos .escripturar-.
0
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se-ão a quantidade de clhiequos dia.ri!lmento pagos c a respectiva import.ancia.
Art. f 62. Logo 1]Ue esteJam promptos &s cheques ~ que
a Junta tenha dado balanço aos cofres da thesouraria, principiará o pagamento, que continuará a ser effectuado ás terças, quintas e sabbados, até começar-se o pagamento dos juros correntes.
.
Art. 163. A import:mcia disponível dos juros não reclamados será, .nos termos do decreto n. 4. 382, de 8 de abril de
1902, applicada na compra de apo}ices Para o Fundo de Amortização dos emprestimos internos-papel, precedendo deliberação da junta·.
Paragrapho uni co. As apolices assim corr:.pradas serão
recolhidas aos cofres da thesouraria da: Divida Publica e o
seu rendimento será applicado na acquisição de outras apolice~.

Art. HH. Qunr:do acontecer que a importancia restante no
cofre não chegue para o pagamento dos juros que fôrem sendo
reclamados, o Thesouro supprirá o que faltar, sendo depois
indenmizado pela caixa·.
Art. 165. Terminado o mez de janeiro de cada anno, a
Sub-directoria da Divida Publica processará o pagamento dos
juros effectundos por conta do exercício anterior; fará um
balancete, inutilizando com carimbo os cheques e os respectivos canhotos, cujas importancias não tenham sido reclamadas, e extrahirá novos cheques para pagamento dessas importancia~, addicionadas as que, porventura, se achem depositadas em nome dos mesmos possuidores.
Art. 166. Verificará tambem a sub-directoria a exactidão do pagamento, deduzindo para isso a somma: das importancias dos cheques não pagos, .qww relativos ao pagamento
dos juros correntes, quer ao dos juros em deposito, da im ...
·portancia da· receita para o pagamento dos juros do exercício
sommada com a dos juros em deposito que tiverem . passado
do exerci cio anterior._ A differenca resultante deverá oombi!'.2 -.- .::om a despesa effe·ctuada por conta do exercício.
Art. 16'7. Os talões de cheques pagos! e inutilizados serão
reirettidos ao archivo, devidamente arrolados.
Art. 168. Do assentamento destes juros não se passará
·certidão; quem se julgar com direito a receber juros não reclamados nas épocas proprias deverá solicit&:r o pagamento na
secção competente ou requerel .. o ao director. Poderá, no entanto, ser passada certidão dos pagarr~entos effectuados, si o
peticionaria tiver a qualidade legal para requerel-a.

l l l - Dos juros de apolices. ao portador

Art. f 69. .F' ar-se-á o pagamento dos juros de apolic~s
portador nos mezes de janeiro r, julho; na Caixa de Atnor...
tização e. nas delegr.icias fi.scaes, obedecida a ordem de entrega
dos respectivos coupons.
Art. 170. Oito dias antes de se vencerem os juros, serão
apresentados á repartição competente os coupons, por ordem
numerica e acompanhados de uma declaracão assignada: pelo
portador dos titulos, que receberá em troca um bilhete ou oQ...

ao
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nhecimento, em que se determine a quantidade do . couvons
recebidos e a importunei&; que representam.
Art. 171. Si os coupfJH$ não offerecerem duviua, proceder-se-á ao respectivo pagamento, depois de s•c lhes dae baix:.t
nos livros proprios.
Art. 172. Durante o pagamento dos juros em deposito
satisfar-se-á a importancia dos Juros relativos a semestres
atrazados, preenchidas as formalidades dos artigos anteriores.
CAPITULO V
DA

SUBSTITlllC.t\0 DOS TITUJ~OS OU CHEQUES
• DESTRÜIDOS OU DlLACEilADOS

EX.TH.\VIADOS,

I - Dos titulas das apolices nominativas
Art. 173. Extraviado ou destruido o titulo de apoliccs.
inscriptas no registro da Caixa de Amortização ou de qualquer delegacia fiscal, o possuidor, por si, ou por procurador
com poderes expressos para' esse fim, depois de haver annun-ciado durante quinze dias seguidos, em uma das gazetas de
maior circulação, a perda ou destruição elo titulo, mencionado o anno do emprestimo, ou o pa'drão do titulo, a taxa
do juro .que vence a· apolice, o valor e a respectiva numeraçoão, requererá ao chefe da repartição em que se achar o
registro, a entrega de novo titule.
§ 1. Esse funccionar'io mandará repetir o annuncio por
cinco dias consecutivos, c, não appareeendo reclamação, remetterá ao Thesouro o requerimento e jorna'es, afim de que
seja deferida a parte.
§ 2. Da parto interessada será cobrado o respectivo imposto sobre o valor nominal da apoliec, entregando-se-lhe
Antão o novo titulo, cuj~ talão será enviado á Caixa para ser
collado no livro competente.
Art. 17 4. Si o titu:o estiver dilacerado, o possuidor
o apresentará onde estiver inscripto, requerendo a substituicão, que se fará, pago o imposto devido, como no artigo an0

0

~ecedente.

li .,-Dos cheques de apolices nominativa~

Art. 175. Si o possuidor da apolice ou o seu representante .I?erder o chegue. mencionado no art. 144, dará disso
conheCimento á repartição pagadora, .que lançará uma nota
á margem do documento de que trata o art. H2, l!'aso a· importancia esteja ainda :por satisfazer-se •
.§ 1. Um mez depois, não se tendo apresentado outra re-clamação, extrahir-se-ha !n:ovo cheque em favor do 'inte1
z·essado.
§ 2. ~i. se dér, porém, contestação, será e lia resolvida
}Jerante o JUIZ competente.
,
0

0

lll -

Dos tilulos ao po1•tadm: e 1'espectivos coupons

Art. 176. q processo de suh~tituicão dos títulos ao por...
!ador e I'espectlvos coupons, correrá pelo _Thesl)uro, obser..
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vadas as formalidades exigidas nos arts. 168 a 174, da 5•
parte, do decreto n. 3. 084, de 5 de novembro de .18~8:
Paragrapho uni co .. Quando- se tratar de subst.Itmcao do
conhecimento a que se refere o art. 170, por motivo de. extravio ou h~'Utilização do mesmo, prnccder-se-á de accordo
com o art. 175.
CAPITULO VI
D.\ OPPOSIÇÂO

Art. 177. A opposiçúo, 9uer ao . pas:amento dos juros,
quer á transferencilí das apohces nommattvas, só poderá ser
feita pelo possuidor ou por quem legalmente o represente,
observado, porém~ o seguinte :
§ 1. o possuidor· não terá essa faculdade, quanto á
transferencia, em relacão :
.
.
i o ás apoliccs que se acharem garantmdo a responsabilidade' de pessôas que tiverem a' seu cargo dinheiro ou quaesquer valores pertencentes á Fazenda Nacional, Estadm~..l ou
Municipal, ou que forem dados em caução ~u penhor a parOculares;
2\ ás que representem bens dolosamente convertidos
para fraudar a· Fazenda Publica e illudir ~quaesquer exe,
cucões;
3~ ás que o possuidor houver caucionado ou dado a penhor, tendo depois faltado ás condições pactu.adas.
§ 2. A opposicão ao pagamento dos juros poderá ser
feita pelo particular credor pignoraticio nos termos do a'rtigo 277 do Codigo Commercial e da legislação vigente, salyo
fi no cont.racto outra cousa tiver sido determinada.
Art. i78. A opposição· ao pagamento dos juros e do capital das apolices só poderá ser admittida si o opponente provar
que é delles proprietario.
Art. 179. Terá Ioga r a or,pos i ção :
1o, por simples petição ao chefe da reparLicão onde so
achar o assentamento, partindo ella do possuidor dos títulos
ou do credor pignoraticio, para cujo nome tiverem sido transferidas;
1
1
i
2°, por aviso ou. officio da autoridade competenL(\ quando
!'le tratar de eauções ou garantia's á Fazenda Nacional, Estadual ou municipal;
3°, por neto do Poder Judiciario.
0

0

CAPITULO VII
DOS DECnETOS JUDICIAES

Art. 180. As ordens jud.iciaes serão executadas:
i o, quando, revestidas das formalidades extrínseca~ f o..
rem e~pedidas em virtude d~ sentenca passada em julgado.
proferida em processo contencioso;
'
. 2o, quando, expedid~s no curso de processos não contenCioso ou em consequencta deste, pot• autoridades competentes,
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êstnndo revestidas das formalidades extrínsecas o devidamenlo
motivadas.
Ar~. 181. Os decretos judicia«:~, além do que çlispõe o artigo 116, principio~ deverão mencionar:
§ J • Nos ca8os do àrt. 123, § 2°, Ri o interessado tem direito a juros vencidos e não pagos, a importancia a que montam ou elementos para o respectivo calculo.
§ 2. o Nos casos de transferencia por heranca ou legado,
o teôr da verba testamentaria e a data de fallocirncnto do de
cujus.
§ 3, No caso de transferencia por venda, caução de apolices gravadas com a clausula .de usofructo ou de fidei-com,mis.w - o accôrdo entre o usofructuario ou fiduciario e o interessado na propriedade ou dominio, excepção feita do caso
em que tiver sido facultado ao gravado o direito de dispor.
§ 4. Nos casos de .subrogação de apolices gravadas com
clausula- o valor por que foram estimados os bens nos quaes
são subrogados e si a escriptura já se acha legalmente lavrada,
observado a esse respeito ~ais o seguinte:
·
1o, a escriptura :poderá ser lavrada no al}to de ser effectuada a transferencta no registro, porém, nunca posteriormel).le a ·esse acto;
2°, si as apolices estiverem gravadas com a clausula de
usofructo ou de (idei-commisso deverá constar o assentimento
de todos os interessados e a intervenção dos fiscaes;
·
13°, a realizaQão da operação será logo communicada ao
juiz.
-0

0

0

CAPITULO VIII
DAS PROCURAÇÕES

Art. 182. Nos actos de transferencia da propriedade do
·apoliccs ou da transforencia do seu assentamento de um~
para outra reparticão, recebimento de juros ou substituição
dos respectivos titulas, só poderão ser acceitas as procurações que contiverem poderes expressos para esses fins.
Art. 183. As procuraçõe~ rmra a venda ou compra de
npolices, para transferencia do seu assentamento entre as reparticões ou para o processo de substituiç•ão dos titulas, não
!l€:ndo temporarias ou com prazo marcado, vigora'rão emquanlo não forem revogadas ou constar a morto do constituinte.
Art. 184. As procura1;ões outorgadas nos ternws do artigo anterior poderão conter lambem poderes para recebitiJento dos juros das apolices, e, não determinando os semestres dos juros, va'lcrão para todos os semestres vencidos e
vencendos, até sua revogacão ou até constar a morte do conbl ituinte. Art. 185. As procurações passadas de propria ·punho, na
conformidade do que dispõe o art. f. 289 e seus paragraphos
r1o Codigo Civil, devem ser exhibidas em original.
Para·grapho unico. Só· se admittirão certidões destas prorm·ações quando forem registradas no tabellião do Registro
J>ublico de Documentos e por elles passadas, ficando SÇ\lva a
faculdade ao directo~ de ~xigir a exhibiÇ'ão do original par~

~
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Art. 186. Poderão comprar apolices' ~ averbai-as em
ltome de terceiros, independente de pr~curaçao:
.
I, os maridos para as mulheres, no goso da adminisfra'''ão dos bens do casal;
··
li, os tutores para os seus tutelados;
I li os curadores para os seus curatelados;
1v: os paes para os filhos dura'nte a regencia dos bens
destes;
V a Caixa Econornica para os seus depositantes;
VI, os corretores de Fundos Publicas.
Art. 187. As procuraçõe<; de proprio punho passadas por
brasileiros no estrangeiro, na conformidade das nossas leis,
deverão conter o reccmhec!mer.to da letra e firma d·o outorgante pelo consulado brasileiro do paiz onde fôr passada.
Art. 188. As procurac;õe:; passadas por estrangeiro fóra
do Brasil, deverão ser authenticadas no consulado brasileiro
respectivo, na fórma das nossas leis.
Art. 189. Não poderão set· receitas procurações sinão em
lingua portugucza; as que fôrem passadas em língua estrangrim deverão ser acompanhadas da respectiva traducção para
u vernaculo, a qual scrú conferida e recebi ela na repartição.
Art. 190. Será adm it f ida a procuração por telegramma,
sendo insrridos no Lr~legramma todos os lermos contidos no
orig·inal, inclusive o reconheeimenlo da firma por notario publico, ou pelo consul brasileiro, si for no estrangeiro.
CAPITULO JX
DA AMO!lT!Z.\ÇÁO

Art. 191. nealizar-se-á o resgale lias apolices da divida publica, nás épocas que forem determinadas em leis,
por compra, quando os titulas se acharem abaixo do par, e
por sorteio, quando estiverem ao par ou acima delle.
Art. 192. F ar-se-á o sortei-o perante a Junta, tres mezes antes d'n ser devido o resgate.
§ 1. Os numeras sorteados serão publicados no Diario
O((icial, por seis dias successivos, e communicados ao Thesouro e ás delegacias fiscaes.
§ 2.0 As delegacias fiscaes farão por sua· vez os precisos
annuncios no jornal de maior circulação.
Art.. 193. Os juros das Jpo!ices sorteadas nos termos
do artigo anterior, cessa1·ão desde o dia marcado para o resgate.
Pnragraplw unico. No aelo do pagamento de apolices ao
portador R0l'lradas 011 compradas, dn'icnnlar-sP-á a import~ncJa eqmvalenle a qualquer cou]wn de juro ainda não vencido e que tenha sido destacado.
Art. 194. Os titulog rc~"gafados serão golpeados e incir,erar.los na Caixa de Amortização.
0

TITULO 111
Do serviço do papel-moeda

I ___.. , Das notas
Art. 195. As notas serão encommendadas pelo Ministerio
da' Fazenda á Casa da Moeda ou no estrangeiro e entregues
ao thesoureiro do Papel-Moeda pelo thesoureiro daquella ou
seu fiel. ou pelo respectivo fornecedor ou .quem o represente.
Art. 196. Os caixõea, car){as, caixotes ou outros envolucros em que venham ncondicionadas, serão immediatamenle
nberlos em presença dos sub-directores do Papel-Moeda' e da
Divida Publica, bem como do res.pectivo thesoureiro e do rer.1eltente ou seu representante, sendo após a devida verificação organizada uma relação do seu conteúdo, afim de ser
enviada á Contadoria Central da Republica, a qual deverá
mencionar o numero de orpem do envolucro e a quantidade
e valor das notas.

li -

Da assignatura

Art. 197. Deverá exisf ir sempre nas casas fortes da repartição razoavel quantidade de nota's preparadas e assignadas, sufficiente para acudir á oxigencia do troco ou da substituicão.
Art. 1 9'8. A assign~lluru de no las: será feita pelos empregados da Caixa, depois da hora do expediente, recebendo estes
uma gratificação, fixada em lei, por milheiro das que assignarem.
Art. 199. E' permittida ft assignatura de notas dos valores de 1$,. 2$, 5$, 10$ e 20$000, pelos funccionarios d~
caixa, em suas residencias, até o maximo de dez contos de
réis, sob suas responsabilidades, observado o tnaximo do prazo
do art. 202.
Art. 200. A assign:lt,ura deverá occupar a maio:.· pdo rspaço para ella designado, devendo ser feita á tin~u T
indelcvel e transversalmente rio canto inferior esquerdn lJ ·--·~
o cnnto superior d ir cito.
Art. ~Oi. Os signata~·ioJ inderünizarão á Fazenda o valor
das notas que extraviarem e o custo das que inutilizarem, não
podendo ter as notas em seu poder por mais de 48 horas .
.AI't. 202. A restitui(:üo das notas assignadas em domicilio far-se-ú até ás H !horas do dia immediato e a entrega
para esse fim será nm .quarto antes das 1 O horas.
Art. 203. Nenhuma e llregii se fará do notas para assigna'tura em domicilio, antes da hora destinaíla para essa entrega, salvo caso especial, precedendo autorização da dircctoria.
Art.. 204. Nos easos urgente.;; em que o slock do notas
a5signadas seja deficiente poderá o director escalar determinado numero de funcciona'rios para assignarcm notas na
repartição durante as horas do expediente.
Art. 205. Excepto ll'J caso do artigo precedente, não será
permittido a funccionario algum a assignatura de notas novas
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riurnntt} as horas do 'expediente, perdendo a respectiva gratificação o funccionario que contraveuha a esta disposição.
Art. 206. A directoria expedirá instrucções quanto ao
desconto total ou parcial da gratificação aos empregados que
commetterem fatta·s no serviço de assignatura de notas: entregando-as com demora, deixando de assignar algumas, assignando as destinadas a outro funccionario e outras falta·s
dessa natureza.
Art. 207. Todos os empregados da caixa ·podem ser . in...
cumbidos da assignatura de notas, devendo, porém, quanto ás
que lhe forem apresentadas para exame, como falsas, fa'lsificadas ou em substituiç,ão, darem-se por suspeitos os sub-direct(•rcs, o thcsoureiro do Papel-Moeda c seus fieis c os conferentes, uma vez que fig·ure na's notas imitação da. assignatura de qualquer delles.
Paragrapho uni co. Aos serventes, electricista e encarre..:.
gado do elevador não é permittido esse serviço e aos continuas e daetylographos sómante precedendo autorizaç~ d~
Junta.
· · Art. 208. A Junta, quando entender conveniente, f ar~
adoptar a assignatura de notas PN' meio de chancella, depois
de examinada e approvada por e!la.

Ill -. Da emissãO;
Art. 209. Sem autorização legislativa nao se emittirá
papel-moeda, salvo si fôr em troco de notas dilaceradas ou
em substituição das que se estiverem r·ecolhendo. O funcccionario que dér saida ou consentir que saia da Caixa de
Amortizar:ão qualquer importa:ncia em papel-moeda se.in
aquella autorização, para outros fins que não ·os supra-mensionados, incorrerá nas penas do art. 241, do Co digo Penal.:
Art. 210. Sempre que se emittirem notas novas enviar ..
se-·ão ás dele.gacias fiscaes, ás alfandegas situa.das fóra das
capita'es o outras repartições que a directoria designe:
a) um exemplar, si a estampa ainda ~ão .fôr conhecida;
b) uma relação das firma's dos signatarios;
c) uma relação impressa dos nnmeros das notas com à
indicação de quem as assignou.
·
· IV -

Dp troco

e substituição

Art. 211. Na Capital Federal, a Caixa de Amort.izacã~
encarregar-se-á de trocar as r.t)tas dilaceradas o de substituir as de estampa que a Junta .mandar recolher.
Paragrapho unico. Não será permittido o troco de notas
novas de grande valor por outras de pequena importancia,
sem autoriza'ção da directoria.
Art. 212. Nos Estados, incumbir-se-ão desse trabalho as
delegacias fiscaes, sem angmento, porém, de desposa.
·
Paragrapho unico. O troco ou a substituição será alli
realizado com o producto da ronda ordinarin, r, si não bastar,
com os supprimentos feitos pelo 1,hesouro.
Art. 213. As estações de arr,~cadaÇão não poderão recusar

o J.'ecebimento de notas

dilace~adas,

.pu

~us

gue, estando .em
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lmbsti1uição, lhos forem aprescntada3 até o dia' om quo terminar o prazo para o seu rccolhin!enlo sem desconto, con1anto qnc taes no las sejam vcrdarl~Iras, a~lwm-sc, comp;'3tas,
Hão se componham de pedaços alheiOs c nao t~nham cartmlJo
ou marca que lhes diffic.utte o ~exame ou ~s mub .. :.ze.
Art. 214. As reparttçocs pagadoras nao poderao lança~
em circulaeão cedulas que estiverem dilacerad::~s ou em substituição . •
·
·
. ..,
Art. 215. As notas dilacerada~ e em substitmçao, rece ...
bidas ou existentes nas repartições de que tratam os artigos
antecedentes, serão apresentadas, em massos separados, á
caixa ou ás delegacias fiscaes, para CJUC se proceda ao troco
o substituição.
.
Art. 216. A no la dilacerada. om um ou diversos fragmentos, tendo mais de metade de um só lado, será trocada na
Caixa de Amortização ou na's delegacias fiscaes, por outra de
igual valor, si for reconhecida verdadeira.
§ 1. A que tiver a metade ou menos da metade e a que,
tendo mais de metade, fôr composta dos dous lados extremos,
só poderá ser trocada, a'inda que reconhecida genuína, si o
portador justificar, á satisfação da Junta, que por força maior
foi consumida ou extraviada a porção que falta.
§ 2. No caso do paragraplw anterior, qu;:mdo a nola
tiver apenas metade ou pequena clifferença a mais poderá a
Junta permittir o troco á razão de metade do valor.
§ 3. A nota ainda nova que apresenta·r indicio~ de ter
sido estragada propositalmente · sómente poderá ser trocada
depois de-ouvida a Junta, que deliberará ma'ndar trocar ou não.
Art. 211. Os fragmento3 de notas que se não puderem
trocar, serão restituídos ao portador depois de :marcados com
o signal "sem valor" e os que fôrrm deixados nos ouichets
serão entregues ao thesourciro tJara a devida incineração com
·
o troco do mez.
Art. 218. As notas falsas ou falsificadas apresentadas ao
troco serão de igual modo inutilizadas com a marca indicativa,
·e, depois de cortadas em diagonal, metade entregue ás parte~. quando se entender que não devam ser enviada~ á auto ...
ridade policial.
·
§ 1. o Si fôr caso de ilitervcnção da policia, hnTar-sP-~i
termo, assignado pelo sub-director do Papel l\Ioeda, p~lo fiel
encarregado do troco, pelo .portador da nota c pelas teste-4
munhas.
§ 2. o No caso de recuta do portador ou das testemunha~
em assignne o clilo termo, far-s·c-á constar do mesmo essa circumstancia.
Art. 219. Enccrrad0 o h'or.o á hora regulamentar, os
fieis entregarão aos carimbadores designados pelo sub-director
as notas trocadas, acompanhadas dos· respectivos mappas ou
boletins e amarradas devidamente. Depois de contai-as e
achai-as certas, os carimhadores as picotarão, e, emmassando-as
novamente, rotularão o volume que as contiver com a designa ...
cão de seus nomes o outras referenci.as necessarias e as entre...
garão aos conferentes que o sub-director designar.
Art.. 220. necebidas pelos carim:Uadores as importancias
do troco e. após sua verificação, firmados os respectivos mappas, ficam quanto a ellas quitados os fieis, passando a responsabilidade aos carimbadores até a entrega aos conferentes_.)
0

0

0
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primeira parte do art. 224 e o anterior, os fieis prestarão con..
tas ao thesoureiro, a quem entregarão o saldo de notas nova~
que o mesmo recolherá á respectiva casa forte.
Art. 222. Quando acaso uãJ puderem os carimbadores ul ..
timar o serviço no mesmo dia em que receberem as notas
provenientes do troco, serão ellas, em caixas fechadas devidamente rotuladas e selladas, guardadas na casa forte para lhes
ser entregue no dia seguinte{ para proseguimento do trabalho •:
Art. 223. Para a inuli ização das notas será empregado
o carimbo ou outro qualquer meio, que fôr fixado pela Junta.:
·
Art. 224.- As notas t!'ocadas por moedas de prata, nickel,
bronze ou outro qualquer metal, serão inutilizadas como as
demais, sendo, porém, emmassadas com rotulo designativo da
especie de troco de que se originam.
Art. 225'. Nos E:;tadus o~:~ thesoureiros organiz~rão as
relações do resgate diario, e as entregarão, datadas e assignadas, ao escrivão do caixa para a competente escripturac;ão,
devendo a sua importancia figurar no saldo da delegacia fiscal, emquanto não fôr remettida á Caixa.
_
Art. 226, Resolvida a ~ubstituição de qualquer estampa
de nota, marcará a Junta o prazo em que deverá ella ser effectuada sem desconto, tornando publica a .sua. deliberação por
meio de editaes inseridos nos jornaes e de circular expedida
ás delegacias fiscaes.
·
Paragrapho unico. Si dentro nesse prazo, r.'ão se nude1•
concluir a operação, a Junta o prorogará, mandando fazer os
necessarios avisos.
· _ Art. 227. Por nenhum motivo as delegacias fiscaes espa~arão o termo fixado de conformidade com o artigo antecedente.
Paragrapho uni co. Occorrendo que, no mez marcado para
findar o troco sem desconto, o cofre da delegacia não tenha
fundos necessarios nara a operação, dar-se-·ão aos portadores das notas recibos ·nominativos, resgataveis com. o produeto do mez seguinte ou com supprimentos obtidos do The ..
souro.
Art. 2.28. As notas e'u substituição que não- forem apresentadas á Caixa ou ás d~legacias fiscaes, dentro no prazo de-.
terminado, soffrerã-o o desconto de que trata o art. i3 da
lei n. 3. 213, de f6 de outubro de 188(\., isto é: 2 % nos
tr·es primeiros mezes que decorrerem depois do prazo marcado pela Junta para a substituição sem desconto; 4 % nos
outros tres mezes; 6 o/o nos outros três mezes seguintes; 8 %
nos outros tres mezes; 10 % no primeiro mez que se seguir
e mais 5 % mensaes dahi em deante.
Paragrapho uni co. Exceptuam-se dessa determinação as
que fôr·ern recebidas. até a ultima hora pelas estações de arrecadação, devendo, porém, os respectivos chefes declarar ao Thesouro, quando se tratar das estações fiscaes do Estado do Rio
ele .Taneiro, ou ás delegacias fiscaes, quanto. as dos demais Estados, em officio registrado no dia em que findar o prazo, a
quantidade, valor,. estampa e numero clas notas que estiverem
em seu poder.

V-

Das remessas ós Delegacias Fiscaes

Art. 229. (luando se.h rPsolvida a reme~sa de ~papel-moeda
ás delegacias fiscaes directamente pela Caixa, será a mesma
executada á vist~ do avi~o do MinisteriQ 9t\ Fazenda, quo indi·
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~no a.s 'J~pecies ou valores das notas, do qt,o ollà se devo
compôr, e a repartição a que se destina.
Art. 230. Serão os valores encaixotados na presença
do thesouroiro c dos conferentes que tiverem examinado e rotulado os respectivos massos.
§ 1 . o Esses empregados incluirão em cada volume uma
relação, por elles datada e assignada, das notas ahi contidas,
cintarão e sellarão, quer a caixa de zinco interior, quer a de
madeira, em que escreverã.o o numero de ordem da remessa
e o nome da repartição destinataria.
§ 2. o As caixas assim preparadas serão entregues aos commandantes ou ás pessoas competentemente autorizadas pelo
Ministro da Fazenda para conduzil-as.
§ 3. o No acto do recebimento dos volumes, examinarão os
. conductores Ei as cintas e sellos estão int.actos e em ordem, e
declararão, no termo ou conhecimento que assignarem, o estado
em que os encontrarem.
§ 1~. o Fa"-se-á em triplicata o termo ou conllc-cimer:to,
remettendo-se ao Thesouro dous exemplares.
Art. 231. Chegando cs volumes á repartição destinataria,
-verifirar-sr·.:..ú immcdiatmnento si existem indícios de lmverem sido violados.
§ 1. o Caso não os haja dar-se-á descarga ao portador e
proceder-se-á a contagem das notas em presença do delegado
fiscal, ou de um empregado por elle designado, lavrando-se
termo e guardando-se os envolucros, caso se dê alguma falta.~
§ 2. u ~i existirem ~taes indícios, far-se-á, com assistencia do conductor e da commiEsão designada pelo delegado lis ...
ca~ o exame minucioso do conteúdo, lavrando-se o termo e
conservando-se as caixas e os envolucros em caso de falta.
·
Art. 232 .. Respond~rá pela falta o portador, si os volumes apresentarem indicio de haver sido violado., e os empregados que rotularam Ós massos, si os volumes chegarem
intactos.

\'I -- Das remessas das Delegacias Fiscaes

Art. 233. A' medida que se fôr realizando o troco ou

a substituiçlio, as delegacias fiscaes enviarão directamente á

Caixa as notas dilaceradas e substituídas, devida'mente inutilizadas.
§ 1 . o Dispostas por estampas e valores, formarão massos cobertos com papel forte, lacrados, numerados e rotulados,
com indicaçãG da quantidade de notas quo cont.ivcrem e a
sua importancia em réis.
§ 2. o As notas trocadas por moedas serão separadas das
que o fôrern por conta da renda geral, observaao o disposto no
art. 229.
§ 3. Ainda que occorrarn duvidas sobre a veracidade de
qualquer nota recolhida pelas reparticões subordinadas ás delegacias fiscaes, será e lia carimbada e remettida; mas o thesoureiro fará em sua escripturacão e nas relações que remetter
á Caixa e ao Thesouro, as necessarias observações.
·
Art. 234. Deverão !l..;; remessas ser examinadas e encaixotadas em presença do thesoureiro ou seu fiel e do escrivão
do caixa.
·
§ 1. :No volume, que terá -~ !!UllleJ::o de 9t:d.em, os :l!_omes
0

0
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da Caixa de Amortização e da delegacia fiscal expedidora, in..
cluir-sc-á uma guia de quo conste:
a) a quantidade de massos e somma nelles contida;
b) a data do officio em que se communica a remessa· 011
§ 2. o A pessôa incumbida de trazer o caixote procederá
conforme se indica no art. 230, § 3°, c passará o recibo com
as devidas declaracões.
Art. 235. A' Directoria de Contabilidade do Thesouro e
á Caixa, será \por telegramma dado aviso da remessa e ao
officio expedido sobro a mesma será annexada uma relação em
que se discriminem o numero de notas, a estampa, o desconto,
quando houvm~, as importancias parciaes e a total.
§ 1 . o A relacão deverá ser datada e assignada pelos emprc ...
gados que tiverem conferido e preparado a remessa.
§ 2. o Para as r:otas trocadas por moedas far-sc-iio of fi..
cios e relações separadas.
·
§ 3. o Nas communicacões dirigidas á Directorias de Contabilidade sorú mencicnado o exercício a que pertence a remessa.
Art. 236. Na sub-dirr·cloria do Papel 1\Ioeda, ao receberse a remes~a, far-se-.á em presença do conducto'I' e do t'h-e ...
soureiro o preciso exame, .exonerando-se o conductor, si o
volume não apresentar vestigio de ter sido aberto, lavrando-se
os necessarios termos e conservando-se os cnvolucros, quandQ
se reconhecer alg:uma falta.
§ 1 . o Quando no exame do volume se vol'ificar algum indicio de ter havido violação, sorfio designados pelo sub-director
dons empregados que; na sua presença e do conductor e thesoureir~. procederão a detido exame externo e interno do volume e farão a conferencia do seu conteúdo, lavrando-se, em
seguida, os devidos termos.
.
§ 2. o Si desse exame ficar averiguada falta de valor e
que de facto existam indicias de violação do volume, cabe
a responsabilidade da falta ao seu conductor.
§ 3. o Si, .ao contrario, o volum'e estiver intacto o no. en..
tnnJo a falta se tiv~r dado, deverá ser esta imputada ao the-·
soureiro que preparou a remessa.
§ 4. o Si se tratar de volume rcmettido por intermedio do
Correio ou por estrada de ferro e cujo recebimento se dê na ...
quelle ou na agencia desta~ será elle desde logo recebido pelo
thesoureiro ou pelo fiel que o representar, mediante o necessario recibo, si nenhum vestígio tiver de violação, o que
deverá ser confirmado pelo exame, ao dar entrada na subdirectoria e antes de ser aberto.
§ 5. o Quando no Correio ou na agencia da estrada de ferro
fôr, ao contrario, verificado que o volume tem indícios de
violação, será .essa circumstancia immediatamente communi...
cada ao sub-directo]\. que designará dous funccionarios para
o •exame externo no proprio local, do quo se lavrará o neces ...
sario termo, que deverá ser assignado pelo thesoureiro da
Caixa ou seu fiel, pelos empregados designados e pelo funccionario sob cuja guarda estiver o volume no Correio ou na es ...
tradu de ferro, cintando-se o volume c lacrando-se com o pre ...
ciso sello, o que se fará constar do referido termo.
§ 6. o Recebido o volume com essa formalidade, será trans ...
portado para a Caixa e alli submettido, sem demora, á exame
e~terno e interno e, em seguida, a conferencia, como indica
0

Q .§.

! gevendQ. tambem
1

~ssigna~

.oª termoª

Q
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Correio ou da estrada de ferr_o ã que allu?e o § 5o ou ~er declarada sua recum ou 13eu nao _~cmparectmcnto-, caso Isso se
verifique.
. d' ·
· 1 1 vw
· - § 7. o Quando se verifique falta com m wws c.e
acu~,
aerá o facto communicado. com urgencia, á autoridade policial para os fins devidos, narrando-se-lhe todo o occorrtdo e
pondo-se á sua disposição os respectivos e~voltorios.
.
Art. 237. Conferidas as remessas recebidas da~ dclegaCI~s
fjscacs pela Caixa, será entregue ao Thesouro a tmportancta
liquida correS~Pondente, providenciando a Directoria de Contabiliflade· do Thesouro sobre a remessa das novas ccdulas ás
mesn ,s delegacias.
·
.
i\, 1. 238. A's remcs5as dm~ saldos das reparlicões e as
notP,s i 1;; 1·a se converterem em outras de pequenos valores. contirw·,;·.íu a ser dirigidas, com as formalidadeª dº ~stylo, á tlle~ou: ,: c' lU geral do Thesouro.
;VII -

Da con{el'encia

Art. 2:-19. As notas novas: assignadas. hem como as tro-

cadas e substituídas, deverão ser d1sLribuidas aos conferentes,

sob a conveniente carga, afim de que sejam examinadas, postas em ordem, emma~sadas, rotuladas e selladas.
·,
§ 1 . o A conferencia das notas novas poderá ficar a cargo
de um ou dous empregados, mas a das trocadas ou substituidas
na. Caixa deverá caber alternadamente a todos os conferentes.,
·
§ 2. o Quando o director entender convenient(\ determi~
nará que a conferencia de notas trocadas ou substituidas·, quer
na Caixa, quer nas delegacias, seja feita por dous conferentes
ao mesmo tempo, escolltendo o segundo conferente dentro os
demais funccionarios da repartição.
Art. 240. Terminada a conferencia das no las de que trata
o artigo antecedente, serão ellas entregues com as formalida•
des dcYid·as an thesoureiro do Papel Moeda, que as recolherá
ús respectivas casas fortes.
Art. 241. As notas trocndas e substituídas, em seguida á
sua verificação pelos conferentes,, deverão ser acondicionadas
em pacotes, caixas· ou saocos convenientemente fechados, ro ..
tulndos c sellados c então entregues ao thesoureiro do Papel
1\loed~l, sub cuja guarda ficarão até serem aprcsentauas. para
os cffcitos do art. 217.
·
Art. 2 í2. Ae delegacias fiscaes deYetn: remetter as notas
trocadas e substituídas já picotadas ou perfuradas a r,arimbo
com a declaracão- Sem valor·__, Inutilizada- ou outro que
fôr mandado adoptar pela Junta.
Art. 243. Do rotulo posto pelos conferentes nos volumes
relativos iis remessas das deleg·acias·, que houverem conferido,
far-se-ão ennstar o num~cro da rrmessa, a data do respocti Hl
officio da delegada fiscal, a quantidade o a importancia das
Hotas e, poe fim, sua assignatura c a data.
Art. 2 H. Quando se tratar de troco da propria Caixa:,
terá o rotulo, em vez da designação da delegacia, a designacão
do dia do troco, o nome do fiel que o fez c do carimbador que
inutilizou as notas.
Art. 245. Na oc.casiãn em que os conferentes derem por
finda a conferencia, nos termos dos artigos antecedentes·, de ..
verão or~anizar a t.abella demonstrativa da conferencia c Ia~
~r-ªr g~

respectivo§ f ermos.

·· -

·
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Art. 246. Do resultado da eonferencia das notas vindas
das delegacias fiscn.es dar-se-ha oonhecimento á Directoria da
Contabilidad~ do Thesouro, enviando-se-lhe o~· termos e mai~
,esclarecimentos precisos para esoripturacão.

l'lll- Da queima ou consurno

Art. 24 7. Em dia pi•éviamento designado reunie-se-ão,
na Sub-Directoria do Papel Moeda, junto á respectiva thesouraria, o membro da Junta que a represente, o director da Contabilidade do Thesouro ou seu representante, e o director da
Caixa, afim de proceder-se ao exame das notas que deverão
ser oonsumida& por incineração ou por outro processo que a
Junta resolva adaptar.
§ Lo Para o cffeito desse exame serão apresentados pelo
thesoureiro do Papel Moeda os volumes contendo as notas a
incinm·ar, os quaes serão abertos depois de verificar-se se
estão intactos os respectivos rotulos e sellos.
§ 2. o A Sub-Directoria do Papel Moeda apresentará um
mappa explicativo do numero e valor dessas notas e os documentos referentes ao troco e remessas.
Art. 24.8. Verificar-se-á, em seguida, a exis·tencia do
lodos os massos conferidos· c as quantidades respectivas,
abrindo-se os volumes, oontados os rnassos, re-:-examinando-se
os que forem indicados pelo representante da Junta ou pelo director de Contabilidade do Thesouro.
Art.. 249. Finda a verificar.:iio e encerrados os massos em
saccos ·ou caixotes devidamente sellados, serão em acto continuo, ou no dia immediato, conduzidos ao logar destinado
á queima ou consumo das notas, realizando-se esse acto na
presença das pessoas· acima designadas.
.
Art. :!50. Hcvogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 10 de novembro de 1926. -

Freire da Fons_eca.

Anniba'
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Quadro do pessoal e respectivos vencfmentos
QRA...

ORDENADO TIPICAÇÃO

PESSOAL

TOTAl.

-

.... .

. • 14:400$000 7:200$000
2 Sub-Directores. . . . . • 1o: 000$000 5:000$000
8:240$000 4:120$000
7 to• Escripturarios • . .
7 201
. . . . 6:450$000 3:240$000

Director

»

30:000$000
86:520$000
68:040$000

. . 5:120$000 2:560$000 53:760$000
. . 3:600$000 1:800$000 32:400$000
6 401
Thesoureiros
. . . 9:120$000 4:560$000 27:360$000
8 Fieis • . . . . . . . . 6:040$000 3:020$000 72:480$000
. . 8:240$000 4:120$000 12:360$000
l Corretor chefe.
. . . • . . 6:480$000 3:240$000 48:600$000
5 Corretores
8 Conferentes. . . . . . . 6:040$000 3:020$000 72:480$000
1 Archivista . .
. . . 4:640$000 2:320$000 6:960$000
5 Carimbadores • . . . . . 5:120$000 2:560$000 38:400$000
. . . 4:640$000 2:320$000 6:960$000
1 Porteiro. . . .
7 301

»
»

2

. .
.
. .

21:600$000

~

4 Continuas

. . . . .

'

. • 3:152$000 1:576$000 18:912$000

QUEBRAS

. • .. . .
. • .. • .
. . . • . .. . .

Thesoureiro da Divida Publica
T hesoureiro do Papel-Moet\Jl,
3 Fieis da Divida Publica •

..
..

2:500$000
1:000$000
3:000$000
603:332$000
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DECRETO N. 17. 531 -

DE 1O DE NOVEMBRO DE 1926

Approva o regulamento para a cobrança e fiscalização da taxa
viação

d~

O Presidente da Repubtica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da attribuição que lhe confere o art. 48, n. I, da Constituição Federal, e tendo em vista as alterações constantes da lei
n. 4.984, de 31 de dezembro de 1925, resolve approvar o regula ..
mento consolidando as disposições em vigor, relativas á cobrança
e fiscalização da taxa de viação, que a este acompanha e vae asstgnado pelo Ministro de Estado dos Negocias da Fazenda.
Rio de janeiro, 10 de novembro de 1926, t05° da Independeo·
ela e 38° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES,

Annibal Freire da Fonseca.

Regulamento para a cohrãn·ça e fiscalização da taxa de ·:Viação,
. a que se refere o decreto n. i7. 534, desta data

CAPITULO I
DA INCIDENCIA DA TAXA DE VIAÇÃO

Art. t 0 , A taxa de viação, de que tratam as leis ns. 4.230, de
31 de dezembro de 1920, 4.984, de 3t de dezembro de 1925 e de:..
ereto n. 14.618, de 11 de janeiro de 1921, destinada a attender aos
encargos da União, no tocante á construcção e ao custeio das estradas de ferro e aos serviços de -navegação de cabotagem e viação
fluvial, será cobrada em toda a Republica.
Art. 2°. A taxa de viação incide sobre as mercadorias sub·
mettidas a despacho para serem transportadas em estradas de
ferro, vias de navegação fluvial e por cabotagem, quer sejam ellae
exploradas pelo Governo Federal, dos Estados ou dos municipios;
quer por companhias e emprezas particulares, subvencionadas ou.
não, quer por quaesauer pessoas, individualmente, ou sob firma oti
razão social.
·
Art. 3°. A taxa de viação será cobrada na razão de vinte réis
por dez kilogrammas ou fracção de peso bruto da mercadoria,
verificado no acto do despacho.
,
§ 1°. Quando o despacho se referir a animaes, que paguem
frete por cabeça e não por peso, a taxa de viação será cobrada,
de accôrdo com a seguinte tabella de pesos médios:

Peso médio por cabeça :
Gado vaccun1 ..........•.....•........••...••
Gado asinino, cavallar e muar •..•......•.•..•
Gado caprino, suino e Ianigero .••••••••••.••
Anlmaes não especificados •••••••••.•..•.• ,.

400 kilogrammas

200
100

»

•

400

•
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§ 2°. Quando se tratar de mercadorias que paguem frete por
unidade, a taxa de viação será cobrad~, de accôrdo com o respectivo peso real verificado.
Art. 4°. Nos despachos, as fracções de peso serão contadas
por centesimos de tonelada, de modo que todo o peso comprehendldo entre O e 10 kilogrammas será taxado como se fossem
dez kilogrammas, entre 10 e 20 kilogrammas, como se fossem
20 kilogrammas, etc.
Art. 5°. Gosarão do abatimento de quarenta por cento (40°/ 0 )~
na taxa de viação, as mercadorias indicadas na tabella annexa.

CAPITULO 11
DAS JSENÇOES

Art. 6°. Ficam isentas da taxa de viação:
a) as mercadorias despachadas gratuitamente, nos casos autorizados, ou por conta da União e dos Estados;
b) as bagagens dos viajantes, quando não despachadas ;
c) as mercadorias que forem transportadas dos portos de
embarque directamente para o exterior da Republica, em navios de
longo curso ;
· d) as mercadorias nacionaes transportadas do logar em que
foram produzidas para aqueJle, dentro do paiz, em que tiverem de
ser beneficiadas.
§ 1o. Para os effeitos da isenção, na hypothese da Iettra d, o
expedidor da mercadoria declarará, em a nota de expedição que
apresentar para despacho, o logar da producção, a natureza e o
local do beneficiamento.
§ 2°. A companhia ou em preza de transporte fornecerá, ao
expedidor da mercadoria de que trata o § 1o, um certificado, segundo o modelo A, que acompanhará a dita mercadoria até o momento em que ella fôr, effectivamente, beneficiada.
§ 3°. A falta de taes declarações sujeitará as mercadorias ao
pagamento da taxa de viação. A inexactidão dellas dará Jogar á
imposição da multa de que trata o art. 21 deste regulamento.
Art. 7°. Considera-se beneficiamento, para os effeitos do § 1o
do artigo antecedente, emprego de processo, qualquer que elle
seja, tendente a transformar ou melhorar materias primas ou produetos.

CAPITULO I I I
DA FISCALIZAÇÃO DA TAXA DE VIAÇÃO

so. Co npete a fiscalização da taxa de viação:
em geral :
a) aos funccionarios das estradas de ferro e emprezas de nave1ação pertencentes á União, aos Estados ou aos municipios, ou
por ellas custeadas ;
Art.
1o,

!.eis de 1926- Voi. ITI

3!)
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b) aos representantes das emprezas de trt~nt~porte - maritimo'
fluvial e terrestre - por si e seus funccionarios ;
c) aos funccionarios dó Ministerio da Fazenda e da Viação e
Obras Publicas;
2°, especialmente, aos funccionarios de Fazenda ou agentes
fiscaes do imposto de consumo, designados para esse fim.
Paragrapho uni co. A Directoria da Receita Publica designar~
funccionarios para fiscalizar o imposto de viação no Di~tricto Federal e no Estado do Rio de janeiro, cabeqdo ás Delegacias Fiscaes a mesma designação nos respectivos Esta1?s.
Art. 91). Aos funccionarios designados, de que trata o paragrapho unico do art. 8°, cumpre:
1o, fiscalizar assiduamente, nos escriptorios e agencias de
companhias e emprezas e demais pessoas comprehendidas no artigo 2°, os despachos de mercadorias que incidirem na taxa de
viação, de accôrdo com este regulamento;
2°, verificar a exactidão das declarações feitas pelos expedidores das mercadorias de que trata a lettra d do art. 6° e a effectividade do beneficiamento em virtude do qual ellas ficaram isentas
da taxa de viação;
3°, apresentar á Directoria da Receita Publica e ás Delegacias
Fiscaes, até o dia 25 de cada mez, um mappa demonstrativo dos
despachos feitos no mez anterior, segundo o modelo B, com ~ indicação, por emprezas, da tonelagem transportada e da renda produzi da pela taxa;
4°, representar immediatamente ao director da Receita Publica,
e aos chefes das repartições fiscaes competentes, contra as difficuldades e abusos que encontrarem, afim de serem levados ao conhecimento do ministro da Fazenda, quando deste depender qualquer
providencia.
Art .. 10. Os empregados incumbidos de examinar as contas
das estradas de ferro, os engenheiros fiscaes e os funccionarios encarregados de inspeccionar as emprezas de navegação, são tambem
espt!cialmente obrigados á fiscalização da taxa de viação, cumprindo-lhes communicar ás repartições arre~adadoras do local as irregularidades ou infracções de que tiverem conhecimento.
Art. 11. Para o effelto da fiscali 1.ação, as administrações da
estradas de ferro e das companhias e emprezas de navegação
co:n o tambem as pessoas comprehendidas no art. 2<), são obrigada
a ministrar aos funccionarfos a que se refere o art. go todos os es
clarecimentos necessarios e a facultar-lhes o exame dos despacho
dia rios de mercadorias. Os destinatarios das mercadorias de que
trata a lettra d do art. 69 são igualmente obrigados a exhibir aos
ditos funccionarios o certificado a que allude o § 2() do citado artigo.
Art. 12. O Governo exercerá sempre, e pelo modo que entender conveniente, qualquer outra fiscalização, além da estabelecida neste regulamento.
Art. 13. Qualquer funccionario publico, empregado de em preza de transporte, ou particular, incumbido ou não da fiscalização
da cobrança da taxa, que denunciar infracções do presente regulamento, terá direito a receber a importancia da multa que,,por força
da denuncia, fôr definitivamente imposta e recolhida aos cofres pu._
blicos.
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CAPITULO IV
DA COBRANÇA E ESC~IPTURAÇÃO DA TAXA DE VIAÇÃO

Art. 14. A cobrança da taxa de viação será feita, por conta da
União, pelas administrações das Estradas de ferro, em prezas qe
navegação e demais pessoas comprehendidas no art. 2°, as quaes
.a arrecadarão conjunctamente com o frete da mercadoria submettida a despacho, fazendo expressa menção da sua importancia e
pagamento no conhecimento respectivo.
Art. 15. Quando o percurso da mercadoria e~tender-se a mal$
de uma estrada de ferro, via fluvial ou linha de cabotagem e, para
que a taxa de viação seja cobrada uma só vez pelo percurso completo, do ponto de embarque ao do destino declarado pelo expedidor, este fará constar do primeiro despacho o logar a que se destina
a mercadoria.
§ to. Se entre as estradas de ferro e emprezas de navegação e
outras, pelas quaes se estender o percurso da mercadoria, até chegar ao destino declarado, existir convenio de trafego mutuo, opagamento da taxa de viação constará do despacho que segue com a
mercadoria.
·
§ 2°. Na hypothese de não existir convenio de trafego mutuo, o expedidor exigirá, no acto do primeiro despacho, uma guia,
segundo o modelo C, em que se mencionará o pagamento da taxa
de viação sobre a mercadoria despachada, e, á vista dessa guia,
cujo numero e data deverão ser transcriptos nos successivos redespachos, estes serão feitos isentos de taxa.
Art. 16. O producto da taxa de viação arrecadada na fórma do
art. 14 será recolhido á Recebedoria, no Districto Federal, e ás
Delegacias Fiscaes, nos Estados, podendo, em casos especiaes,
por conveniencia do serviço, tambem ser feito o recolhimento em
outras repartições federaes, mediante expressa determinação do
ministro da Fazenda.
Art. 17. O recolhimento da renda da taxa de viação será
acompanhado de guias demonstrativas do numero de despachos de
mercadorias sujeitas á taxa, segundo os modelos D e E.
.
Art. 18. As directorias das estradas de ferro da União farão
o recolhimento a que se refere o artigo antecedente até o fim do
mez subsequente ao da arrecadação ; assim tambem procederão as
das estradas de ferro e emprezas de navegação dos Estados, das
municipalidades e particulares e bem assim as demais pessoas
· comprehendidas no art. 2°.
Paragrapho unico. Este prazo poderá ser ampliado pelo Governo, quando as circumstancias isso aconselharem para harmonizar os serviços das em prezas de viação com as exigencias fiscaes.
Art. 19. As repartições a que se refere o art. 16 farão escripturar a taxa de viação, discriminando-a pelas diversas vias de transporte ferro-viario, fluvial e por cabotagem, tendo em vista o prime.ro
percurso da mercadoria. Igual discriminação far-se-á nos balanços
das repartições.
CAPITULO V
DAS MULTAS

Art. 20. As administrações das estradas de ferro, emprezas de
navegação e demais pessôas comprehendidas no art. 2°, que deixarem de cobrar, por cont:t da União, a taxa de viação, quando
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devida, ou que infringirem o disposto no art. 18, serão punidas
com a multa de 500$ a 1:000$ e, na reincidencia, com a de 1:000$
a 2: 000$000.
Art. 21. O expedidor que fizer declarações inexactas para evitar o pagamento da taxa de viação, ou que não justificar satisfadoriamente o destino das mercadorias que tiver feito transportar
sem pagamento da dita taxa, de accôrdo com a lettra d do art. 6°,
incorrerá, igualmente, na multa de 500$ a 1:000$ e, na reincidencia,.
na de 1:000$ a 2:000$000.
Art. 22. As companhias, em prezas ou pessôas que se recusarem a prestar aos empregados especialmente incumbidos da fisca·
lização os esclarecimentos de que trata o art. 11, ficarão sujeitos
á multa de 1:000$ a 2:000$000.
Art. 23. As infracções deste regulamento serão punidas mediante representação dos funccionarios encarregados da fiscalização.
Paragrapho uni co. De posse da representação o chefe da repartição arrecadadora, a quem fôr ella dirigida, mandará intimar o infractor a apresentar defeza no prazo de quinze dias e proferirá o
seu julgamento depois de ouvir o autor da representação.
CAPITULO VI
DOS RECURSOS

Art. 24. Das decisões proferidas pelos chefes das repartições
arrecadadoras caberá recurso voluntario :
a) no Districto Federal e Estado do Rio de janeiro, para o ministro da Fazenda ;
b) nos demais Estados, para os respectivos delegados fiscaes;
c) das decisões destes, contrarias aos recorrentes, para o ministro da Fazenda.
§ to. Das decisões favoraveis aos contribuintes, inclusive das
decorrentes de desclassifica~ão da infracção descripta na repesentação, haverá recurso ex-ofjicio:
a) para as delegacias fiscaes, das que forem proferidas pelas
repartições arrecadadoras dos respectivos Estados ;
b) para o ministro da Fazenda, das proferidas pelas delegacias
fiscaes e repartições do Districto Federal- quando a importancia
da multa fôr superior a 500$, e pelas estações fiscaes do Estado do
Rio de janeiro - qualquer que seja a importancia da multa comminada.
§ 2°. Não haverá recurso ex-ojficio das decisões em segunda
instancia, confirmatorias das que houverem sido proferidas em
primeira instancia.
Art. 25. Os prazos para interposição de recurso serão de 30
dias, contados da data em que o infractor fôr intimado da decisão.
Art. 26. Recurso algum, que versar sobre multa, será acceito
sem prévio deposito da importancia da mesma multa.
CAPITULO VII
DISPOSIÇO.::s GERAES

Art. 27. As em prezas de viação poderão restituir- as importancias cobradas a mais ou por mercadorias que, despachadas,.
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não tenham sido transportadas, justificando as restituições q;.te
fizerem.
Paragrapho uni co. Entregue o saldo do mez, restituição alguma poderá ter lagar, a não ser determinada pela Directoria da
Receita Publica, qu:tnto ás collectorias do Estado do Rio, pela Rer:e~
bedoria do Districto Federal e Delegacias Fiscaes, ás quaes serão
rernettidas as petições, devidamente informadas pelas em prezas
que arrecadarem a taxa.
Art. 28. As emprezas e companhias de estra'Jas de ferro e de
navegacão e demais pessôas comprehendidas no art. 2° terão direito,
pelo serviço e remuneração de despezas com a cobrança da taxa de
viação, á percentagem de 2 % sobre o producto liquido da arre·
-cadação, correndo por conta das mesmas as despezas que tiverem
de fazer e das quaes dependerem a cobrança e entrega da renda
arrecadada.
Paragrapho uni co. Essa percentagem será deduzida do reco•
1himento correspondente a cada me.T..
Art. 29. Revog .. m-se as disposições em contrario.

Tabella annexa
:MERCADORIAS DE PATEO E OUTRAS, QUE GOSAM DO ABATIMENTO
DE 40 % DA TAXA DE VIAÇÃO

A

Achas de lenha.
Aço velho de sucata.
Adubos em geral, a ~ranel ou acondicionados em saccos ou
barricas (com 50 % de abatimento, sendo na tabella 5).
·
Aduellas de madeira.
Aguado mar em grande quantidade.
Alcatrão.
Alfafa.
Algodão em caroço.
Algodão lintres (residuos os varreduras de fabricas).
Andaimes desarmados.
Aparas em geral (varreduras).
Arados e pertences.
Arame farpado.
.
Aramina em casca (bruta).
Arbustos.
Ardosia em bruto ou artificial.
Areias.
ArgUlas.
Arvores.
Asphalto.
Azulejos nacionaes.
B
Bacellos.
Bacias, canos, siphões e outros artigos de barro, para esgoto
ou latrinas.
Bagaço de canna, cevada, milho e outros.
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Bagas de mamona.
Balaios vasios em retorno.
Bambús.
Barricas vasias, usadas ou em retorno.
Barris vasios, usados ou em retorno.
Barro commum.
Barrotes de madeira.
Bate-estacas, armado ou desarmado.
Betume.
Breu.
Briquettes.
Brunidores de café.

c
Cabaças (purungos).
Cabos de madeira para ferramentas, vassouras e · outros
utensiJios.
Cacos de vidro, louça, etc.
Caixões vasios, em retorno.
Cal.
Calços de madeira.
Canna de assucar, com ou sem palha.
Cannos de barro.
Cantaria (pedra de).
Capas de pa ha para garrafas.
Capim.
Capoeiras vasias em retorno.
Carborina (formicida).
Carnaca para fabricação de co lia.
Caroços de algodão e outros. ·
Carpideiras para lavoura.
Carvão de pedra.
Carvão vegetal.
Cascalho.
Cascas vegetaes para curHmento de couros ou outros fins
iadustriaes.
Cascos de animaes para estrume.
Catadores de café.
Cavacos (lenha).
Charruas.
Chifres em bruto (materia prima).
Chumbo velho de sucata.
Cimento.
Cipó em bruto.
Coke.
Combustiveis (não classificados).
Conchas para fabricação de cal.
Costaneiras.
Couçoeiras (madeira).
Cré.
Creosoto impuro.
Cuias de purungo.
Culti vadores.
D
Debulhadores.
Descaroçadores.
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Descaroçadores e descascadores.
Desnatadot es.
Despolpadores.
Dormentes de matleira.
E

Embarcações armadas.
Embira em bruto.
Engenhos para lavowa.
Entulho (lastro para aterro).
Envolucros de palha para garrafas (palhões)..
Escorias de metal.
Espalhadores automaticos (machinas).
. Estacas para cercas.
Esteiras ordinai'ias, de palha de tabúa, taquara, etc.
Esterco.
Estopa.
F

Fachina (varas com folhagens).
Farellos de arroz, trigo e outros, de producção nacional.
·
Farrapos.
Ferro gusa para fundição.
Ferro velho de sucata (inutilizado).
Flechas para foguetes.
Folhas de arvores para cortume.
Forcados e forquilhas.
Fôrmas para engenhos de assucar e fabricas.
Formicida.
Forragens estrangeiras.
Forragens nacionaes.

o
Garrafas e garrafões, ordlnarios, vasios, novos ou usados.
Garras de couro.
Gesso em pedra.
Giz em bruto.
Grades para lavoura.
Greda.

Ingredientes para matar formigas.
Insecticidas para matar formigas.

1
Junco em bruto, do paiz.
L

Ladrilhos de ardosia, barro, cimento, louça,
rnarmores nacionaes.

lou~a,

madeira,
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Lastro para 1 ter ro .
Latas em retorno .
Lenha.
Limalhas de ferro ou O litro metal não precioso.
M

Macadam.
Machinas d;! beneficiar arroz, café e milho.
Machinas para cortar capim.
Machinas de descaroçar algodão, etc.
Machinas de fazer farinha.
Maehinas para lavoura.
Machin-:s para matar formigas.
Madeira aplainada e apparelhada para construcção.
Madeira roliça, em bruto, em casca e em toros.
Madeira falquejada, lavrada ou serrada.
Madeira em peças avulsas para fabricação de caixões.
Madeira roliça para andaimes e outros fins.
Madeira para tinturaria.
Mamona em caroços em bagas.
Manganez.
Mangu !.
Manilha.
Massas de madeira, vidro em "bruto para fins indus triaes.
Minerios communs pulverizados ou granulados em bruto.
Moendas.
Moinhos grandes para industria ou lavoura
Moirões de madeira.
Mudas de plantas.

o
Ocre ou oca de Paris em quantidade maior de cinco toneladas.
Orchidéas.
p
Palha de ar roL, coqueiro, j une o, milho, tr!go e outras
nacionaes, em fachos ou fardos.
' Palhões (capas de palha para garrafas).
Papel velho e inutilizado para fabrica de papel.
Papelão inutilizado para fabricação de pape I.
Parallelipipedos de madeira ou pedra.
Parasitas (plantas).
Pastas de madeira ou de bagaço para fabrico de papel.
Pastilhas para matar formigas.
Páos para tinturaria.
Pedra de alvenaria bruta para construcção.
Pedra apparelhada e lavrada.
Pedra britada.
Pedra hume.
Pedras em parallelipipedo.
Pedregulho.
Pixe.
Plantadores (semeadores).
Plantas vivas (mudas).
Pó de pedra.
Pós insecticidas (para matar formigas).
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Pozzolana.
Pranchas e pranchões.
Prensas para enfardar, empregadas na lavoura.
Prensas para mandioca.
Pulverizadores para agricultura ou desinfecção.
Purungos (cabaças).
Q

Quartzo.

R
Raizes para tinturaria.
Raladores de mandioca.
Ramas de aipim, mandioca e outras.
Raspas de couro.
Residuos de cortumes ou de fabricas.
Residuos de petroleo.
Roseiras.

s
Sabugos de milho (forragens).
Safra (pó mineral).
Saibro.
Sal ordinario, bruto, grosso ou moido, a granel ou ensaccado.
Saloxo.
Sangue animal.
Sapé.
Schisto betuminoso.
Seccadores mecanicos (machinas para lavoura).
Semeadores para lavoura.
Sementes de capim.
Serragem de madeira.
Si pó.
Soalho.
Sulphureto de carbono.
T

Taboado e ta boas.
Taquara.
Telhas de ardozia, barro e cimento.
Terra.
Tijolos de barro para construcção.
Toldos de taquara.
Toneis vastos em retorno.
Tóros ou tóras de madeira.
Trapos.
Turfa.

v

Varas para foguetes.
Varreduras de fabrica.
Videiras.
Vidro moi do ou em massa.
Vidro em cacos.
Vime em bruto, nacional.
Rio de Janeiro, 10 de novembro de 1926. - Annibal Freire

Fonseca.
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DI~ 10 DE NOVEl\lBHO DE 1926

Approva o regulamento para a fiscali.tação e cobrança d~ imposto do
sello proporcional sobre as vendas mercantts
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasi!,
usando da attribuição que lhe confere u art. 4g, n. I, da Constt:
tuíção Federal, c tendo em vista as alterações constantes da leJ
n. 4.984 de 31 de dezembro de 1925, resolve approvar o regulamento qt;e consolida as disposições em vigor, relativas á fiscalização
e cobrança do imposto do sello proporc!onal sobre ~s. vendas
mercantis, que a este acompanha e vae asstgnado pelo Mm1stro dos
Negocios da Fazenda.
l\it1 tlt• .lallt'it·n, ttl dt• IIOYPillhl'tl de Hl~l>. 105" da Indept'ndPneia e ~~W da Rcpublica.
ARTHUR DA

SILVA BF1RNARDES.

A nnibal Frei1'e da Fonseca.

Rerrulamento para a fiscalização e cobrança do imposto do
sello proporcional sobre as vendas mercantis, a que se refere o decreto n. 17.535, de 10 de novembro de 1926, e de
que tratam as leis ns. 4 625, de 31 de dezembro de 1922,
4.783, de 3! de dezembro de 1924 e 4.984, de 3t de deze~n
hro de 1925, e o decreto n. 16.2'75 A, de 22 de dezembro
de 1923.

CAPITULO I
DAS CONTAS ASSIGNADAS

Art. 1. o Nas vendas mercantis a prazo, effectuadas entre
vendedor e comprador, domiciliados. no territorio brasileiro, é obrigatoria, no acto da entrega, real ou symbolica, da mercadoria, a
emissão da factura ou conta, em duplicata, ficando o comprador
com a factura e o vendedor com a duplicata, depois de assignada
por aquelle ( Modelo n. 1 ) .
§ 1.~~" Se o comprador não souber, ou não puder ler nem
escrever, a duplicata será assignada a rogo com duas testemunhas.
§ 2. o A factura discriminará as mercadorias a que se refere e
a duplicata indicará a importancia da f actura que lhe deu origem,
devendo ambas ter a mesma data e não podendo uma só duplicata
corresponder a varias facturas.
Art. 2. 0 A duplicata será entregue ou remettida ao comprador,
já sellada ~~com as estampilhas do imposto, para que, depois de
assignada por elle e inutilizadas as estampilhas, de accôrdo com o
disposto no art. 26, §§ 1° e 3°, seja devolvida ao vendedor ou ao
portador.
.
Paragrapho uuico. O vendedor inutilizará as estampilhas da
duplicata, quando se der a devolução integral da mercadoria.
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Art. 3.'' A duplicata conterá:
a) o numero de ordem;
b) o numero do copiador da factura e respectivo folio;
c) a importancia da factura que lhe deu origem, por algarismos
e por extenso;
·
d) o nome e domicilio do comprador ;
e) o nome e domicilio do vendedor ;
f) a data do vencimento com a determinação de dia certo ou a
declaração- a ••. dias da data da apresentação da duplicata ;
g) o reconhecimento da sua exactidão e a obrigação de pagai-a;
h) a clausula á ordem ;
i) o logar onde deve ser paga, entendendo-se, na ausencia
desta declaração, que o pagamento será effectuado no domicilio do
vendedor.
Paragrapho uni co. A duplicata póde ser manuscripta ou ter os
claros preenchidos a mão, a machina de escrever ou a carbono,
desde que contenha todos os elementos exigidos neste regulamento, sendo facultado trazer outros dizeres ou esclarecimentos,
além dos obrigatorios.
Art. 4. 0 A duplicata será emittida e estampHhada pelo valor
total da factura, ainda que o comprador tenha qualquer importancia
a credito com o vendedor, mencionando este, quando autorizado, o
credito e o !iquido, que o comprador deverá reconhecer (Modelo n. 2).
§ 1.0 Se o comprador tiver em mãos do vendedor credito igual
ou superior á importancia da compra, e autorizar a deducção, a
venda passará a ser cá vista:., não sendo necessario emittir a
duplicata.
§ 2." Não se comprehendem no valor total da factura os aoatimentos sobre os preços da mercadoria, feitos pelo vendedor, no
a cto da emissão da factura original, desde qu~ constem della.
CAPITULO 11
DA REMESSA E DEVOLUÇÃO DA DUPLICATA

Art. 5. o A remessa da duplicata poderá ser feita directamente
pelo vendedor ou por seus representantes, por intermedio de bancos, procuradores ou correspondentes, para que consigam a assignatura do comprador na praça ou Jogar onde se acha estabelecido,
podendo os intermediarias devolvel-a ou conservai-a em seu poder até o momento do resgate, segundo as instrucções ou ordens
que receberem dos committentes.
Art. 6. o A duplicata, devidamente assignada, deverá ser devolvida pelo comprador de modo a estar em poder do vendedor
ou do portador dentro dos seguintes prazos :
a) de 30 dias - quando o comprador for estabelecido na
mesma praça do vendedor, ou em praça diversa, desde que a mala
postal chegue ás mãos do destinatario dentro de 24 horas de gua
expedição ;
b) de 60 dias - quando o comprador for eshbelecido em localid 1des longínquas, onde seja deficiente o serviço postal ;
c) de 1~ O dias - quando o comprador for estabelecido no
Territorio do Acre e no interior dos Estados do Amazonas,
i)ará, Matto Grosso, Goyaz e outros, onde as difficuldades de communicação e transporte, entre vendeclor e comprador, exigirem,
para a devolução, prazo maior de 60 dias.
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§ 1. o Estes prazos contar-se-lo da data da duplicata, a qual
deverá ser remettida pelo vendedor ao comprador, dentro de 10
dias da sua emissão.
§ 2. o Quando a duplicata fôr confiada a banco, casa commercial ou representante do vendedor, estabelecidos ou domiciliados
na praça do comprador, considerar-se-á esta praça, para os effeitos deste artigo, como sendo a do domicilio do vendedor, contando-se o prazo da lettra a da entrega da duplicata ao comprador.
Art. 7. o O comprador poderá devolver a duplicata, sem a sua
assignatura, por motivo :
a) de avaria, quando a mercadoria não viajar por conta e
risco do comprador ;
b) de vicws, defeitos ou differença de qualidade da mercadoria;
c) de divergencia nos preços ajustados ;
d) de não haver chegado a mercadoria, se esta não viajar por
conta e risco do comprador.
Paragrapho unico. Nestes casos, os prazos de que trata o
art. 6° considerar-se-ão pro rogados pelo tempo indispensa vel para
se liquidar a reclamação, comtanto que essa prorogação não exceda dos prazos originarias.
Art. 8. o A duplicata, não assignada pelos motivos indica. dos no art. 7°, será devolvida, acompanhada de carta registrada
no Correio.
Art. 9. 0 O legitimo possuidor da duplicata, devidamente assignada, cobrai-a-á no vencimento, podendo protestai-a, no caso
de falta de pagamento, na fórma do art. 28 da lei n. 2.044, de 31
de dezembro de 1903.
Paragrapho unico. O credor ou o portador é obrigado a fazer
ao vendedor as communicações relativas á assignatura da duplicah ou protesto por falta della, para os registros de que trah o
art. 24, § 1°.
CAPITULO 111
DA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DA DUPLICATA

Art. 10. O comprador póde liquidar a duplicata antes de assignat-a, nos prazos deste regulamento, devolvendo-a, acompanhada do valor, ao vendedor ou ao portador, que darã a competente quihção, na proprla duplicata, sobre as estampilhas que lhe
estiverem appostas.
Paragrapho uni co. Se o valor for remettitto sem a duplicata, o
vendedor ou o portador dará recibo provisorio, com o sello proprio deste documento, e o repetirá na duplicata, logo que esta lhe
chegar ás mãos, de modo a inutilizar as estampilhas, oevendo o
comprador devolvel-a, para esse fim, dentro dos prazos marcados
no art. 6°.
Art. 11. Na liquidação ou pagamento da duplicata serão deduzidos da sua importancia quaesquer creditos a favor do devedor,
resultantes de devolução de mercadorias, differenças em preços,
enganos verificados, pagamento por conta, em dinheiro, ou por
qualquer outro motivo, occorridos antes da assignatura da duplicata, .comtanto que constem delta por declaração expressa do vendedor, ou de quem por elle autorizado.
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Atr. 12. O vendedor, ou o portador, autorizado por aquelle,
poderá conceder reforma do pra.w da C:uplicata, independente de
novo imposto, mediante expressa declaração da mesma duplicata.
Art. 13. O pagamento da duplicata, independente de assignatura e de endosso, póde ser assegurado por aval, sendo o avalista
equiparado áquelle cujo nome indicar; na falta de indicação,
áquelle abaixo de cuja firma lançar a sua; fóra desses casos, ao
devedor directo.
CAPITULO IV
DO PROTESTO DA DUPLICATA

Art. 14. A duplicata é protestavel:
a) obrigatoriamente-por falta de assignatu1 a ou devolução;
b) tacultativamente-por falta de pagamento.
§ 1o. Nos casos da lettra a, deste artigo, o protesto te-rá Jogar
dentro do prazo de 30 dias, subsequentes aos marcados nos artigos 6° e 7°, paragrapho uni co, garantidos ao credor, aos avalistas
e aos endossatarios os mesmos direitos e vantagens. assegurados
pela lei n. 2.044, de 31 de dezembro de 1908.
§ 2°. Se a demora na devolução da duplicata se verificar, por
ser o comprador domiciliado em praça ou localidade longinqua,
onde seja deficiente o serviço postal, os 30 dias para o protesto
considerar-se-ão prorogados, de accôrdo com o paragrapho unico
do art. 7°, mediante certidão do Correio da localidade, onde tenha
de ser realizado o protesto.
Art. 15. O protesto por falta de _assignatura será tirado em
vista da duplicata, quando devolvida, sendo esta apresentada em
cartorio, instrui da com certificado do Correio, ou de qualqu, r
outro documento que prove a entrega ao comprador ou a sua devolução; na falta de devolução, mediante triplicata, extrahida pelo
vendedor e por elle estampilhada, dataLia e assignada, indo a cartorio acompanhada da prova da entrega da duplicata e da cóph da
factura originaria, com especificação apenas das mercadorias vendidas e do valor total da venda e declaração do seu numero de
ordem, podendo o protesto ter logar no domicilio do comprador,
ou no do vendedor, como fôr mais conveniente a este.
Paragrapho unico. O vendedor inutilizará as estampilhas da
duplicata que, por falta de assignatura do comprador, fôr levada a
protesto.
Art. 16. O protesto por falta de pagamento será tirado em face
da duplicata e no Jogar nella indicado, em qualquer tempo, após o
vencimento, e em quanto o titulo não estiver prescripto, sempre qu.e
for tirado contra o vendedor directo, nos termos do art. 11, da lei
n. 2.024, de 17 de dezembro de 1903.
Art. 17. Cabe ao detentor legal da duplicata, protestada nos
termos dos arts. 15 e 16, a faculdade de cobrar o seu valor, por
acção executiva, de qualquer co-obrigado que a tenha assignado.
§ 1". O vendedor terá, além da faculdade assegurada por este
artigo, o direito, caso prefira, de requerer o reconhecimento judicial da conta, de accôrdo com o n. 8, do paragrapho unico, do artigo 1°, da lei n. 2.024, de 17 de dezembro de 1908.
§ 2°. As acções provenientes da duplicata ou triplicata prescrevem no fim de cinco anncs, a contar da data do protesto, e na
falta deste, da data do seu vencimento.
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CAPITULO V
DAS VENDAS Á VISTA

Art. 18. Consideram-se vendas á vista:
1°, a que é effectuada mediante pagamento em dinheiro de
contado e as que forem realizadas, pagas e escripturadas, dentro
de 30 dias contados da data da operação;
2°, a que é feita para pagamento na praça do vendedor contra
a .entrega da conta ou do conhecimento de embarque, ou contra a
entrega da mercadoria ou do recibo ae deposito, ou de warrant e
conhecimento de deposito, quando ainda não separados;
3°, as vendas de café e outros productos da lavoura, facturados
a 30 dias, com obrigação de pagamento á vista, no acto da retirada
ou entrega da mercadori1;
4°, as vendas feitas directamente a consumidores dentro do
mez, entre o mesmo vendedor e comprador, salvo se exceder de
300$ cada mez e o pagamento demorar mais de 60 dias, contados
do ultimo dia do mez da compra.
Paragrapho unico. As vendas de que tratam os ns. zoe 3°
deste artigo, que não forem liquidadas nos termos ajustados,
obrigam o vendedor a emittlr a duplicata, na fórma do art. zo,
sendo consideradas a prazo, para todos os effeitos legaes.
CAPITULO VI
DAS VENDAS A PRESTAÇOES, DAS VENDAS PARCELLADAS E DAS CON ..
SIONAÇÚES

Art. 19. Nas vendas cujo pagamento fôr estipulado em prestações, é facultado ao vendedor emittir, em vez de uma só dupli·
cata, da importancia global da venda, tantas quantas forem as
prestações ajustadas, tomando estas duplicatas o mesmo numero
de ordem, addicionado de um algarismo romano, em ordem crescente, designativo de cada prestação.
Art. 20. As vendas parcelladas, feitas a um mesmo eomprador,
dentro do mez, serão acompanhadas de simples notas, ficando
o vendedor obrigado a emittir a factura geral, indicando os numeros e valores dessas notas, e a duplicata na fórma do art. 2°
caso o pagamento não se tenha effectuado de accordo com o estabelecido no art. 18, n. 1.
Paragrapho uni co. As vendas parcelladas, effectuadas pelos
estabelecimentos em grosso, a partir do dia 22 de cada me1,
poderão ser acompanhadas de nota, extra h ida a carbono, de talão
numerado, mencionando a data da entrega e com a declaração -valor para o dia 1o do mel seguinte - passando a fazer parte das
vendas deste ultimo mez.
Art. 21. Nas vendas feitas directamente a consumidores, dcntr0
do mcz, entre o mesmo vendedor e comprador, não é obrigatoria
a emissão de factura e duplicata, sendo consideradas vendas á
vista e escripturadas no registro a que se refere o art. 24, § 2°,
por occasião do pagamento total ou parcial.

625

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

§ 1. o Se, porém, a venda exceder de 300$ cada mez e o seu
pagamento demorar além de 00 dias, contados do ultimo dia do
mez da compra, é obrigatoria a emissão da factura e duplicata,
nos termos do art. 2°.
§ 2. o Se a compra fôr inferior a 300$, e o vendedor emittir a
duplicata, o comprador é obrigado a assignal-a e devolvel-a, nã,o
podendo, porém, ser-lhe marcado prazo para pagamento, menor
de 60 dias, contados na fórma do § 1°.
§ 3. o A venda a consumidor é a effectuada a quem directamente vae fazer uso da mercadoria comprada, não a destinando
á revenda, mas ao seu consumo eJu aos exercícios de sua profissão,
nos quaes são as ditas mercadorias empregadas e consumidas.
· Art. 22. Nas vendas feitas por consignatarios ou commissariqs
e facturadas em nome e por ·conta do consignador ou committente,
ficam os consignatarios ou commissarios obrigados a proceder de
accôrdo com este regulamento, pagando o imposto devido, conforme fôr a venda a prazo ou á vista (Modelo n. 3).
Art. 23. Nas consignações feitas por commerciantes, se as
mercadorias forem vendidas por conta do consignatario, este é
«»brigado, na occasião em que emittir a factura e duplicata ao comprador, a communicar a venda ao consignaJor para que, por sua
vez, expeça factura e duplicata correspondente á mesma venda,
afim de ser assignada por ellc consignatario, mencionando-s: o
prazo que fôr estipulado para liquidação do saldo da conta.
Paragrapho unico. Se o liquido da venda ficar immediatamente
á disposição do consignador, este considerará a venda á vista,
escriiJturando-a na fórma do art. 24, § 2°.

CAPITULO VII
DA ESCRIPTA ESPECIAL

Art. 24. As vendas a prazo e as vendas á vista serão escripturadas diariamente em livros especiaes- um para as primeiras,
denominado Registro das Contas Assignadas - outro para as segundag, intitulado Registro das Vendas á Vista, e outro ainda para
a escripturação das estampilhas adquiridas e empregadas, segundo
os modelos 4, 5 e 6.
§ 1. o No Registro das Contas Assignadas serão escripturadas
chronologicamente todas as duplicatas emittidas, com o numero de
ordem, a data e o valor da factura originaria e a data da sua expedição, datas da assignatura da duplicata e do protesto por falta de
assignatura ou de devolução e a designação do officio do protesto
(Modelo n. 4).
§ 2. o No Registro das Vendas á Vista serão lançadas pelo total
as vendas de que tratam os arts. 18, 21, 22 e 23, paragrapho
unico, quer tenha sido emittida ou não factura ou nota de venda,
de conformidade com os lançamentos respectivos da escripta commercial (Modelo n. 5).
§ 3. o Estes livros, bem como o copiador das facturas, serão
apr"sentados, antes de iniciada a sua utilização, á repartição
fiscal competente, para serem authenticados com os respectivos
termos de abertura e encerramento.
§ 4. o As firmas estabelecidas nas praças do Pará e Amazonas,
nas transacções que fizerem para o interior dos mesmos Estados,
Leis de 1926- Vol. III
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CAPITULO V
DAS VENDAS Á VISTA

Art. 18. Consideram-se vendas á vista:
1°, a que é effectuada mediante pagamento em dinheiro de
contado e as que forem realizadas, pagas e escripturadas, dentro
de 30 dias contados da data da operação;
2°, a que é feita para pagamento na praça do vendedor contra
a .entrega da conta ou do conhecimento de embarque, ou contra a
entrega da mercadoria ou do recibo ue deposito, ou de warrant e
conhecimento de deposito, quando ainda não separados;
3°, as vendas de café e outros productos da lavoura, facturados
a 30 dias, com obrigação de pagamento á vista, no acto da retirada
ou entrega da mercadori~;
4°, as vendas feitas directamente a consumidores dentro do
mez, entre o mesmo vendedor e comprador, salvo se exceder de
300$ cada mez e o pagamento demorar mais de 60 dias, contados
do ultimo dia do mez da compra.
Paragrapho unico. As vendas de que tratam os ns. 2° e 3°
deste artigo, que não forem liquidadas nos termos ajustados,
obrigam o vendedor a emittir a duplicata, na fórma do art. 2°,
sendo consideradas a prazo, para todos os effeitos legaes.
CAPITULO VI
DAS VENDAS A PRESTAÇOES, DAS VENDAS PARCELLADAS E DAS CONSIONAÇOES

Art. 19. Nas vendas cujo pagamento fôr estipulado em prestações, é facultado ao vendedor emittir, em vez de uma só dupli·
cata, da importancia global da venda, tantas quantas forem as
prestações ajustadas, tomando estas duplicatas o mesmo numero
de ordem, addicionado de um algarismo romano, em ordem crescente, designativo de cada prestação.
Art. 20. As vendas parcelladas, feitas a um mesmo comprador,
dentro do mez, serão acompanhadas de simples notas, ficando
o vendedor obrigado a emittir a factura geral, indicando os numeros e valores dessas notas, e a dupJicata na fórma do art. 2°
caso o pagamento não se tenha effectuado de accordo com o estabelecido no art. 18, n. 1.
Paragrapho uni co. As vendas parcelladas, effectuadas pelos
estabelecimentos em grosso, a partir do dia 22 de cada me7,
poderão ser acompanhadas de nota, extrahida a carbono, de talão
numerado, mencionando a data da entrega e com a declaração-valor para o dia 1° do mez seguinte - passando a fazer parte das
vendas deste ultimo mez.
Art. 21. Nas vendas feitas directamente a consumidores, dcntr-:>
do mcz, entre o mesmo vendedor e comprador, não é obrigatoria
a emissão de factura c duplicata, sendo consideradas vendas á
vista e escripturadas no registro a que se refere o art. 24, § zo,
por occasião do pagamento total ou parcial.
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§ 1. o Se, porém, a venda exceder de 300$ cada mez e o seu
pagamento demorar além. <Je 00 dias, contados do ultimo dia do
mez da compra, é obriga to ria a emissão da factura e duplicata,
nos termos do art. 2«'.
§ 2. o Se a compra fôr inferior a 300$, e o vendedor emittir a
duplicata, o comprador é obrigado a assignal-a e devolvel-a, nã,o
podendo, porém, ser-lhe marcado prazo para pagamento, menor
de 60 dias, contados na fórma do § 1o.
§ 3. o A venda a consumidor é. a effectuada a quem directamente vae fazer uso da mercadoria comprada, não a destinando
á revenda, mas ao seu consumo tfu aos exercícios de sua profissão,
nos quaes são as ditas mercadorias empregadas e consumidas.
· Art. 22. Nas vendas feitas por consignatarios ou commissariqs
e facturadas em nome e por ·conta do consignador ou committente,
ficam os consignatarios ou commissarios obrigados a proceder de
accôrdo com este regulamento, pagando o imposto devido, conforme fôr a venda a prazo ou á vista (Modelo n. 3).
Art. 23. Nas consignações feitas por commerciantes, se as
mercadorias forem vendidas por conta do consignatario, este é
obrigado, na occasião em que emittir a factura e duplicata ao comprador, a communicar a venda ao consigna jor para que, por sua
vez, expeça factura e duplicata correspondente á mesma venda,
afim de ser assignada por ellc consignatario, mencionando-s: o
prazo que fôr estipulado para liquidação do saldo da conta.
Paragrapho unico. Se o liquido da venda ficar immediatamente
á disposição do consignador, este considerará a venda á vista,
escri~turando-a na fórma do art. 24, § 2°.

CAPITULO VII
DA ESCRIPTA ESPECIAL

Art. 24. As vendas a prazo e as vendas á vista serão escripturadas diariamente em livros especiaes- um para as primeiras,
denominado Registro das Contas Assignadas - outro para as segundas, intitulado Registro das Vendas á Vista, e outro ainda para
a escripturação das estampilhas adquiridas e empregadas, segundo
os modelos 4, 5 e 6.
§ 1. o No Registro das Contas Assignadas serão escripturadas
chronologicamente todas as duplicatas emittidas, com o numero de
ordem, a data e o valor da factura originaria e a data da sua expedição, datas da assignatura da duplicata e do protesto por falta de
assignatura ou de devolução e a designação do officio do protesto
(Modelo n. 4).
§ 2.0 No Registro das Vendas á Vista serão lançadas pelo total
as vendas de que tratam os arts. 18, 21, 22 e 23, paragrapho
unico, quer tenha sido ernittida ou não factura ou nota de venda,
de conformidade com os lançamentos respectivos da escripta commercial (Modelo n. 5).
§ 3. 0 Estes livros, bem como o copiador das facturas, serão
apr"sentados, antes de iniciada a sua utilização, á repartição
fiscal competente, para serem authenticados com os respectivos
termos de abertura e encerramento.
§ 4. 0 As firmas estabelecidas nas praças do Pará e Amazonas,
nas transacções que fizerem para o interior dos mesmos Estados,
Lei" df> 1!l2H -
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poderão usar talões de Nota de Venda, devidamente numerados e
authenticados na fórma do § 3°, os quaes substituirão, para effeito
da fiscalização, o copiado r de facturas.
§ 5. o Os talões de que trata o § 4° terão numero de ordem e
Eerão constituidos de folhas fixas e folhas destacaveis, aquellas para
as primeiras vias e estas para as segundas, tiradas a carbono, de
sorte, que effectuada a venda em viagem, o commerciante ou o seu
preposto entregue ao comprador a segunda via da nota, ficando a
primeira, que fará as vezes de folha do copiador de facturas. Estes
talões serão authenticados pela autoridade ou estação fiscal da
circumscripção da séde da firma ·commercial, na quantidade que a
mesma firma julgar necessaria ao movimento das vendas para o
interior, distribuindo-os pelas suas embarcações.
§ 6.1) As duplicatas, originadas de taes vendas, conservarão
todos os requisitos do art. 3°, substituidas, porém, nos respectivos
modelos, as palavras- constante de nossa jactara n... desta
data - pelas seguintes: - conforme nota de venda desta data

n... extrahida do talllo authenticado n ...
CAPITULO VIII

DO PAGAMENTO DO IMPOSTO

Art. 25 O pagamento do imposto terá logar em estampilhas
adhesivas especiaes, adquiridas por meio de guias em duplicatas
(Modelo n. 7), assignadas pelo contribuinte, fazendo-se a venda
pelo modo que o Governo entender mais conveniente, comtanto
que torne facil a sua acquisição em todo o territorio brasileiro,
sendo responsabilisados os chefes das repartições da Fazenda que,
por não providenciarem em tempo, conforme lhes competir, derem
causa á falta de taes estampilhas nas estações arrecadadoras ou
onde quer que venham a ser vendidas.
Paragrapho unico. Para a acquisição das estampilhas os contribuintes deverão insctever-se na repartição fiscal competente,
declarando o nome da hrma, ramo de negocio e localidade do
estabelecimento, independente de quaesquer emolumentos.
Art. 26. As taxas a pagar, calculadas sobre o valor da factura
nas vendas a prazo e sobre a importancia da compra nas vendas á
vista, serão:
Até 250$000 ..............................•.
De mais de 250$ a 500$000 . •.....•....••.
De mais de 500$ a I :000$000 .............. .

$500
1$000
2f000

Cobrando-se mais 2$ por 1:000$ ou frac,;ão que exceder.
§ 1. '' Nas vendas a prazo, as estampilhas serão appostas no
fecho da duplicata ou triplicata, inutili:~adas com a data e a
assignatura - naquella, do comprador e nesta, do vendedor.
§ 2. o Nas vendas á vista as estampilhas serão coitadas até o
terceiro dia util de cada quinzena do me:!, após a somma dos
lançamentos da quinzena anterior, no folio respectivo do registro a que se refere o § 2° do art. 24, e inutilizadas com a data
e assignatura do commerciantc ou de quem per elle autorizado.
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§ 3. o Em ambos os casos dos §§ 1° e 2'', a in utilização se
fará escrevendo o nome da localidade, a data em algarismos sobre
cada estampilha, sendo em primeiro IQgar o designativo do dia,
em segundo os do mez e por ultimo os do anno, e logo. abaixo a
assignatura, abrangendo todas as estampilhas, devendo ser repetida sobre a estampilha ou estampilhas que não tiverem sido attin~
gidas. Não são consideradas contravenções quaesquer outros
dizeres escriptos nas estampilhas, além dos mencionados neste
paragrapho, desde que . se relacionem com o assumpto.
§ 4. o As estampilhas das duplicatas resultantes de fornecimentos
ou vendas feitas ao Governo (municipal, estadual ou federal),
serão inutilizadas, por meio de carimbo, pelas repartições que
effectuarem as compras, depois de feita a devida conferencia, que
será averbada no corpo da duplicata pelo funccionario para isso
designado.
§ 5. 0 As duplicatas de que trata o § 4° não teem o valor de
titulo creditorio; não são negociaveis, nem transferíveis; não
podem estipular prazo para pagamento e não estão sujeitas ao
..egimen dos arts. 6° e 7°; não são protestaveis e não dispensam o
sello adhesivo nas primeiras vias de contas dos fornecimentos.
CAPITULO IX
DA FISCALIZAÇÃO

Art. 27. A fiscalização do imposto cabe aos fiscaes do imposto de consumo ou a outros funccionarios designados pelo
Ministerio da Fazenda, podendo elles proceder, inesoeradamente,
ao confronto entre o Registro de Vendas á Vista e o Caixa e entre
o Registro das Contas Assignadas e o Conta Corrente.
Paragrapho unico. A fiscalização das vendas mercantis, feitas
pelas firmas estabelecidas nas praças do Pará e do Amazonas,
para o interior dos mesmos Estados, será exercida na circum~
scripção da séde dos respectivos estabelecimentos, competindo aos
fisca es das localidades por onde transitarem as embarcações conductoras das mercadorias verificar a existencia, a bordo dessas
embarcações, dos talões authenticadc s a que se referem os §§ 4" e
5o do art. 24.
Art. 28. Os officiaes do protesto não o tirarão, desde que
verifiquem falta ou insufficiencia do imposto na duplicata ou triplicata, ou que as estampilhas não sejam as especiaes ou lhes
pareça que foram aproveitadas de outro documento, ou que são
falsas, e bem assim quando não se achem devidamente inutilizadas.
Art. 29. Contra as fraudes do imposto serão admittidas oenunc ias, verbaes ou escriptas.
§ 1. o As~ denuncias verbaes serão tomadas por termo que o
denunciante é convidado a assif!nar. co <Jual deverá constar sea
profissão e residencia, bem como' o nome e' residencia ou cstabelecimLnto co denunciado.
§ 2. o No andamento da denuncia observar-se-ha, no que fôr
applicavel, o disposto no art. CK do decreto n. 14.3:m, de 1 c!<~
seten1bro de 1920.
§ 3. o Se o denunciante se recusar a assignar o termo de que
trata o§ 1", a denuncia não será to1rada em cúnsideração~
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CÀPITULO X
Dl'\ REVALIDAÇÃO

Art. 30. O imposto das vendas mercantis será cobrado :
a) no dobro, nos seguintes casos :
1o, de falta de pagamento do impo -.to ;

2°, de insufficiencia de imposto pago;
3°, de não se acharem as estampilhas inutilizadas de accôrdo

com o disposto no art. 26 e seus paragraphos ;
4°, de não serem as especiaes do imposto.
b) no triplo, nos seguintes casos :
1o, de serem utilizadas estampilhas já servidas ; ·
2. o de emprego de estampilhas falsas ;
3°, de sonegação do imposto, assim considerada a reincidencia
da infracção do n. 1 da lettra a, dest;! artigo.
§ to. O infractor não ficará isento das multas fiscaes, nem das
penas criminaes, em que tenha incorrido.
§. 2°. No caso da lettra a, n. 4, a revalidação incide sobre o
valor das estampilhas indevidamente empregadas.
CAPITULO XI
DAS MULTAS

Art. 31. Serão punidos com a multa de 280$ a 5001, da primeira vez, e no dobro, na reincidencia :
to, os commerciantes que se recusarem a apresentar os livros
de que trata o art. 24 ao exame dos agentes fiscaes do imposto de
consumo ou de quaesquer outros funccionarios, designados pelo
chefe da repartiçãJ fiscal competente.
2°, o commerciante que não tiver esses livros, ou os não
possuir devidamente authenticados, ou que os escripturar com
emendas, rasuras ou borrõc:s, com evidente intuito de fraude ;
3a., os officiaes do protesto que infringirem o disposto no
art. 28;
4°, o cr~dor ou portador da duplicata, que deixar de observar
C) di3posto no paragrapho unico .do art. go ;
5°, os commissarios e consignatarios que infringirem os artigos 22e 23;
6°, os contribuintes que commetterem as fraudes previstas nos
ns. 1, 2, 3 e 4° da lettra a do art. 30.
Art. 32. Incorrerão na muha de 500$ a 5:000$000 :
1o, o vendedor que deixar de emittir a factura e duplicata nos
casos em que são tornadas obrigatorias por este regulamento (artigos t 0 , 4. 0 , 18, paragrapho unico, 20, 21, § to, 22 e 23) ;
zo, o comprador que deixar de devolver a duplicata, infringindo os arts. 2\ 6'', 8°, 10 e 2t, § 2° ;
3°, o comprador que devolver a duplicata sem assignatura,
salvo o disposto nos arts. 7° e tO ;
4°, o comprador que se conluiar com o vendedor para dispensar ou fazer desapparecer a duphcata;
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5°, o vendedor que deixar de protestar a duplicata, nos
casos do art. 14, lettra a.
Art. 33. Incorrerão na multa de 1:000$ a 5:000$ os que commetterem as fraudes previstas nos ns. 1, 2 e 3 da lettra b do
art. 30.
Art. 34. Estas multas serão impostas pelos chefes das repartições competentes, mediant~ as denuncias de que trata o artigo
29, ou em virtude de auto lawrado pelos fiscaes do imposto de
consumo, por empregado de Fazenda ou por qualquer outro funccionario publico, cabendo-lhes, bem como ao denunciante, a me~
ta de das que forem effectivamente arrecadadas.
Paragrapho unico. As denuncias e os autos de infracção serão
processados de accôrdo com o disposto no § 5°, do art. 68 do
decreto n. 14.339, de 1 de setembro de 1920, marcando-se ao
contraventor o prazo de 2@ dias para provar ou allegar o que fôr a
bem de seus direitos, podendo o mesmo prazo ser prorogado até
IJ!ais cinco dias, mediante pedido devidamente justificado.
CAPITULO XII
DOS RECURSOS

Art. 35. Das decisões contrarias aos infractores, qualquer
que seja a importancia da multa ou revalidação, cabe rec~rso
voluntario:
§ 1.0 Para o ministro da Fazenda:
a) das decisões da Recebedoria do Districto Federal e das
estações de arrecadação federaes no Estado do Rio de janeiro; .
b) das decisões proferidas em segunda instancía pelos dele~
gados fiscaes.
§ 2. 0 Para as delegacias fiscaes: - das decisões proferidas
pelas repartições arrecadadoras dos respectivos Estados.
§ 3.0 O recurso voluntario será interposto dentro do prazo
de 30 dias, contado da data da intimação do despacho, mediante
deposito prévio das quantias devidas, ou prestação de fiança
idonea.
§ 4. 0 Se dentro do prazo legal não fOr, pelo interessado,
apresentada petição de recurso, mandará o chefe da repartição
lavr,ar termo de perempção, que ficará annexo ao processo, para
todos os effeitos.
Art. 36. Das decit.ões favoraveis aos contribuintes, inclur.ive
das decorrentes de desclassificação da infracção descripta no auto,
haverá recurso ex-ofjicio:
§ 1,0 Para as delegacias fiscaes-das decisões dos chefes das
repartições arrecadadoras dos respectivos Estados.
§ 2." Para o ministro da Fazenda, das proferidas pelas delegacias fiscaes e repartições do Districto Federal - quando a importancia da multa fôr superior a 500$, e pelas estações fiscaes do Rio
de janeiro, qualquer que seja a importancia da multa comminada.
§ 3.0 O recurso ex-ojjicio será interposto no proprio acto de
ser lavrada a decisão.
§ 4." Não haverá recurso ex-ojjicio das decisões de 2.a instancia
confirmando as de 1." favoraveis ás partes.
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CAPITULO XIII
DASISENÇOES

Art. 37. Estão isentos do imposto sobre vendas mercantis :
a) o fornecimento de electricidade, gaz,, agua, uso de esgotos,
telcphones e telegraphos, ainda que effectuado por emprezas que
tenham concessões para taes serviços considerados de utilidade
publica;
b) as vendas de productos da industria agricola ou extractiva,
beneficiados ou não, comprehendidos os aperfeiçoamentos, desde
que não transformem o producto, por qualquer processo de manufactura, effectuados pelo productor, qualquer qu;! seja a fórma
juridica da pessoa deste;
·
c) as transacções entre uma casa com:nercial ou industrial e
suas filiaes e vice-versa;
d) as vendas de passagens ou praças em vapores de companhias de transporte e despachos alfandegarios;
e) as transacções bancarias;
f) os forneci:nentos de alimentação ou hospedagem nos collegios, hospitaes. ou estabelecimentos de assistencia e educação;
g) os serviços de artista~, corretores, leiloeiros, agentes de negocios, e despachantes alfandegarios;
h) os serviços de medicos, cirurgiões, dentistas, advogados,
solicitadores, engenheiros, agrimensores, etc.;
i) os vendedores a domicilio, de hortaliças, legumes, cereaes,
trutas, rão, leite, ovos, aves, peixe, carvão, etc., q~e não forem
estabelecidos com casa de negocio de taes ~eneros;
J) as emprezas de armazens geraes, emquanto funccionarem
como simples depositarias de mercadorias ;
k) as operações a termo;
l) as vendas de leite, quando r~alizadas peks productores.
Paragrapho uni co. Nos casos de que trata este artigo, não é
defeso expedir duplicatas, desde que sejam devidamente selladas,
cur:1prindo então ao compra dor assignal-as, sob as penas regulamentares.
CAPITULO XIV
DISPOSIÇÓES GERAES

Art. 38. São isentos do imposto de sello adhesivo:
a) os endossos, completos ou em branco, lançados na duplicata, antes do vencimento;
b) os recibos de pagamento por conta ou por saldo, passados
na dupiicata, já devidamente estampilhada, e as segundas vias dos
mesmos recibos ;
c) os livros de que trata o art. 24 (sello por verba).
Art. 39. Em nenhum caso será restituido o imposto sobre as
vendas mercantis.
Art. 40. As custas dos officiaes do protesto serão reguladas,
no Districto Federal, pelo decreto n. 10.291, de 25 de iunho de
1913, e nos Estados pelos respectivos regimentos.
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Art. 41. A carteira respectiva do Banco do Brasil fica autori
zada a receber as duplicatas, devidamente assignadas, para o eHeito de redesconto ou recaução, nas mesmas condições estatuidas
para as letras de cambio.
Art. 42. Para o effeito do disposto no art. 15, as emprezas de
transporte fornecerão aos embarcadores ou despachantes, sempre
que lhes fôr solicitada, mais uma via do conhecimento de embarque.
Art. 43. Serão observadas como deste regulamento, no que lhe
forem applicaveis, as disposições da lei n. 2.044, de 31 de de
zembro de 190.~.
Art. 44 Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de janeiro, 10 de novembro de 1926. - A,inztal Freire
da Fo

1seca.

Modelo n. 1 (Art. 1° do Reg).

XX XXX

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

:
:

X
X
X
X
X
X
X

X

:

X

xX <
z

X
X
X
X
X
X
X

~

<
52
~

::>
O

I!

O Illmo. Sr ..............................•....... , estabelecido á rua ......................... .
n ••....•••• , em ...................... , Estado de ................. , DEVE a ...............•...••..•..••••

estabelecido nesta cidade, á rua ....••................... n. . . • . . . . . . Im portancia de sua compra de mercadarias, constantes da nossa factura original n ....... . , desta data, registrada no Copiador n ..... , a fJs .....

x==============================~====================~

X-

X -------------------------------------------------------------------

X
Reconhec ........ a exactidão desta duplicata na importancia de=============
X
X que pagar. • • . . . á .•.••.••...••••.••••• , na praça de .•....•.............••..••• , ou á sua ordem, no
X
X ------------X
- ---

X dia .•...... de •••...•...•••...•••...• de 192 •••
X
X
X
X
X
X
X
X
X
XXX XX

X
X

Rs.==:==:==:==:::=::::::

Rio de Janeiro, .••..• de •...•.............. de 192 ....

Natal, I 1/7/926

1/7/926

1/7/926

Manoel I Azevedo I & Comp.

>

~

Ol

'='
o
'1::1:

g
g

a

;<
o

xxxxx
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

x

~

:

x

:

X

:
Z

~
X
X

X
X
X
X

~

~
o..
5
U

::3

Modelo n. 2 (Art. 4° do Reg.)
Rio de janeiro, ••••• de ••••••••.••••••••... de 192 ••.••
Rs.
lmportancia de s/ credito
Liquido devedor

Rs.

2.500$000

1:700$000
800$000

x
O Illmo. Sr ....................................... , estabelecido á rua ..........••.•.•....•.••
~ n .•.... , em .••................•... , Estado de .•...•..•........... , DEVE a ........................••...••
x estabelecido nesta cidade, á rua...... . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . n. . . . . . lmportancia liquida de sua compra de
~ mercadorias, constantes de nossa factura original n ..•. , desta data, registrada no Copiador n. . . . . a fl& • ••••
X deduzida a quantia de seu credito em nosso poder, conforme sua autorização
X
X
X
X
X
X

~

~

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

xxxxx

=======================================================================

==========

Reconhec ......... a exactidão desta duplicata na importancia liquida de
qui! pagar ........ á ................................ , na praça d·e ........••............••....... , ou á

à
o

til

l:1

o

~

l:1

§

~
~

s:;
o

sua ordem no dia ........ de ...................... de 192 ... ..
Fortaleza,

1/7/9:::6

1/7/926

1/7/926

Fonseca

Lima

& Comp.

~

xxxxx
X
X
X
X
X
X
X
X

·

X

:

X

:

X
X
X
X
X
X
X
X

Z
<t:

f<t:
U

::3

5
O

Modelo n. 3 (Art. 22 do Reg.)
X
Rs. :=::::::::=:::==::==::::::X
X
Rio de janeiro, ...... de ............•....... de 192 .•••
X
O lllmo. Sr ..................•..••..•.......•... , estabelecido á rua ....................•.•••
X
X n ..•..•... , em ••••.•..................•. , Estado de. . • . . . . . • • • . . • . •... .. . . . . . • • • . . . DEVE a (notne do conX
X signador), estabelecido á. rua ........•........•............. n ...... , em .............•.....•• no Estado
X de .............••...... lmportancia de Slla conta de mercadorias feita por intermedio de (nome do commisX
X sario), constante da faciura original por este .~ntregue, desta data, registrada a fis .... do Copiador geral n ...•
X Rs.
X
X -----------------X
Rcconhec ........... a exacbdão desta duplicata na importancia de
X
X que pagar ......... ao Sr. (nome do consignador ou committente) na praça de ..........•........... ou á
X

============

X

X sua ordem, no dia ...... de ................... de 192 ... .

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

~

::::

~
C/.
t::

c

~

·~

c

r=:i

;:::J

t"l
~

t=::

r.

c

>-3

ltapemirim,

I 1/7/926
Nome

X
X
XXX XX

1/7/926

1/7/9'26

do

comprador

...-:

o

Il
!

I
1

.~~~;..;,o>.~ ...._ .... -

~·;;. -~lZN>''

p·:_E:;''
". '. ' .

'

-~-~
•"! ~

,.. ,. '

MODELO N. 4
(ART.

1

2
3

3-6-1926
4-6-1926
7-6-1926

7-6-1926
. 10-ô-1926
14-6-1926

3 250$000
2 7:0$000
4 530$000

1

2

22-6-1926

--

3
-

Lt-ia de 1926- VoL III- Pa.g. 634-1

24, § 1°, DO REOULAMBNTO)

------

-

25-7-1926

-

15-7-1926

--~------

-

1° offic!o
2° C~fficio

MODELO N. 4
(ART. 24, § 1°, DO REGULAMENTO)
-

2
j

3-6-1926
4-6-1926
7-6-1926

7-6-1926
. 10-ô-1926
14-6-1926

Lt'is de 1926- VoL III- Pag. 634-:-1

3 250$000
2 7:0$000
4 530$000

1
2
3

22-6-1926

-

-

-

25-7-1926

-

15-7-1926

-

1° offic!o
2° c,fficio

•

MODELO N. 4
(ART. 24, § 1°, DO RBOULAMBNTO)

(Capa do livro)

Registro das Contas Assignadas
COUTO NEVES & COMP.
Livro n. 1

1926
Rio de janeiro

MODELO N. 4
(ART. 24, § 1°, DO REGULAMENTO)

(Folha do livro)

Duplicata

Factura originaria

E

4)

Data

Data do protesto

"t::

""o

4)

"t::

Valor

o

Data
da assignatura

""

4)

Da emissão

I

~

;

3-6-1926
4-6-1926
7-6-1926

7-6-1926
. 10-ô-1926
14-6-19-'.6

fAia de 1026- Vol. III- Paa:. 634-1

Por falta
Por falta
de assignatura de devolução

E
::s

Da expedição

3 250$000
2 7:.0$000
4 530$000

z

1

2
3

Officio
do protesto

22-6-1926

-

-

-

25-7-1926

-

15-7-1926

-

-

1° offic!o
2° Cifficio

Obs~rvaç~es

(O.LN'aWV1nOm.l OQ

g "N Ol:IGOW

MODELO:N. 5
(ART. 2.4, § 2°, DO ·REGULAMENTO )
( Capa .do livro ) .

Registro das Vendas á Vista para pagamento do itnposto sobre vendas mercantis
FREITAS, SOARES & COMP.
Livro n.

1926

Rio de janeiro

MODELO N. 5
(ART.

24, §

-~, DO :.RBOULAMENTO .)

(Folha do livro)

Data

Dia

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

I

Importancias
Mez;

Anno

julho

1926

,

,

,

,

Vendas ·-realizadas hoje .................... , .................................... .
Idem, idem, idem ............................................................. .
Idem, idem, idetn .............................................................. .

:>

>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •· ••••••••••••••••••••••••••

:•

.............................................................. .
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. ······················· ............... ············ .......... .
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))

,

,.

,.
»

»

,.
,.

»

»
»

»

,.

,.
,.
,.

,.

,.

: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1

2:000$000

3:500$000
1:800$000

4:000$000

2:800$000

7:000$000

5:000$000
3:200$000
4:000$000
4:6008.000
3:900$000
2:800$000

6:000$010

50:600$000

»

Imposto a paf!ar
Rs.:
102$000
Rio de janeiro,

16

16/7/926

16/7/926

16/7/926

Freitas,

Soares

& Comp.

100$()Q()

1$000

1$000

Vendas realizadas hoje ........................................................ .
Idem, idem, idem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... .
Etc.
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7:000$000
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MODELO:N. 5
(ART • .24, .§

2°,

DO ·REGULAMENTO)

( Capa do livro )

Registro das Vendas á Vista para pagamento do hnposto sobre vendas mercantis
FREITAS, SOARES & COMP.

Livro n.
1926

~io

de janeiro

MODELO No 5
I

16
17

»
»

Leia de 1926 - Vol. 111 -

AJ;'T.

?A S ?.o

Vendas realizadas hoje
Idem, idem, idem.

»

»

nn .'PROHr.AMR.NTn \

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

• •

o ••••••••••••••••••••

Etc.

7:000$1
3:000;:.1

MODELO N. 6
(ART. 24, DO REOULAMENTO)

Livro do registro do movimento de estampilhas para vendas· mercantis

Data
Mez

Estampilhas

I

Observações

Dia

Compradas

.

Empregadas

Saldo

--

~

Q)

g
'tJ

o

'='

!3

;
1-:3

~

Nota - Esta escripta deve ser encerrada mensalmente, ern forma de balanço.

ffi
U1

MODELO N. 7
(ART. 25, DO REGULAMENTO)

~

Vendas mercantis
Guia para acquisição de estam pilhas
Nome (firma individual ou collectiva, sociedade anonyma ou por quotas de responsabilidade limitada).
(Natureza do commercio ou industria)

...................................................................................................................
Rua............................................................................................ n ...........•.•.••
Municipio de ..•......••... , ...•................•......•........•...•................•.•...... · . · · • · · · · · · · · · · • · · · · · •
Estado de ..••....•••••.....••.....•..........•..•.•..••..•.....•......................•...... (ou Districto Federal)
Pede que lhe sejam fornecidas estampilhas do imposto de vendas mercantis, das seguintes taxas, na importancia
de reis~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;;~~~;;~ª

>

(j
...,_

o

00

~

o

i:)·

o

t:t

t;r;l

;:I
t;r;lc
~

t>1

(j

10 estampilhas de
»
»
10
»
»
10
»
»
10
10

»

»

10$000

5$000
2$000

1$000
$500

Rio de janeiro, ••.•• de .•••••••.••.••..••••... de 192 •••

100$0JO
50$0:x>
20$000

10$000
5$000

----

185$000

(Asslgnatura da firma, gerente ou representante legal)
Carimbo

do
Comprador

Carimbo
da

Repartição

...,c
~-

o-
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DECRETO N._ f7 .536- DE ·tO DB NOVEMBRO DE 1926
App1·ova o 1·egulamento para a arrecadação e fiscalização
do imposto de transporte

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da attr1buição que lhe confere o art. 48, n. I. da
Constituição Federal, e tendo em vista· as alterações constantes da lei n. 4. 984, de 31 àe dezembro de 1925, resolve approvar o regulamento que consolida as disposições em vigol',
relativas á arrecadação e fiscalização do imposto de transporte, que a este aeompa·nha e vae ussignado pelo Minislr·n
de Estado dos Negocios da Fazenda.
,Uio de Janeiro, 10 de novembro de 1926, 105° da Independencia e 38° da Republica.
ARTHUR D.-\ SILVA BERNARDES.

Annibal Freire da Fonseca.

Regulamento para a cobrança e fiscalização do imposto d&
transporte, a que se refere o decreto n. 17.536, desta data

CAPITULO I
DO ll\IPOS'f\0 E SUA INCIDENCIA

Art. 1o. O imposto ·de transporte, por via terrestre, fluvial ou marítima, será cobrado na razão de cada pessoa, pet3
fórma determinada no presente regulamento e incide:
a) sobre os bilhetes .que dão direito a circular nas estradas de ferro construídas pela Unifiu, pelos Estados, ou poe
.companhias e emprezas particulares, subvencionadas ou não;
b) sobre os bilhetes que dão direito a p-assagens em ('JllbarcaQões a vapor, pertencentes a· companhias e cmprezas de
transporte fluvial ou maritimo. subvencionarlas ou não, a
quaesquer pessoas, individualmente, ou sob firma ou razão
soe. i ai.
Art. 2°. O imposto sobre os bilhetes comprehendidos na
lettra a do artigo aptecedente será cobrado na razão de 20 o/o
do custo das passagens singelas, não se podendo cobrar mais
de 4$ por bilhete; nas passagens de ida e volta o calculo da
percentagem assentará, respectiva·mente, sobre cada metade
do valor total da passagem.
Paragrapho unico. Os bilhetes de séries ou assignatm·as
e as cadernetas kilometrica·s ficarão sujeitos ao imposto, na
razão de 15 o/o do seu eusto.
Art. 3°. O imposto sobre os bilhetes comprchcndidos na
lcttra b, do art. 1o, será cobrado:
a) pa·ra os portos interiores do paiz- á razão de 3 o/o do
custo das passagens singelas, não se podendo cobrar mais
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te 4$ por bilhete; nas passagens de ida e volta o calculo da
percentagem assentará, respectivamente,· sobre ca'da metade
do valor total da passagem;
b) para o exterior - de accôrdo com as seguintes taxas :
I. Para os portos da Ame rica· do Sul :

Primeira classe:
Por passagem - ao preço mínimo .............. .
Jdern - no médio ............. · .. · ........... .
Idem - nos camarotes de luxo ................ .
Segunda classe ......... · ...................... .
Terceira classe ................................•

40$000
60$000
80$000
20$000
10$000

11. Para os demais portos:

Primeira classe :
Por passagem - no mínimo ................... .
Iden1 - no n1édio ............................. .
Idem - nos camarotes de luxo ................ .
Segunda classe ................................ .
Terceira classe ............. · .................. .

60$000
90$000
120$000
40$000
20$000

Paragrapho unico. As taxas de que trata a lettra b do
art. 1° serão cobradas integralmente das passagens inteiras, e
proporcionalmente, não só das fracções em que as mesmas
forem divididas, como das intermediarias.
CAPITULO l i
DAS ISENÇÕES

.Ar L. 4°. São isentos do imposto.:
os bilhetes ou cartões de passagens das ferro-vias da
Capital Feder·al e seus suburbios e das capitaes dos Estados,
tramways e carris urbanos de tracção animal, electrica ou a
vapor;
b) as passagens até 1$, inclusive, nas estradas de ferro
construídas pela União e Estados ou por companhias particulares que tenham subvenção, garantia ou fiança· de garantia de juros;
c) as passagens inferiores a 10$, nas barcas a vapor das
compa'nhias subvencionadas pela União e 'pelos Estados;
d) as que, para o exterior, tomarem os membros do
Corpo Diplomatico e suas familias. comprehendidos os addidos (civis, militares e navaes) ás legações ou embaixadas;
e) as dos indigentes que tiverem de ser repatriados, mediante attestado da autoridade policjal da circumscripç•ão em
que: rnsidirem, con3idcr;),dos como taes os marinheiros de
navios mercantes estrangeiros que, em conse·quencia de naufragio ou de permanencia em hospital, ficarem abandonados
em portos do Brasil;
·
f) as gratuitas, concedidas a cre·anças menores de dois
annos;
a)
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g) as passagens e passes cÓncedidos por conta da .União
ou dos Estados, assim como as do serviço das campanhms ou
emprezas;
h) fodos os bilhetes de pequeno custo, até ~500;
.
i) as passagens que tomarem para_ o exteriOr os t?U1'1sles,
que vierem incorporados. so~ a direcç~o. de compa~hias, ou
se organizarem em assoc~a·çoes para visitar o Brasil.
Paragrapho unico. Não são consider_?dos m~mbr_9s do
Corpo Diplomatico e, portanl~, não gozarao de 1sençao do
imposto, os consules de carreira.
Art. 5o. Os passageiros de 1a e 2a classes ;que, tendo .tomado passagem directa· de mn para out~o porto_ est~angeir?,
interromperem a viagem em porlo naewnal, na~ sao. obrigados ao imoosto, desde que te.nham de prosegmr a v1a~em
no prazo da validade da respecüv:-1: pas~agem; os .que, sahi~do
do paiz com destino ao estrangeiro, forem ~brigados a mterromper a viagem em qualquer porto naciOnal d~ escala,
fa'mbem não estão sujeitos ao pagamento de novo Imposto,
observadas as condições estabelecidas para os passageiros procedentes dos porto5 estrangeiros.

CAPITULO III
DA FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO

Arf. 6". ~\. Dirrrforia da Reeeifa Publica designará funccionarios para fiscalizar a cobrança do imposto de transporte
no Disfricto Federal e no Estado do Rio de Janeiro, cabendo
ús delPgacias fiscaes a mesma designação nos respectivos
Estados .
. Art. 7°. Aos funceionarios de que trata o a·rt igo antecedente compete:
1°. Fiscalizar, assiduamente, nos escriptorios e agencias de
companhias de estradas de ferro e das de navegaç1ão, a venda·
de bilhetes de passagens, sujeitos ao imposto de accôrdo com
este regulamento.
2°. Apresentar á Recebedoria, no Districto Federal, e ás
repartições fisca·es competentes, nos Estados, até o dia 10 de
cada mcz, um mappa demonstrativo da venda dos bilhetes
no mez anterior, discriminadamente por companhias e pelas
respectivas tax-as.
3°. Representar immediatamente ao director da Receita
Publica no Districto Federal, e aos chefes das repartições fiscaes c.ompetentes, nos Estados, contra as difficuldades e abusos que encontrarem, afim de serem leva,dos ao conhecimento
do Ministro da Fazenda, quando deste depender a providencia.
Art. 8°. Para effeito da' fiscalização, as administrações
das. esf radas de ferro e das companhias de navegação são
obngada:' a m inisf rar nos ftmcciona1·ios a qne se l'Cf(•t'f' n
art. G" f odos (IS psclal'ecimenl os nPccssarios e a fornecm-llli's
a nofít dn venda diaria dos hilhetes de passagens .
.A1·t. no. São excluídas desta fiscalização as estradas r! f:\
ferro da união, custeadas clirectamentr pelo Governo.
Ar f . 1O. Os empregados incumbidos de examinar :1::;
conta? das. f' SI radas de ferro, os engenheiros fiscaes e os
funccwnarws encarregados de inspeceionar as com.panhias de
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navegação subvencionadas, são tambem obrigados a fiscalizar
este imposto, dando immediatamente conta ao Thesouro ou
ás repartições fisc.aes competentes das irregularidades ou infracções de que tiverem conhecimento.
Art. 11 . Não obstante a fiscalização estabelecida' neste
regulamento, o Governo exercerá qual<qucr outra, sempre e
pelo modo que entender conveniente.
CAPITULO IV
DA COBRANÇA E ESCRIPTURAÇÃO DO IMPOSTO

Art. 12. A arrecadação do imposto será feita pelas administração das estradas de ferro, companhias de navegação
ou por proprietarios de embarcações, comprehendidos no al'tigo 1o, lettra b, e seu producto recolhido á Recebedoria, no
Districto Federal, á Thesouraria Geral do Thesouro. Nacional,
quanto á do Estado do Rio de Ja'neiro, e ás Delegacias Fiscaes,
nos demais Estados, podendo, em casos especiaes, por conveniencia do serviço, tambem ser feito o recolhimento em
ou f ras repartições federaes, mediante expressa determinaç~ão
do Ministro da Fazenda.
Para·grapho unico. Na cobrança das respectivas taxas
serão as fracções inferiores a 100 réis cobradas como 100 réis.
Art. 13. O recolhimento da renda deste imposto será
acompanhado de guias demonstrativas:
a) para as estradas de ferro do numero de bilhetes
sujeitos ao imposto, do de assignaturas e cadernetas kilomet.rícas com suas respectivas impor! ancias, e do imposto por
cllcs produzido (modelo A);
b) para as companhias de navegação --'- do numero de
bilhetes vendidos, do nome do vapor, porto de destino do passageiro, preço da passagem, com discriminação da classe e
quota do imposto, sendo esta guia acompanhada' dos attestados
de indigencia, que lhes forem presentes, bem assim da relação
nominal dos passageiros, rubricada pelo capitão do porto do
logar (modelo B).
Art.· 14. O recolhimento a que se refere o artigo anterior
será feito:
a) o do imposto de t~·ansporte terrestre no mez suhsequente ao da arrecadação, a saber :
I - pelas directorias das estradas de ferro da União,até o ultimo dia;
. li___, pela·s das estradas de ferro dos Estados, das municipalidades e de emprezas particulares, subvencionadas ou
não,- dentro dos primeiros quinze dias uteis;
b) o do imposto de transporte marítimo pelas directorias
das companhias de navegaç~ão, marítima· ou fluvial, subvencionadas ou não, e pelas demais pessoas, individualmente ou
sob razão social, dentm dos quinze primeiros dias uleis do mez
S('guinte ao da partida' das embarcações.
Paragrapho unico. As em prezas e companhias de estradas
de ferro e demais pessoas comprehendidas na's -Iettras a e b do
art. 1o, terão direito pelo serviço de cobra:nça do imposto á
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perccniugem de 2 % deduzida do producto da arrcca:dacão,
correndo por conta das mesmas todas as despesas que fizerem
com a impressão dos bilhetes de passagem e quaes.quer outras
de que dependerem a cobrança e a entrega da renda.
Art. 15. As repartições, a ·que se refere o art. 12, farão
cscripturar o imposto discriminando o que fôr produzido pelo
transporte marítimo do que provier do transporte por te;rra~
Igual discriminação se fará nos balanços do Thesouro.
CAPITULO V
DAS MUI.tr,\S

Art. 16. As administrar,;õcs da's estradas de ferro, emprezas de navegação o demais pessoas eomprehendidas nas lett.ras a c b do art. 1", que deixarem do cobrar por conta da
Uniíio o imposto de transporte ou infringirem o disposto no
art. 1'1, serão punida's com a multa de 500$ a 1 :000$ e, na reincidr•ncia, com a de 1 :000$ a 2:000$000.
§ 1°. As infracçõcs deste regulamento serão punidas mediante representação, lavrada pelos funcr.ionarios encarregados de fiscalização.
.
§ 2°. De posse da representa'ção, o chefe da repartição
arTecadnrlora competente, a quem fôr ella dirigida, mandará
intimar os infractores a apresentar defesa, no prazo de
15 dias, e proferirá, depois de ouvido o autor da representação,
o seu julgamento.
CAPI'l'ULO VI
DOS RECURSOS

Art. 17. Caberá recurso voluntario:
a) para as Delegacias Fiscaes - das decisões dos chefes
das repartições arrecadadoras nos Estados;
b) para o l\:Iinistro da Fazenda- das decisões do director
da Heccbedoria, no Districfo Federal, das dos delegados fiscae~, quer em 1n, quer em 211 instancia, c dos chefes das reparLil:;ões arrecadadoras do Estado do fi i o de Janeiro.
Art. 18. Das decisões proferidas em favor das partes
haverá recurso ex-officio, interposto no proprio acto de ser
lavrada a decisão:
a) para as Delegacias Fiscaes- da dos chefes das reparti!:ões arrecadadoras nos Estados;
b) para o Ministro da Fazenda- das do director da Recchedoria, no Districto Federal, das dos delf'gados fiscaes,
quer em 1 quer em 2 instancia·, c dos chefes das repartições
arrecadadoras do Estado do IUo de Janeiro.
Par'agrapho unico. Não hav1Wá recurso cx-officio das
f)cr.i5ões de 2n instancia, confirmativas das de P, favora'veis
u:; partes.
Ar! . 1n. Os remn'sos que versarem sobre multas não serão
acccilo~ Sf'.lll prévio deposito da respectiva importancia, e
serão jntc1·postos dentro rle 30 dias contados da publicação
ou da· intimação das de~i~ões profêridas.
11

,
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CAPITULO VII
DISPOSIÇÕES. GERAES

,A.rt. ·20. O Thesouro Nacional e, nos Estados, as Delegacias Fiscaes, poderão firmar accôrdo com as emprezas e
companhias de estradas de ferro e de navegação marítima ou
fluvial para a arrecadação do imposto, mediante a percentagem r~ferida no a·rt. 14, paragrapho unico.
Art. 21. Da renda arre~adada, feita a deducção dos 2%,
de que trata o paragrapho unico do art. 14, será abonada' aos
agentes fiscaes percentagem igul).l á do imposto de consumo,
devendo para esse fim ser incorporada á receita deste imposto, observado o a·rt. 178, § 1°, do decreto n. 17.464, de 6
de ovtubro de 1926.
Art. 22. Revogam-se a·s disposições em contrario.
RIQ de Janeiro, 10 de novembro de 1926.- Annibal Frei7·e
da Fonseca.

(MODJa.;O A)

ompanhla Estrada de Perro ...................................................................................................... .

(Local da Contadoria ou escriptorio central da companhia)

N •••.••

IMPOSTO DE TRANSPORTE
ARRECADADO DE ACCÔRDO COM O REGULAMENTO APPROVADO PELO DECRETO N••••..••
Bühetes de ida e ida e volta

?reços de passagens
Entre

$600 e
1$100 e
l$600 e
~8100 e
2$600 e
3$100 e
3$600 e
-!-$100 e
4$600 e
3$100 e
5$600 e
·i$100 e
6$600 e
7$100 e
7S600 e
S$100 e
:3:;)600 e
J$100 e
J5600 e
:0$100 e
:J$600 e
:1$100 e
~ 1$600 e
'2$100 e
12$600 e
13$100 e
13$600 e
14$100 e
14$600 e
15$100 e
15$600 e
16$100 e
16$600 e
17$100 e
11$600 e
l8$100 e
:8$600 e
19$100 e
:9$600 e
:20$100 e

1$000
1$500
2$000
2$500
3$000
3$500
4$000
4$500
5$000
5$500
63000
6$500
1$000
7$500
S::iOOO
8$500

!Taxas

Quantidade
de
bilhetes

Importancias do
imposto

---

$200
$300

Transporte ••.........•. ......
20$600 e 21$000
4$200
21$100 e 21$500
4$300
21$600 e 22$000
4$400
22$100 e 22$500
4$500
22$600 e 23$000
4$600
23$100 e 23$500
4$100
23$600 e 24$000
4$800
24$100 e 24$500
4$900
24$600 e 25$000
5$000
25$100 e 25$50@
5$100
25$600 e 26$000
5$200
26$100 e 26$500
5$300
26$600 e 27$000
5$400
27$100 e 27$500
5$500
27$600 e 28$000
I 5$600
28$100 e 28$500
5$700
28$600 e 29$000
5$800
~9$100 e 29$500
5$900
29$600 e 30$000
6$000
30$100 e 30$500
6$100
30$600 e 31$000
6$200
3U100 e 31$500
6$300
31$600 e 32$000
6$400
32$100 e 32$500
6$500
32$600 e 33$000
6$600
33$100 e 33$500
6$700
33$600 e 34$000
6$800
34$100 e 34$500
6$900
34$600 e 35$000
7$000
35$100 e 35$500
1$100
35$600 e 36$000
7$200
36$100 e 36$500
7$300
36$600 e 31$000
7$400
37$100 e 37$500
7$500
37$600 e 38$000
7$600
38$100 e 38$500
7$700
38$600 e 39$000
7$800
39$100 e 39$500
7$900
39$600 em deante
8$000

$50(i)
$600
$700
$800
$900
1$000
1$100
1$200
1$300
1$400
1$500
1$600
1$700
1$800
1$900
2$000
2$100
2$200
2$300
2$400
2$500
2$600
2$700
2$800
2$900
3$000
3$100
3$200
3$300
3$400
3$500
3$600
3$700
3$800
3$900
4$000
4$100

9$500
10~000

10$500
11$000
11$500
12$oOO
12$500
13$000
135500
14$000
14$500
15$000
15$500
16$000
16$500
17$000
17~500

18$000
18$500
19$000
19$500
20SOOO
20$500

Transporta .•.•.•.

-- --

-- -- -- --

-

-

-

Somma ....•......

cn

"E
eiS

Importancia total

Imposto de 15 °/ o

::::
Cl

---

- - - - - - - - --

Cadernetas kilometricas
Diversos valores

'O
Cl:l

'O

~
Cl:l

lm portancia total

Imposto de 15 °/o

::::
CJ

-. . . • • • . $ .......
. . • . . . . $ .•.•...
. • • . . . . $ ••••..•

••••... $ ......•
• ••••. •$ ....•••
• ••••. . $ .....••
• •••.• . $ ••.....

....... $ .......

. . . . . . . $ .••..••

I

Q)

c:o::l

~

Importancias do
imposto

cn

Q)

Assignaturas

Quantidade
de
bilhetes

i

"CS

i versos valores

Taxas

-$400

~;;000

Preços de passagens
Entre

-- -- -- - - - - - - - -

Total arrecadado
Rs.
Commissão de 2 °/o Rs.

. .....•..•. . $ ........... .
. ....•...... $ .•.••..••.•.

Liquido

. .••.••••••. $ ••••••••••••

Rs.

• •••••• $ ••...••

- - - - -- -~- - - --

(Nome da cidade), em •.•.• de ..•••••••••••••••• de 19••••
(Assignatura do escripturario, contador ou gerente da companhia.)
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Nome da Em preza ou Companhia de Vapores:.

cLocal da Agencia ou escriptorio da Comp.»

N. ~.

IMPOSTO DE TRANSPORTE
Arrecadado de accôrdo com o decreto n ••.•••.... referente ao
VAPOR ......•.•••.•.••••...••... Sahido em •••• de •.•.•..•.•........•.........•• de 19 ....
Destino ......••••.••••••• ~ ..•.•..•.•...••••••.•••.......•
PARA PORTOS DO BRASIL

Numero
de
Passagens
---

~ ~------

PARA PORTOS ESTRANGEIROS

Portos da America do Sul

Importancia

Outros J"Ortos
I
I

I

--------

Taxas
fixas

Classes

i
i

1

Taxas
fixas

Imposto
réis

I
minimo . I
No médio ... :'
I No
No maximo .•
l
(luxo) .. ·I
II ........••...•.•
III ..........•..... i
I

j

: --~

~--·------::---~--.:_.--

i

·---

_ _ _ _ _ _ __ _ ;_ _....!__ _.:.__

j;

Imposto
reis

I
( 60$000Í

: 40$0001
60$0001

I

9o$ooo'

! 120$0001

80$000
20$000j
: 10$000i

I 40$oooi
: 20$0001
!

I

Imposto de 3 of o em taxas

I

~ '

i

'Taxas
· de
: réis

Quantidades

Importancias

,--,
:

PASSAGENS ISENTAS DE IMPOSTO

1001

Conta do Governo ........••.....................•...

3001

Serviço das companhias ...••...••...............•.••..

4001
500
600
7001

Diplomatas .•...••••.•••.•.•..•...•••.................
Indigentes ••......••••.••.••••..•...••.......•...•....

9001'

~enores

l :.ool

800

I

! 1.000

1 1.100
: 1.200 1

de 2 annos ...........•...•.....•..••••......
Total arrecadado

j1.300

1.400.

Commissão de 2 °/o Rs ............ . $ ..... ... .

1.500
1.600
1.700
1.800
1.900
2.000

Liquido

Rs .•.......... . $ .....••••

cNome da cidade», em ••.•• de ...................... de 19 ••.•

4.000!
I

Leis ue 1926 -

Rs ..•........• . $ .•....••.

c Assignatura do agente, gerente ou representante da Comp.;,
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ACTOS DO

DECRETO N. 17.537

PODER

-DE

EXECUTIVO

10

DE NOVEMBRO DE 19~J

Approva o regrtltJmento para a arrecadaçilo e flscallzaçtlo do
imposto sobre operaç6es a termo
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
usando da attribuição que lhe confere o art. 48, n. I, da Constitui
ção Federal, e tendo em vista as alterações constantes da lei nu·
mero 4.934, de 31 de dezembro de 1925, resolve approvar o regulamento que consolida as disposições em yigor, relativas á arrecadação e fiscalização do imposto ,sobre operações a termo, que a este
acompanha e vae assignado pelo Ministro de Estado dos Negocio s
da Fazenda.
Rio de janeiro, 10 de novembro de 1926, 105° da Independencia e 38° da Republlca.
ARTHUR DA SILVA BBRNARDBS.

Annibal Fretre da Fonseca.

Regulament'l para a arrecação e fiscalização do imposto sobre
operações a termo. a que se refere o decreto n. !7 .537,
desta data.

CAPITULO I
DO IMPOSTO

Art. 1°. Todas as. operações a termo sobre o café, o assucar e o al~odão, realizadas no paiz, além dos impostos a que estão
sujeitos os respecti-vos contractos, na conformidade da legislação
em vigor, incidem no imposto sobre essas o per? ;ões, criado pelo
art. to, n. 41, da lei n. 4.230, de 31 de de1.e nt ) de 1920 e a que
se refere o art. 16 da lei n. 4.934, de 31 de dezembro de 19!5.
Art. 20. O imposto será exigível no momento de realizar-se a
operação e cobrado pela seguinte fórma:
a) $300 por sacca de café ;
b) $150 por sacca de assucar;
c) $003 por kilo de algodão.
Paragrapho unfco. No calculo do pagamento do Imposto serlo
cobradas como $100 as fracções inferiores a esta quantia.
Art. 3°. Consideram-se operações a termo a compra e venda
de mercadorias em que haja promessa de entrega em certo e determinado prazo, quaesquer que sejam suas modalidades.
Art. 4°. Os documentos comprobatorlos das operações a termo
realizadas por qualquer modo, com ou sem interferencia de
corretor de mercadorias ou de determinada mercadoria, serlo fmmediatamente registrados no Districto Federal, na ;espectfva junta
dos Corretores, subordinada ao Ministerio da Agricultura, lndB ..
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tria e Commercio, e, nas demais praças, nas instituições officiaes
que tiverem funcções identicas.
Paragrapho uni co. Nas praças, onde não houver corretores
nem institmçõcs que sttperintendam seus serviços, o registro dos
documentos comprobatorios das operações a termo e a cobrança
do imposto reFpectivo se1 ão feitos nas repartições locaes arrecadadoras da União.
Art. 5°. O imposto será arrecadado por intermedio dos diri..
gentes das bolsas, juntas de corretores ou caixas de liquidação e
recolhido diariamente, mediante guia, á Recebedoria do Districto
Federal, Alfandegas, Delegacias Fiscacs, Mesas de Rendas ou
Collectorias Fedcraes nos Estados.
Paragrapho uni co. O pagamento do imposto será certificado
nas cópias dos contractos ou documentos comprobatorios de cada
operação.
Art. 61). Nas operações a termo realizadas directamente entre·
operadores residentes em localidades differentes, o imposto será
pago na praça remettentc, procedendo~se, em seguida, ao neccssario registro.
1
Paragrapho uni co. Quando nas operações, a que se refere
este artigo, houver a intervenção de corretor, o pagamento do imposto e o registro far-se-ão na praça onde fôr lavrado o contracto.
Art. 71). Se se verificar que a quantidade ou peso das mercadorias é maior que os que serviram de base ao pagamento do imposto, ficam os operadores obrigados ao pagamento da differença,
na fórma das disposições anteriores.
Art. 8°. As bolsas, juntas de corretores e caixas de liquidação
terão direito á percentagem de um por cento das quantias que arrecadarem.
CAPITULO 11
DA FISCALIZAÇÃO

Art. 91}. A fiscalização do imposto cabe em geral á Directoria
da Receita Publica do Thesouro Nacional, ás Delegacias Fiscaes, ás
juntas e Camaras de corretores de mercadorias e repartições identicas officiaes, quer do Districto Fe Jeral, quer dos Estados, e ás
competentes estações arrecadado(as da União.
§ 1o. A Directoria da Receita Publica designará funccionarios
parn fiscalizar a cobrança do imposto no Districto Federal e Estado
do Rio de janeiro, cabendo ás delegacias fiscaes a mesma designação nos respectivos Estados. Esses funccionarios ficam obrigados
a e>.aminar os documentos comprobatorios das operações, em poder dos operadores, os protocollos dos corretores e, em geral, a
escripta das bolsas, juntas de corretores e caixas de liquidação.
§ 2°. Os funcdonarios encarregados da fiscalização terão direito á metade das multas impostas aos infractores, effectivamente
arrecadadas, em virtude das representações que lavrarem.
Art. 10. Para os effeitos da fiscalização, as bolsas, juntas de
corretores e caixas de liquidação deverão ter um livro, conforme o
modelo 11, para o registro das operações a termo.
Art. 11. O corretor intermediario de uma operação a termo é
cbrigado a me~ç!onar em seu protocollo a importancia do imposto
pago c a respiJIMil_va data.
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Art. 12. Para os effeitos fiscaes, o syndico de corretores de
mercadorias e chefes de serviços identicos e os de reputições
arrecadadoras pod~rão exi~ir das caixas que garantem a liquidação
das operações a termo uma relação mensal, em que se mencionem
a quantidade de volumes registradllS, o preço, a especie da mercadoria, o nome do corretor~ que tiver intervindo na operação, e a
data da entrega.
CAPITULO 111
-DAS PENA L IDADES

Art. 13. Fica sujeito á multa de 2:000S cada um dos contradantes de operações a termo sobre o café, o assucar e o algodão,
além da obrigação de pagar o imposto do contracto, nos seguintes
casos:
a) se deixar de pagar o imposto e registrar contractos ou
documentos comprobatorios das operações realizadas ;
b) se não fizer á rP.partição competente communicação do excesso de quantidade e peso das mercadorias ;
c) se não exhiblr aos funccionarios incumbidos da respectiva
fiscalização os documentos comprobatorios das operações reali·
zadas.
Art. 14. O corretor intermediaria de qualquer operação a
termo fica sujeito á multa de 1:000$, se não cumprir as exigencias
do art. 11, e de 2:000$, se mencionar falsas declarações.
Art. 15. Os responsaveis pela arrecadação incorrerão na multa
de 5008, se deixarem de exigir o pagamento do imposto e de effectuar o registro determinado no art. 4··.
Art. 16. O syndico das juntas de corretores de mercadorias e
os chefes de instituições officiaes congeneres ficarão sujeitos
a multa de 500$, se não fôr feito o recolhimento diario do producto
do imposto. além da perda da percentagem:
Art. 17. As caixas de liquidação, que garantirem liquidação
de operações a termo sobre o café. o assucar e o algodão, sem
prova do pagamento do imposto sobre as me3mas operações, ficam
sujeitas ás multas de ?:000$ por operação registrada.
Art. 18. As multas comminadas neste regulamento serão impostas pelo Director da Recebedoria do Districto Federal e pelos
chefes das repartições arrecadadoras federaes nos Estados e no
Territorio do Acre, mediante processo, que terá por base representação dos funccionarios encarregadqs da fiscalização ou por
denuncia formulada de accôrdo com o§ 2>.
§ 1o. A representação deverá ser devidamente justificada ou
acompanhada de provas e poderá ser lavrada por agentes fiscaes
do imposto de consumo ou quaesquer funccionarios de Fazenda.
§ 2°. A denuncia poderá ser dada por quaesquer pessôas, em
documento escripto e assignado, acompanhada de provas ou indicio
da infracção.
Art. 19. De posse da representação ou denuncia, as autoridades, a que se refere o artigo anterior, marcarão o prazo de 15
dias para os infractores ou denunciados apresentarem defesa e,
depois de ouvir o autor da representação ou denuncia, proferirão
seu julgamento.
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r!CAPITULO IV
DOS RECURSOS

Art. 20 •. .; Du;declsOes íque lmpuzerem ·multa, haverá recurso
voluntario:
a) para o Ministro da Fazenda- das decisões proferidas pela
Recebedoria do Districto Federal, Delegacias Fiscaes nos Estados,
Mesa de Rendas Federaes de Macahé e Collectorias Federaes do
Estado do Rio de janeiro;
b) para as Delegacias Fiscaes - das decisões das repartições
que lhes são subordinadas.
Art. 21. Das decisões favorav!!iS ás partes, inclusive das decorrentes de desclassificação da infràcção, descripta ha representação, haverá recurso ex-officio, nd proprio acto de ser lá vradá· a
decisão:
a) para o Ministro da Fazenda- das proferidas pelas Delegacias Piscaes e Recebedoria d~ D~stricto Feâeral, quando a impor.
tancia da multa tôr superior a 500$ é pelas estações fiscaes do
Estado do Rio de janeiro, qualqtíet qllé seja a iinportancia dá
multa Imposta ;
b) para as Delegacias Piscaes - da& decisões das repartições
que lhes são subordinadas.
Paragrapho untco. Não haverá recurso ex-officio das decisões em 2a instancia confirmativas das de ta, favoraveis ás partes.
Art. 22. O recurso voluhtario será iiltcrposto no prazo de
30 dias, contados da data da intimação da decisão, e só será
encaminhâdo á instanciá superior mediante deposito prévio dà importancia do imposto e da multa.
Art. 23. Findo o prazo marcado sem que tenha sido interposto reeurso ou preenchida a formalidade exigida ná segunda
parte do artigo antecedente, a decisão passará em julgado para
todos os effeitos.
Art. 24. Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de janeiro, 10 de nove.nbro de 1926. - Annibal Freire

da Fonseca.

MINISTERIO DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E
COMMERCIO
JUNTA DOS CORRETORES E BOLSA DE MERCADORIAS

GuJa de recolhimento .

(Modelo I)
Art. 5°
MINISTERIO DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E
COMMERCIO
JUNTA DOS CORRETORES E BOLSA DE MERCADORIAS

Guia de recolhimento

>
C')
>-3

o

O Syndico da junta dos Corretores vae recolher aos cofres
da Recebedoria do Districto Federal a quantia de Rs ..••.•.••
producto da' arrecadação do imposto de operações a termo,
realizada no dia .... de ..•.••••••• de 192 .. , de conformidade
com o art. 5° do Regulamento para Arrecadação e Fiscalização
das Operações. a Termo, no Districto Federal.

'

Rs ............................... .

O Syndico da Junta dos Corretores vae recolher aos cofres
da Recebedoria do Districto Federal a quantia de Rs .••.....••
producto da arrecadação do imposto de operações a termo,
realizada no dia .••. de ..•..•..•.. de 192 •• , de conformidade
com o art. 5° do.Regulamenta para.Arrecadação e Fiscalização
das Operações a Termo, no Districto Federal.
R.s ••••••••• ·•••••••••••••••••••.•••••

a deduzir 1 % de-percentagem-......•....
liquido entregue
Rs .•.......... ( .............. .

a deduzir 1 o/e de percentagem ..........••.••
liquido entregue
Rs ...••....•.•...•. ( .......•••

Junta. dos Corretores; ••.. de ..•••....•••. de 192 •• ~
.••••••••••••••••.••••••.••. , syndico.

junta dos Corretores, ..... de ........... de 192 •••
. . • . • • . . • . . . . . . . . . . . . • . . • • • • . . , syndico

............................. )
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(Modelo m)

X

MlNISTERIO DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E
CO.MMERCIO
JUNTA DOS CORRETORES E BOLSA DE MERCADORIAS

X
X
X

MINISTERIO DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E
COMMERCIO

X

JUNTA DOS CORRETORES E BOLSA DE MERCADORIAS

Imposto de Operações a Termo

X
X
X

Decreto n •.••.• , de ••• de •••.••..••.•• de 1926

X

X

X

X
Guia de pagamento
X
X
Os Srs ..•.•....•.. recolheram á junta dos Corretores do X
D. Federal a quantia de ........• ,relativa ao pagamento do ~
imposto de operações a termo sobre ..•. saccos-kilos de ••.. , X
cujo .documento da operação foi registrado a fls ••..••.. do ~
livro de registro especial da junta dos Corretores, numero x
do contracto do corretor ....•...••••••. data .•.••....•.•. X
X

Junta dos Corretores ..••• de .•.••••.•••••• de 192 .•. .-

Syndico

Art.

X

X
X
X
X
X
X

X
X

Imposto de Operações a Termo
Decreto n. • •.•. , de . . . de ••..•.•.....• de 1926

>'

~
o

Ul

t:t

Guia de pagamento

o

'ti

Os Srs .••••••••.• recolheram á Junta dos Corretores do
D. Federal a quantia de .••..••••• ,relativa ao pagamento do
imposto de operações a termo sobre .•.• saccos-kilos de •••• ,
cujo documento da operação foi registrado a fls ..•..•.• do
livro de registro especial da junta dos Corretores, numero
do contracto do corretor ••..•••••.•• data •......•.••.•••

o

1::7
t::l

::c

t::l
><=

t::l
C':!

c:

~

ó

junta dos Corretores ....• de •••.•....••..• de 192.: ••

Syndico
~
...;)
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DECRETO N; 17.538 -

10

DE

DE HOVEMBRr, DE

f926

Approva o regulamento para a cobrança e fiscalização
do imposto do sello
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil;
usando da attribuição que lhe confere o art. 48, n. I, dà
Constituição Federal, e tendo emvista as altera~es constantes
da lei n. 4. 984, de 31 de dezembro de J 925, resolve approvar o regulamento que consolidá as disposições relativas
á cobrança e fiscalizaÇão dd imposto tlo sello; qu~ a éste acompanha e vae assignado pelb Ministro de Estado'· dos Negocios
da Fazenda.
Rio de Janeiro. 10 de novembro de 1926, 105° d:i lndependen cia e 38° da Republica ~
ART~UR DA SII='VA BERNARDEA.

A1mibal Freire da Fonseca.

--Regulamento para a .cohránçâ e fiscalização do imposto do
seU o annexo ao de creio n . f 7 . 538; de tO de novembro
de f926

CAPITULO J
DO IMPOSTO

Art. 1°. O imposto do s~Uo é proporcional e fixo (lei
n. 317. ne 21 ne outubro de 1843, art. 12); recahe sobre os
cont.ràctos e actos mencitmndds nas t.abellas juntas, A e · B,
salvo ns excepções cdhstanf.Ps deste regulamento, e seu pagamento far-se-á por meio de Mtampilhas ou por veJ:>bas da~
repart.iç0eET arrecadaddrM.

CAPiTULO II
DA AARJ!!CADAÇÃO

Primeira parte -

Por estampilha

Art. 2". Para a r..rrecadação do imposto haverá estampilhas, cujos valores. formatn e signaes característicos serão
fixad()S pelo ministro da Fazenda, mediante proposta da Di"rectoria da Receita Püblica.
Art. 3o. ô sel1o de estampilha serve:
f o. Para os títulos que devem pagar a taxa proporcional
'
de conformidade coín 11 tabella A, §§ to a 5o e 7o;
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2•. Para os titulos que devem pagar a taxa fixa, conforme
a tabella B, §§ f•, a•, 4•, ns. i a 30; 5•, ns. i a 4; 6•, ns. i
~ 2; H o o 13•, ns. f a f 4.
Paragrapho unico. Os papeis serão sellados com apposição das estampilhas no fecho dos mesmos, as quaes deverão
ser inutilizadas conforme o prescripto no capitulo III, considerando-se fecho. o logar em que tel'Illina o documento ou
acto e deva seguir-se sua authehticidade, pela data e assignatura.
Segunda parte -

Por verba

Art . 4•. Devem ser sellados por verba :
t•. Os papeis não suJeitos ao sello de estampilha;
2o. Os actos e contractos em que não puderem ser empregadas estampilhas, por não existirem na estacão arrecadadora a qi.ltl pertencer o local em que forem passados ou em que
devam ser senados, sendo esta occurrericia declarada pelo ~n
carreg-ado da cobrança, ao lançar a verba:
3•. Os titulos ou documentos cujo sello a pagar exceda
á importancia da estampilha de maior valor, em circulação, se
o contribuinte assim o preferir;
4•. Os que incorrerem em revalidação ou multa:
5•. Os titulos de nomeação.
Art. 5•. O sello de verba será. cobrado pela Recebedoria
do Disf ri cto Federal, Alfandega's, Mesas de Rendas e rlemais
estaçõP.s arrecadadoras.
Art. 6•. O pagamento do seno constará de uma verba.
contendo o numero do assentamento· no respectivo livro de
receif.a, modelo A, e a importancia do imposto em algarismos
e por extenso.
· Pará~rapho uni co. A verba será lançada no livro, titulo
ou documento sujeito ao sello, devendo, na mesma occa~;ião.
Rer Rxt.ra.hidn um conhecimento. modelo R, com n nome do
infere~snrlo. o mtmPro d~ verba. a importancir. em a.lgari~-rnn~
e por extenso. e a proveniencia do impostd. alP.m de outro~ esclarecimento~ nere~~a.rins. A verba f! o conh~r.imento devem
ser datados e serão rubricndos pelo empregado que extrahir
o conhecimento e pelo que receber a importancia devirla.
Art. 7• . Quando a cobrança se effectuar por meio de
g,titi. expedida pelos cartorios, quaesquer servehtuarios. Rnciedades anonymas, qualquer estabelecimento ou instituição.
deverá esse documento conter o nome de quem realizar o paf!'anwritn. sua itnpdrtancia exact.a e n proveniencia rio imposto
a pag-ar. A guia. em qualquer hypothese. deverá. ~P.r feit,n em
duplicata, ficanrJo uma rias vias na repartição e a nutra ern
poder do interessado, a.p6s o pagamento da quantia devida.
Art. s•. Apre~enf.arlo 'Pelo empreg-ado competente, ao thesoureiro ou responsavel. o papel, livro ou proceeso, acompanhado do réspectivo conhecimento e depots de paga a importancia devida, serão elle~ re~titnidos ao interessado, ou apenas
o eonhPcimAntõ. quando se tratar de papel ou processo que
deva ficar na repartição, para ter qualquer outro rlestino.
Art.. 9•. Quando se houver pago taxá inferior ã devida
e o titulo fôr apresentado ao sello ainda no prazo leg~J, co-
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brar-se-~i

somente a differença, lançando-se no Iivro da re ..
ceita c na verba a v.breviatura Di/f.
Art. 1O. Nos livros apresentados para o pugamenl o do
seilo devido a verba será lançada na ullima pagina numerada
ou no verso da mesma e sempre após o termo, em que deverão
constar não só o numero de folhas como o fim a que se destinar o livro e a assignatura daquelle a quem pertencer PU
do seu I) reposto ou repr.csentante,
CAPITULO 111
DA INUTILIZAÇ.~O DAS ESTAMPII. . HAS

Art. H. As estampilhas serão inutilizadas com a data e

r. assignatura escriptas de modo que esta ultima fique lançada

parte no papel e parte sobre as esta'mpilhas, devendo cada uma
destas conter algarismos indicativos do dia, mez e anno
da assignatura· do documento; quando as estampilhas forem
di versas e a assignatura não puder abranger todas, poderá
a inutilização ser '~ompletada pelo signatario com a repetição
da assignatura, ou por meio de carimbo de cartorio, autori. dade ou repartição a que forem apresentados os papeis, e, nas
.repartições publicas, pelo funccionario que lhes der anda..
menta ou os informar.
§ 1°, A data poderá deixar de ser do proprio punho e
comprehende o lagar, dia, mez e anno.
§ 2°. São competenles para inutilizar a esf.ampilha:
1". Nas letras de cambio sacadas a dias de vista, o aceitante; nas que fol'rm sacadas a dias de da'ta ou com data determinada e pag&..~ antes do vencimento, o portador; nas que
forem sacadas sobre paiz estrangeiro, o sacador, e nas que
se protestarem por falta de aceite, o escrivão do protesto;
2°. Nas notas promissorias, o emittente;
3°. Nos contractos sobre operações de cambio ou moeda
metalica a prazo, o corretor, ou as partes eontractantes, nas
praças onde não haja corretores;
4°. Nos termos de fransferencia de apoliees e de accões,
o transferente; sendo as acções transferidas por endosso, o
endossantQ (decreto n. 434, de 4 de julho de 1891, art. 2t);
5o. Nas apolices de seguro, o segurador; não se passando
apolice, nem letra, para renovar o contracto, o signalario do
recibo do premio;
oo. Nos seguros marítimos, havendo a minuta de que trata
o art. 066 do Codigo Commercial, o segurador, que applicará
a estampilha na minuta:
.
7o. Nos contractos de fretamento de navios (carta-partida
ou de fretamento), o capitão ou me~tre, ou seu representante,
na nota de despacho. na qual declarará o valor do frete· nos
conhecimentos de navios á car(Ja, colheita ou prancha ~ nos
passnportes ou passes das embarcações, o signatario ·
so. Nas contas eorrentes, o escripfnrario do scllo' ou qualquer dns signatarios, quando tenham rle ser dr.mandadas;
9 .. Nas cartas de ordem e escriptos a ordPm, o signatario
do reCibo no titulo, caso não o tenha inutilizado o sacador ou
o fransferentR, ou, ainda, o proprio sacado, se, por def.ermi-
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nacão do ultimo portadór, tiver de lho creditar a importancia
da ordem;
10. Nos conhecimentos de depo5itos e warrants, o endossante;
i 1. Nas remessas de quantias, para praças estrangeiras,
por intermedio de bancos, casas ba1.caria::; e estabelecimentos
congeneres, feitas por meio de cartas ou telegramll?-as (art.. 27
da lei n. :~.ü7ü, de 31 de àezembro de 1919), os mtermedmrios, nas ordens que receberem para effcctuar a remessa,. se
estas não vierem selladas; não havendo, porém, ordem escr1pta
e, sim, incumbeneia pessoal, o intcrmediariO', no recibo que
der da quantia a ser rcmcttida;
12. Nos conlractos lavl'Ur1os em nol as on pol' termos jndiciacs c em repartições publicas, o contrahente que assignar
em primeiro logar, Cdllocando-se a e5tampilha no proprio livro
ou .nos termos; não se declarando o preço total, nos de que
trata o art. 1i.l, n. 18, o cnJarreg·ado da escripturação do sello
inutilizarú as csf ampilhas. quando forem expedidas ordens
de pagamento pl'la repartição que houver celebrado o contracto c antes Lie serem eumpridas, para cujo fim a mesma
rcpartif;.ão addicionará nas ordens a seguinte nota datada e
rubricada: <<Deve o srllo que não {oi pago no contracto, por
não haver declaração do val01· total-";
13. Nas alTcmataçõcs, adjudicaçõe5. e partilhas, o escrivão do processo, nos proprios autos, antes de extrahir a carta,
sentença ou formal respectivo, nos quaes fará menção do sello
pago;
i ·L Na3 cau [elas provenientes de contractos de emprestimos sob penhor, o emittente;
15. Nos outros títulos sujeitos ao sello proporcional, nos
recibos do somma ou quantia superior a 20$'0100 ou sem declarnç•ão do valor c nos cheques, o signatario;
16. Nos ti tu los extrahidos de processos, nas certidões,
traslados, publicas-fórmas. traducções e outros documentos
officiae:::, o tabellião ou ~sérivão, o traductor ou o empregado
publico, que os subsorever;
.
17. Nas licenças concedidas a officiaes do Exercito, o
commandantc do corpo ou o chefe do estabelecimento em que
estiverem servindo, na guia de que trata o aviso do Ministerio
da Guerra, n. 28, de 18 de junho de 1892;
i8. Nas procurações e substabelecimentos por instrumento publico, o tabellião ou escrivão que subscrever o acto;
e nas por instrumento particular, o conslituinte;
19. Nas contas de leiloeiro, o committente, no respectivo
recibo:
20. Nos bilhetes de loteria, o emissor ou seu representante, sendo appostas as estampilhas no verso dos bilhetes;
21. Nos processos judicia:es c administrativos:
a). nos arrazoados, nrticul~çõcs c allegaçõcs, a parte quo
os ass1gnar;
b) nas enrtas festemunhaveis, precatarias, rogatorias,
avocatorias, de inquirição, arrematação e adjudica!;ão, provi·~acs c instrnnv:·nlos, o juiz ao assignar o acto;
c) nos cdi! aes e mandados judiciaes. o escrivão, antes de
fazer os aulos r.onclusos para a sentença final ou interlocutoria com força de d~~rinitiva;
c
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d) nos a:utos dos ex_ecu~ivos da Fazenda Publ~ca FederaL
0 escripturaqo da ~staçao f1~cl!-l, encarregado do 1mposto, na
guia para o pagamento da d1v1da;
22. Nos requerimentos, o signatari.o;
.
23. Nos documentos que forem appensos a requertmenLos se antes disso não eram obrigados a sello, o signatario dos
requerimentos a autoridade que os despachar, ou o empregado que ante~ do despacho lhes der andamento ou informação;
24. No.:; t1~stamcnlos e codicillos, o esc ri vão, (lUanLio apresentados á autoridade judiciaria que tiver de mandar cumllrir·
'25. ,Nos papeis passados ou expedidos pelas capitanias
dus pol'Los, o capitão do porto, qua1~do se tl'aLar de p~pe1s _
oujCltos á sua assignaLura; nos demais casos, o ::;ccreLarw; .
~6. Nos tiLulos passados nas secretarias de Estado, do Senado, da Camara dos Deputados e do Tribunal de Contas, e
nas directorias do Thesouro Nacional, o escripturario do sello
da estação a que forem remettidos para a cobrança; nos que
expedirem as secretarias dos tribunaes da Justiça Federal e
da do Districto Federal, bem como as do Conselho Municipal e
da Prefeitura do mesmo Districto, os respectivos secretarias;
sendo passados em outras repartições, os signatarios dos títulos;
27. Nos ~egistros de obras Jitterarias~ scientificas ou ar..;.
tisticas, o secretario da Bibliotheca Nacional (lei n. 7Ut de
26 de dezembro de 1900. Instrucções do Ministerw da J-ustiça. de 11 de junho de 1901, art. 7°);
28. Nos documentos passados fóra do Brasil e nos consulados das nações estrangejras, quando tenham de ser apresentados a qualquer autoridade ou repartição publica, o encarregado do sello na estação competente, depois de traduzidos;
29. Nos contractos de operações a termo, o corretor de
fundos publicos, no protocollo dos corretores, á margem desse
livro, no logar pertinente ao nUinero Jle ordem a que deve
9be~ecer o registro dessas operações; nas cópias extrahidae do
prokco1Jo, o corretor ou os operadores; nos memoranda doa
çorretores, em que haja referencia á liquidação de qualquer
operação, o proprio corretor; e nas propostas para registro
de .operações nas caixas de liquidação, os portadores, no acto
~().i!)fiBtro (lei p.. 2.919, de 31 de dezembro de 1914, art 3°,
r

3Q. Nos endossos, quando sujeitos a sello, o endossante;
Si. Nos contractos levados a effeito mediante correspon~e:q.cia epistolar ou telegraphica, o aceitante, no acto de expedir ~ carta ou telegramma de aceitação, ou o encarregado
da cobrança do sello na estação arrecadadora do logar em que
os mesmos contractos foram propostos e dentro de 30 dias
49 recebimento do documento de ace.itação, quando a carta
ou telegramma de aceitação provier de paiz estrangeiro;
32. Nos documentos não especificados nos numeros antecedentes, o signatario; na falta deste, o escripturario ou encarregado do sello, ou o funccionario a quem forem apresentados para produzir effeito.
§ 3°. A's repartições federaes, estaduaes e municipaes,
aos tabelliães, escrivães do fôro fede.ral, local ou csladual, aos
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officiaes de registro de titulos e de hypothecas no Districto
.Federal e nos Estadoti, aos banco&, sociedades Lancarias, cruprezas industriaes, companhias de seguro e ás firmas cummerciae~, é taeuitado inutilizar o sello adheoivo por meio de carJmbo, appu~to no fecho dos respectivos actos, e que imprima
o nome u<.~. J.'epartH.iau, uo .Uauco, carwno, cumvanuHI., empreza ou 1u·rna, .bem uumo a data em y_ue u acto se uer, ub8ervauu, eutretanLo, o segumte:
a) quando ~tJ Lralar de requerimento~ ou uutrud ducumeutos que cuH~Lltuam ou pol:!sam cou.::;W.ur.r re::;punsauilwade ue
~ercea·os ou par·a cum ter·cerros, é lndu;pensavei, além du canmbo alludiuo ne:::;:;e paragrapho, a propna a~::;iguai ura de
que1n deve autllenlicar esses documentos;
ú) ao~ agentel:! geJ:aes da Uompanlua de Loterias Nadunaes do Bra.:Hi tar111Jen1 é permittrda a muturzaçau pur aquella
fórma, mati l:!úmellte quanto ás estampHllas Llul:! respectlvus
urlhetes.
4°. l,luando furem empregadas no documento diversas
estampilhas, deverão ser colladas em seguida umas ás outras
sem se sobreporem, sob pena de só considerar-se satrsteito o
valor das que estiverem de todo descobertas.
§ 5°. Uuando algum acto pagar taxa inferior á devida,
com sello inutilizado por pessoa competente, e houver outra
pessoa que tambem o seja, conforme dispõe este artigo, poderá esta applicar sómente a estanrpilha do valor que faltar
e inutilizai-a, ante::~ de ser o acto apresentado a qualquer autoridade ou repartição publica, ou de produzir seus eHeitos.
§ 6°. Nos documentos firmados por mais de um mteressado, não constitue infracção o facto de ser lançada sobre a
~stampilha a assignatura de outros interessados, além do que
assignar em primeiro logar.
§ 7o. Tambem não constitue infracção haver sobre a estampilha q.ualquer palavra que, embora não seja da data e da
assignatura, s.e relacione, comtudo, com o assumpto do documento .
.§ 8°. Quando os bancos ou casas bancurias forem encarregados da cobrança de saques, letras de cambio, promissorias e documentos semelhantes, o sello destes papeis de creàito deverá ser tl:f,mbem inutilizado pelos mesmos estabeleci-·
~~ntos, com a palavra paqo - e a data, por meio de carimbo, no acto do pagamento •
.§ go. A estampilha, uma vez apposta a um documento,
embora e3te por qualquer circumstancia não tenha produzido seus effeitos e seja annullado ou reformado, não poderá
mais ser aproveitada em outros documentos, nem na restauração do que for nullificado.

s

CAPITULO IV
DO BELLO PROPORCIONAL

Primeira parte -

Da incidencia

Art. 1.2. Recahe_ o seno proporcional em todos os actos
documentos comprehendidos na tabella A, sendo cobrado em
estampilha o sello dos indicados nos §§ 1o a 5° e 7o, salvo o

fJ

656

AC'l'OS DO PODEH EXE(:tJ1'IY0

caso da pre.ferencia a que allude o art. 4°, n. 3, e por verba,
o dos referidos nos § § 6o e so.
Seaunda pa1·te -

Do valor dos títulos

Art. 13. O valor dos tiL ui os para pagamento do seU o
proporcional será:
1o. Nos contractos de arrendamento, o preço ajustado
para todo o tempo da locação, e nos de transferencia dos mesmos, o correspondente ao tempo que faltar para terminação
do prazo; não se estipulando prazo para uns e outros, a renda
de um anno. Em qualquer dos casos dever-se-ão computar
as quantias estabelecidas a titulo de joia, luvas ou algum
outro, assim como as fianças e demais garantias offerecidas
ao contracto, excepto multas;
2". Nos contractos de penhor mercantil, a quantia levantada, addicionados os respectivos juros, contados á razão de
um anno, se não houver declaração de tempo. Se o contracto
c·5tipular augmen! o da' taxa dos juros, para o caso de não pagT.mrnto dentro do primeiro prazo, c o pagamento só se
E-rfeel.nar depois dPsse prazo, o valor do imposto será augmentado p1:oporcionalmente aos juros da taxa maior;
3°. Na emphyteuse e sub-emphyteuse de terrenos a importanda de 20 annos de fôro e a Joia, se houver;
4°. Nas fianças prestadas em juizo ou r Jpartição publica,
o arhilrado ou cst.ahelccirlo em lei ou regulamento;
5°. Nas fianças prestadas por particulares a particulares,
a· importancia afiançada, se fôr fixada, ou o valor de uma annuidado nos outros casos, ainrla quando incluiria no contracto
principal, sendo o seu valor, quando não fôr expresso, o
daquelle conlracto;
6°. Nos titulas rle arremaf.ação de rendas publicas, a lotação do excesso de rendimento, que ó contracto deva. produzir e que constituirá o lucro do arrendamento;
7o. Nos termos de transferencia de apolices da divida
publica interna ela União e da Prefeitura do Districto Federal, e de acções de sociedades cooperativas. anonymas ou
em commandita, o preço da negociaç1ão ou transacção; se
nquellc prcco não fôr declarado, a média da cotação publicada
no dia em que se lavrarem os mesmos termos (decreto nur;1cro 2.q7!J, de -13 de março de 1897. art. 86). Em falta de
col.nf.":.fin nesse rlia, servirá de base para a cobranç1a do imposto
n do anterior, re~t'essivamente, até um semestre; e se ainda
ncE:se lapso de tempo não o tiver havido, ·o valor nominal dos
f.ltulos;
8°. Nas permutas, a .somma dos valores permutados;
go. Nos contractos ou documentos, em virtude dos quaes
se passem letras ou notas promissorias, da mesma data, que
não constituam por si sós obrigação nova. a differença entre
o valor da·quellcs actos .e o destes titulos:
a) no conh'acto feito por escriptura publica, o tabellião
deverá declarar qual a importa.ncia do sello das letras ou notas
promissorias e o modo por que foi pag·o;
b) no caso de escripto r~wticular, egual de.claracão será
lançaua pelos empregados da cobrança e escripturação do
~cllo, para o que taes documentos J .!\.CJ'flo ser apresentado~
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á reparliç.ão ·arrecadadora do local, dentro de 30 dias, contados da data do titulo;
10. Nos contractos de sociedade, o fundo do capital; nas
prorogaçfles. dos mesmos contractos, o accrescimo do capital;
nas alleraeõcs, as importancias retiradas ou a do angmento do·
capital, se houver;
11. Nas dissoluções de sociedade, a quantia que se repartir pelos socios, ou a parte que couber a cada um dclles.
1\' o caso do retirada de um ou mais socios, continuando
a sociedade com o mesmo contracto, a importancia que fôr
lcvant:ula. r-..· as expressões - parte que coub~r, importancia
que f6r levantada e.stão comprchendidos capital e lucros;
12. No registro do capital das companhias ou sociedades
anonymas, inclusive agencias, caixas filiaes e succursaes, a importancia das entradas de capital, á medida que se fizerem as
chamadas. Tratando-se de companhias ou soci,edades. estrangeiras, o sello recahirá sobre o capital empregado no paiz;
13 . Na fusão de uma ou mais sociedades anonymas, a:
totalidade do capital, se estiver integrado, ou a parte realizaaa, no caso contrario (decreto n. 434:, de 4 de julho de
1891, art. 213, e aviso do Ministerio da Fazenda, de 15 de
setembro do mesmo anno) ;
14. Na dissolução de sociedades anonymas, ou de quaesquer companhias ou emprezas, a· importancia que se repartir entre os accionistas ou associados;
15. Nas contas correntes, o saldo devedor;
16. Das notas ao portador, o termo médio dos bilhetes
em Girculação no exercício anterior ao do pagamento do sello.
Este valor será calculado, sommando-se o numero do bilhetes emittidos de cada classe, em circulação, no fim de cada
trimestre do referido exercício, o dividindo-se p total dos bilhetes pelo numero de trimestres;
17. Nos actos em que se convencionar o pagamento por
prestações de quantias, cujo total não se declare, o valor de
uma annuidacle;
18. Nos contractos com as repartições publicas, nos quaes
se não declare o valor total, a quantia mencionada nas ordens
de pagamento e, quando não .houver expedicão de ordem, a
importancia mencionada na conta ou no papel em que houver
despacho para que o pagamento se realize;
19. Nas doacões in solutwn, o valor dos bens dados para
esse fim;
20. Do usufructo vitalicio, o producto da renda de um
anuo multiplicado por cinco; do temporario, o mesmo produeto multiplicado por tantos annos quantos os do usufructo,
nunca excedendo de cinco;
21. Da nua propriedade, o producto do rendimento de
·
um anno multiplicado por dez;
22. Nas contas de leiloeiro, o producto liquido;
. 23. Nas cartas de credito o abono, a quantia nellas deSignada, pagando o _sollo ou de uma só vez, sobre as proprias
cartas, ou, proporciOnalmente, sobre os actos a que derem
lagar e quo contenham obrigação ou constituam titulo a favor
do mutunnt.o. (decreto n. 3.139, do 13 de agosto de 1863,
art. so, o aviso n. 377, de setembro de 1861);
2-i. Nas hypotheens a prazo, o valor integral;
Leis do 1926 - Voi. III
a.2
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25. Nos contractos de compra a venda, sob penhor ou
hypotheca do proprio objecto ou não, a importancia da yenda;
26. Nos termo~ de responsabilidade, ass.ignados nas alfande.gas pa~a despachos de reexportação, o valor dos direltus da
ntercadoria; .
27. Nas declarações para registro de firmas em nome
individual, a importancia do re!pectivo capital;
28. Nos outros papeis, em geral, a importancia declarada.
§ i o. Nos contractos, aocões, obrigacões e outros papeis
êm que se estipule o pagamento em moeda estrangeira, o valor
será calculado ao cambio da vespera do dia do paga111ento
do Mllo.
§ 2°. A c'Jmpanhia ou sociedade anonyma ou sociedade
em commandHa por ficções que contrahir emprestimo emittindo obrigações (debentures) e offerecendo, em garantia desse
emprestimo, o~ seug bens immoveis, fica sujeita ao scllo
sobre o valor do emprestimo. bem como sobre qualquer outra
caucãv que servir de garantia á emissão das obrigacões respectivas, não assim quanto á hypotheca legal dos immoveis,
decorrente da lei n. 177 A, de 15 de sl'tembro de !893.
§ 3°. Toda vez que qualquer obrigaç§.o fOr garantida por
uma caução ou fiança, a cobrançà do sello da obrigação será
augmentada de. igual importancia do sello, nenhum accre.scimo mais sendo exigido, se houver mais de um caucionante
ou fiador.
§ 4°. Nos contractos ou outros documentos em que se
faça referencia a bens ou lucro-s, cujo valor não esteja ainda
determinado, por depender de balanço, arbitramonto ou apuI'ação posterior, será, para effeito do pagamento do selio, declarado por estimativa esse valor, sendo paga a differenca
do seilo quando afinal se verificar ser maior o valor exacto dos
alludidos contractos ou documentos.

a• parte- Dispositivos diversos sobre cont1·actos e letras
Art. i4. Nos contractos de seguros terrestres e maritimos o valor para a cobrança do sello será correspondente d
tmportancia que o segurado se obrigar a pagar pela effectividade do contracto: nos de seguros que interessem á vida humana, a importancia do seguro effectuado. O sello é devido
desde que os seguros sejam acceilos.
§ i o. Nos contractos de seguros terrestres e marillmos,
eerá feito o calculo s.obre o pr.emio a ser 1pago durante a vigencia do contracto.
§ 2°. Na·s apolices abertas corn valor declarado, o sello é
rle-vido do total do premio contractado, applicando-se as estampilhas no momento da emissão da apolice; se o
premio das averbações exceder o convencionado, embora
os seguros averbados não attinjam o valor do ciJntracto, e
sel.lo será cobrad? .sobre quaesquer excessos, á proporção quA
seJam estes YerifiCados até que as av·er)Jaçucs perfat;am
aquelle valor;
§ 3°. Nas apolices abertas sem valor declarado, colJra-sa
o sello de cada averbaÇtão isolada, podendo, no fim do mez,
após a ultima a:verbação, ser applicadas as estampilhas cor ..
~espondentes á som ma dos sellos devidos.
··
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§ 4°. Ficam sujeitos a novo sello os documentos comprobatorios .de renovação ou pro rogação desses contractos.
§ 5o. Nos contractos sobre a vida humana e seus correlati voa far-se-á o calculo:
a) sobre a 1mportancia total a que se obrigar o segurador,
se o pagamento fôr realizado de uma só vez ou parcelladarnentt~;

b) sobre a da prestação de um anno, se o contracto obrigar o segurador a pagar certas quantias durante a vida dos
benefJCiarios, constituindo, dessa fórma, renda vitalicia ou
tcmporaria;
c) sobre a da indemnização minima, nos de riscos, se o contracto, conforme a sua natureza, estabelecer differentes indem!l.izaçõea; verificando-se, porém, um· risco correspondente á
indemnização maior, será pago o sello sobre a differenca.
§ 6°. Quando o contracto sobre accidentes se referir a
diversas pessoas, o sello será correspondente á totalidade da
111demnização mini ma das pessoas seguradas.
§ 7°. As renovações ou prorogações dos contra'ctos, a que
se referem os §§ 5° e 6°, ficam s1,1jeitas a novo sello.
§ so. Na disposição do item c do § 5° não se comprehendcm os Cf'ntractos instituindo varios beneficios, cujo obje . .ctivo principal seja o pagamento de um seguro dependente da
duração da vida humana.
§ go. Quando os valores declarados nos contractos venham a ser excedidos por bonificações, accumulações, lucros
ou quaesquer accrescimos, cobrar-se-á o sello correspondente
á importancia accrescída, no documento comprobatorio do ses·uro.
Art. 15. Dos contractos, em geral, de que se passarem
diversos exemplares, que deverão ser apresentados ao mesmo
tempo á repartição. arrecadadora local e numerados segnidamente, só um pagará o sello, declarando nos outros o encarregado da escripturação do sello, o numero do exemplar
sellado, n valor do imposto e o nome de quem inutilizou a
estampilha, ou o numero e a data da verba, se por este modo
e:-;tiver sellado, sendo esta ultima declaração visada pelo
recebedor.
Art. 16. Dos contractos em que houver disposicões dependentes, que se derivem. necessariamente umas das outras,
é devido o sello proporcional de um dos valores, sendo eguaes,
c do maior, se o não forem.
§ 1°. No caso em que se contenham varias disposicões.
que se não derivem necessariamente umas das onfr:Js, será
pago o sello do valor de tortas.
§ 2°. Disposições dependent.es são as que resultam necessariamente do contracto, estão nel1e implicitamente c'omprehendidas c ni:ío precisam ser reduzidas a actos, pois, são derivnções do conlracto principal e se prendem reciprocamente.
§ 3°. Ft.ra dessa hypothese, as disposí<:õrs são i nrlf'pendenfes umas das outras, constituindo outros tantos contraclos
sujeito!:! ao scllo, ainda que se refiram aos mr.smos conlrallentes.
§ 4°. Em todos os contractos em que sejam interessados
os governos estaduaes e as municipalidades é devido o sello
federal, quer se,jam lavrados em repartições pqblicas, ,que~
perante serventuarios de officio~ .pu_blico~ •.
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Art. 17. Das letras passadas por differeutcs vias, só uma
destas ficará obrigada ao sello, sendo:
to. A que fôr apresentada ao sacador ou ao escrivão do
protesto, quando não fôr aceita, não sendo sacada á vista;
2°. A da que fôr passada no estrangeiro, e no Brasil
houver de ser aceita, exequivel ou protestada;
ao. A ultima, na sacada á vista e sobro paiz estrangeiro .

..se

parte- Da cub1'anra dõ scllo de 11omeaçõcs

Art. 18. Ao sello proporcional desta parte da tabella A,
estão sujeitos os vencimentos e remunerações, a que allude
a mesma nos §§ 6° e 8.,, attendido o seguinte:
1o. Metade será cobrada no acto do primeiro pagamento
e a outra metade em 12 prestações monsaes;
2°. Integralmente, a1;1tes que se effectue qualquer pagamento ao nomeado, quando o titulo não dependa de inclu.são
em folha ou assentamento;
3°. Tambem integralmente, antes da posse., quando se
tratar de emprego não remunerado pelos cofres federaes.
Art. i 9 . O sello é deduzido dos proventos do emprego,
ou da mercê, durante um anno, quer se trate de ordenado,
gratificação, emolumento ou percentagem, quer de provento
sob qualquer outra denominação, sendo competentemente lotados os empregos de vencimentos variaveis.
§ i o. O sello deve ser pago ainda que do accrescimo dos
vencimentos não se: passa novo titulo e qualquer que seja a
!orma por que S9 expeça o acto de nomeação ou mercê.
§ 2°. Havendo mais de um acto; f ar-se-á a cobrança á
vista do que der direito ao exercício do emprego ou ás van ...
tagens da concessão.
§ 3°. Os nomeados para servir por menos de um anuo,
pagarão integralmente o sello do vencimento correspondent~
ao tempo dflsignado no titulo.
§ 4°. O sello pago pelas nomeações interinas será levado
em conta nos casos de effectividade.
§ 5°. Quando a lo tacAo de vencimentos variaveis não estiv.er prefixada e.m lei op regulamento. será estabelecida, no
Districto Federal, pela Recebedoria, no Estado do Rio de Janeiro, peJa Directoria da Receita Publica:, e nos demais Esfétdos, pelas Delega'cias Fiscaes, mediante os elementos officiaes de 1que dispuzerem ou tendo em vista arlJitramento feito
pela repartição.
§ 6°. A referiua lotação deverá ser procedida de tres eni
fres annos.
§ 7o. Para uãa ser adiada posse que dependa de arbitràmento para pagamento do sello, será adopta'da urna lotação"
provisoria, baseada em cargo semelhante.
Art. 20. Estão sujeitas ao sello da tabella A § 6o as non~c;tcões de off!ciaes hon~ra~ios e dos da 2• linha,' para' o exer4
ciciO de funcçoes com direito a vencimentos militares.
Art. 21. No caso de au~mento de vencimento de em~
prego ou commissão, em que haja promoção ou transferencia
de um emprego federal para logar de outro Mini3terio ou
mesmo da Prefeitura do Di:stricto Federal ou da Secretaria d~
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Conselho Municipal e vice-\'ersn, o scllo sô é devido do a'ccrr.scimo ou melhorh entre o vr-ncimento do cargo anterior, de
que já l cnha sido pago o sello devido, na conformidade do regulamenlo precedente, e o do cargo para o qual se der a promocão, transferencia ou nova nomeação, devendo a repartição competente, quando o pagamento se não realizar
por desconto em folha, declarar no titulo a importancia do
aug·mento obtido, para o fim do calculo e respectiva cobrança
· da differença do imposto.
§ 1o. Os preceitos deste artigo são inappllcaveis aos funccionarios (}tw forem demitt.idos ou aposentados a .s.eu pedido
e ~lepois nçm~eado~ para o mesmo ou diverso er:nprego da carrcu·a admuustrahva ou para qualquer comm1ssão· salvo se
a demissão se verificar para que a nova nomeaçã~ se pos.sa
effectnar.
·
§ 2°. No caso de readmissão, não s-erá exigido novo sello
sen§o quando houver differenca a maior de vencimento.
'
CAPITULO V
DO

SELLO FIXO

Art. 2.2. Estão sujeitos ao sello fixo os papeis e titulos
designados na tabella B.
§ i o. Sua cobrança será feita por estampilhas ou por
verba_. na conformidade do disposto no capitulo li.
§ 2°. Quando arrecadado por estampilha, deverá a inulilização obedecer ao prescripto no capitulo 111.
§ 3o. A respeito do tempo em que deve ser pago o .sello
fixo, será attendido o que dispõe o capitulo seguinte.
CAPITULO VI
DO TEMPO DO PAGAM.ENTO

1• parte ........ Do sello adhesiv()
Art. 23. Os papeis sujeitos ao sello de e~Lampilha serão
sellados:
1o. Os contractos, titulos e demais papeis lavrados ou passados por official publico ou por particulares, ao serem subscriptos ou assignados;
2°. Os lavrados nas repartições publicas, companhias ou
sociedades anonymas e em commandita por accõee, e por autoridades judiciarias, ante9 de assignados ou subscriptos pelas
autoridades ou pessoas competentes;
ao. Os contractos levados a effeito mediante correspondeucia epistolar ou telegraphica, no acto da expedição da
carta, telegramma ou outro documento de aceitação, salvo
quando fôr expedido de paiz estrangeiro, caso em que o
sello será satisfeito dentro de 30 dias após o recebimento do
Qocumento, sendo a estampilha inutilizada na respectiva repartição arrecadadora pelo encarregado da cobrança do seUo;
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4°. Os autos ou documentos extrahidos de processos que
tenham corrido perante autoridades administrativas e judiciarias federaes ou estaduaes, quando tiverem de. produzir effeito no Distrioto Federal ou perante autoridades federaes
nos Estados;
5o. As certidões e outros documentos officiaes, ao serem
subscriptos, exceptuando-se as certidões passadas em repartição de Jogar differente do da residencia do interessado, cujo
sello poderá ser pago em estampilha dentro de 30 dias, na
respectiva repartição arrecadadora a que forem reJTiettidas
para esse fim, contado o dito prazo do aviso dessa repartição;
'
6°. Os autos judiciaes, antes da conclusão para sentem;~
final ou interlocutoria com força de definitiva;
7o. Os cheques, antes de assignados;
so. Os conhecimentos de carga, procedentes de portos
nacionaes, dentro de oito dias, contados da data da expedição
da carga, e quando procedentes do estrangeiro, no ar.to de
serem apresentados á repartição fiscal do porto do de~tino;
go. Os testamentos e codicillos, qubndo apresentados ã
autoridade judh.:iaria que os tiver de mandar cumprir;
10. Os requerimentos e memoriaes, antes de assignados;
11. Os alvarás expedidos pelas autoridades judiciarias
dos Estados, quando tiverem de prorhtzir effeito nas repart.ições da Unii'ío e nas do Districto Federal;
12. Os hilhofns de loteria, antes de expostos á venrJa:
13. Por nr•('nc;:i~o da junt.acfa, os cfocumentos que. antes
de serem annc:xados a requerimentos, memoriaes ou processos;
não estavam sujeitos a sello;
14. As contas correntes. quancfo tenham de ser aJuizadas;
15. As fran~fm·cmcias de apolicos, no respectivo acfo, na
Caixa de Amortização ou nas Delegacias Fiscnes;
16. Os acfos de lntritimação. adopção, de supplemenfo de
edaile e de emancipação quando por escriptura. no acto do
lavramenfo desta, e, quando judiciaes, por occasião rle ser
satiAf~ita a taxa judiciaria, mediante guia para esse fim ex..
pedida;
17. Os contractos de operações a termo (lei n. 2. 919,
de 31 de dezembrJ de 1914, art. 3°, § 14):
a) no acto de serem lavrad0s no protocollo dos corretores e de serem extrahidas as cópias desse livro;
b) no acto de serem assignados pelo proprio c:>rretor, os
memoranda dos corretores de fundos publicas ou de mercadorias em que haja referencia á liquida~ão de qualquer operacao;
c) no acto do registro nas caixas de liquidação das propostas de oper~ções.

!- Parte -

Do sello de verba

A.rt. 24. Os papeis suj-ei tos ao seBo de verba serão sei·
lados:
. . to. Os contrac~os e mais a~tos sujeitos ao sello proporcwn~l, antes de ass1~ados nos hvros de notas, de repartições
publtças, de companhias e do sociedades anonymas e em commandita por accões;
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2°. Os que forem lavrados em autos juàiciaes ou officialmente fóra delles, antes de serem assignados ou subtSCriptos pelo escrivão ou official competente;
go. Os que forem lavrados por particulares, o~de houver
reuartição arrecadadora do seU:.>, ou desse logar distante até
12 kilometros, dentro de 30 dias da data dos respectivos do.-.
cumentos. concedendo se mais 3.0 dias em cada nova distancia
de 12 kilomeiros, sal vo as seguintes disposições:
a) nas letras de cambio sacadas a dias •ou mezes de
vista, conta-se o prazo para o sello da data do aceite;
b) os títulos a prazo menor de 3,0 dias serão sellados até
a vespera do vencimento;
c) nenhuma obrigação poderá ser solvida sem que os-...
teja devidamente sellada:
4o. As cartas de fretamento, antes do desembaraco dô
navio pela Alfandega, ou quando, excepcionalmente, se vetificar recebimento de carga sob helices, até 24 horas depois
da partida da embarcaç.ão, senrlo averbado o sello no de\3paeho
maJ'itimo em que o capitão ou seu representante declaro a lmportancia do frete;
5°. Os livros, depois do termo lavrado pelo interessad()
e antes de rubricados e de iniciada ll. cscripturação.

s•

parte -

Das companhias ou sociedades anonymas

Art. 25. A.s companhias ou sociedades anonymas ou as
que se ·Jrganizarem por esta fórma pagarão o sello sobre
o registro do respectivc:r capital no prazo de 30 dias, contados:
a1 ãa data fixada para cada uma das entradas, qua~do o
capital se coustitpir por P~ta fórma;
b) da data da assembléa geral, quando se effectuar por
meio de bonus;
·
c) da data da instaUação, quando se formar por ·outro
qualquer modo;
d) da data do acto que o autorizou ou em que foi vel'fficado por meio de balanço ou qualquer ·outro, qúando se
tratar de augmento.
§ 1 o. Do empre~Ltmo por m~io de debentures (decreto
n. 434, de 4 de julho de 189;1, art. 41). antes de começar a
emisRão pela r.ntreg::t d(\q titul9'3 ou de cautelas que represent~m o seu valor, quando não houver contracto, cohrandosr o sello nos termos do paragrapho sP-~minte.
~ 2°. O sello será cnhrado em estampilhas ou po-r vorha,
nas hypotheses previstas nos itens 2° e 3° do art. /.1o, em declaração ou guia apresentada, em duplicata no prazo menciona·Jo, á repartição arrecadadora local. firmada pelo- representante legal da companhia, obedecendo-se ao seguinte:
a) no primeiro caso, as estampilhas serão inutili7:arla~
na t• via do documento pel(} encarregado da .escripturat~ão
do sello, que fará na 2• via a annotação prevista no art. 15,
rEstituindo a P ao interessado e archivando a 2" na ronartição.
• b) no . segundo caso, o s~llo será cobrado por verba, na
gma mencwnada., averbando-se o seu pagamento na 2• via
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c procedendo-se de forma igual á estabelecida no final do

item anterior.

§ 3. 0 Quando se tratar de com11anhia ou de socieda<.IJ
anonyma com séde no eslrangeiro, a guia dew:!rá conter as
declaracões necessarias para se conhece~ o valor tribulavcl,
de accordo com o n. 12 do art. 13; servirá de base para pagamento do sello o capital em operações no Brasil, c'J<t·
tando-so o prazo, para effectividado do pagamento, ~a autorização para 'funccionar na Republica ou do r~g1stro . na
Junta 03mmercial, prazo esse prorogavel até mais 30 dms,
pelo chefe da respectiva repartição arrecadadora.

CAPITULO VII
DAS ISF.NÇÕEB

111 1Jm·te -

Do sello em ueral

Art. 26. São isentos do sello federal:
1o. Os actos emanados dos governos dos Estados, corporações ·3u repartições publicas dos mesmos Estados ou ~as
suas municipalidades e que forem concernentes á respectiva
administração;
2~. Os negocios da economia dos Estados.
§ 1•. Consideram-se negocios da economia dos Esfad!)g
os que sã3 regulados unicamente por leis estaduaes.
§ 2°. Não são comprehendidos e.n.tre esses negocias os
actos de qualquer especie, regidos por leis federaes, na conformidade do n. 22 do art. 34 da Constituição, os quae.s são
sujeitos ás taxas deste regulamento, ainda que tenham de
produzir effei to no proprio Estado de sua origem e de ser
proees~ados nos respectivos Juizos (lei n. 585, de 31 de julho
de 1899).
Art. 27. F6ra dos casos do artigo antecedente todos os
mais actos são sujeitos exclusivamente ao sello federal, na
conformidade deRte regulamento, send3 isentos de quaesquet'
outros ('lei n. 585, citada) .
Paragrapho uni co. Os papeis esfaduaes e municipaes
ficam, entretanto, sujeitos ao sello de folha, toda vez que
forem apresentados a auf.oridades ou repartições da União e
d3 Districtl') Federal, ou sejam annexados a requerimentog
pu memoriaes a ellas submettidos •

.211 pa1·te -

Do sello propm·cional

Art. 28. São isentos do sello proporcional:
·1•. Os titulas sujeitos ao impnsto de transmissão da
propriedade;
2o. Os bilhetes e outros titulas de credito, emittidos pelo
The.~ouro Nacional
e demais repartições da Fazenda da
;-qmao, excepto as letras sacadas a favor de particulares,
&I!lda que para movimento de fund:>s entre reparticões puJ>hcas;
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ao. O capital das sociedades de credito real, bem como
as letras hypothccarias c sua transfcrcncia (decreto n. 370,
de 2 de maio de 1890, art. 28~i);
4o. Os vales c recibos postaes;
5o. Os conhecimentos passad0s aos .vendedores Ço gcneros para os arsenaes e ·aulros estabelecimentos pubhcos, e
as contas dos fornecedores dos generos para o exp.edient01
dessas reparth;ões;
6°. As concordatas commerciaes celebradas judicialmente;
7o. As moratorias concedidas na fórma do decreto n. 917,
do 2't de outubro de 189,0;
so. Os t.itulos, actos e papeis lavrados c processados nos
consulados das nações extrangeiras, se não tiverem de produzir effeito na Republica;
go. Os contractos de empreitada e os de locação de serviços em que o em~reiteir9 ou locador apenas forne.ca o
proprio trabalho ou mdustrm, o os que tenham por objecto
trabalhos intellectuaes celebrados !por advogados, medicas,
professores, etc.;
10. As sentenças de desapropriação por utilidade ou necessidade publica da União ou da Prefeitura do Dislricto Federal;
11. As obrigações, cautelas de penhor e lodos os aclos
relativos á administração das caixas economicas, ·montepios
e montes do s0ccorro da União (lei n. 23, de 30 do outubro
de 1801, art. 2°, e decreto n. 1.1GB, ele 17 de dezembro do
1892);

t2. Os contractos do parceria, celebrados com colonos;
t3. As quitações de dinheiro proveniente d(~ conlractns,
que tenham pago sello proporcional, excepto as que comprehendernm pagamento de juros ou de quantia não compu
tada no titulo principal, as qunes pagarão o sello do accrescimo;
f,~. As transferencias de apolices, acçõcs do companhias
ou sociedades anonymas e ontr0s titulas. para o offeito dd
serem recebidos em penhor;
15. As tran1=;forencias de apoliccs, acções de companhias
ou sociedades anonymas e em cornmandita. em consequencia
de transmissão por titulo oneroso ou gratuito, do que se
tenha pago sello pr:->porcional;
1ü. Os contractos de emprestimos mn virtude do~ quaes
M passem promissorias, da mesma data, devidamente sel-ladas o que não constituam obrigação nova;
17. As operações que realizarem os bancos de custeio
rural, organizados sob a fórma cooperat.iva de credito, o bem
af:sim as caixas ruraes ou urbanas, que so fundarem sob a
fórma cooperativa de credito o sob a base da responsabilidade pessoal solidaria e illimitada, visando antes f'acilitar
e desenvolver o credito ag·ricola do que lucros directo<.:J dos
associados (art. 23 da lei n. 2.8H, de 31 de dezembro de
1913);
18. A constituição dH bancos hypolhecario~ ou agrícolas,
e as obrigações a::> portador (debentures) por elles emittidas,
uma vez que taes estabelecimentos sejam ou tenham sido
fundaáos com a cooperação e immediata f_iscal ização do Goyerno da União .ou dos Estados, afim de fornecerem [l\ lu...
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v,~mra au:dlio de capitaes (lei n. 2.841, de 3J de dezembrq
de 1913, art. 24);
.
.
19. As operações que os. l:>ancos POJ?Ulare~ e. caixas ruraes organizados sob a fórma coop,erlltiva, realizarem com
agricultores e criadores (art. 25 da lei n. 3. 446, de 31 de
dezembro de 1917);
20. As operações realizadas pelas sociedades cooperativas de credito agrícola, organizadas nas circumscripções
ruraes do paiz, de accôrdo com as disposições em vigor, desd~
que gosem de isenção de impostos estaduaes (art. 7° da le1
n. 3.644, de 31 de dezembro de 1918); bem como as opero
rações e transacções das que se organizarem em pequenas
ciraumscripções ruraes, com ou sem capilal social, sob a resprmsabilidade pessoal, solidaria a illimitada dos associados,
para o fim de emprestar dinheiro aos socios. o receber em
deposito suas economias, desde que se trate do operações e
transaoções de valor não excedente de um conto de réis
{1 :000$), e para os seus depositas {art. 23 do decreto
n. 1. 637, de 5 de janeiro de 1907);
21. Os vales ouro emittidos para pagamento de direitJS
nas alfandegas e destinados a serem substituídos por letrar
de cambio;
22. Os certificados passados por em prezas de estrada~ de
ferro, relativos á entrega de material para pagamento dos
fornecedores, se tiver sido pago o sello proporcional sobre Q
respectivo conlraclo;
23. As operações sobre letras do cambio, até cinco dias
do prazo e inferiores a ~ 1 . 000;
24. Os saques ou cambiaes emittidos pelo Banco de)
Brasil:
· 25. As transferencias do titulas da divida publica interrnL da União, de.sde que se operem por transmissão cau1d.
mortis ou doação inter-vivos;
~6. As fianças administrativas por termos lavrados nas
:repartições estaduaes;
27. As duplicatas ou differentes vias de documentos sujeitos ~o sello proporcional. quando authenticada ':lU t'eits,
peJ~ estação fiscal. a declaração do pagamento do sello na
prunejra via, conforme estatue o art. i5;
28. OR endosRos dos UtuliJS a pr~zo. at.é o dia do vencimento, e dos á vista. antes da apresentação ao pagamento;
29. As opera:cões que consist~m em transferencia de
credito em conta corrente, mediante simples lançamento,
assim cnmo o~ creditas c remessas provenientes de cobranca
de saques;
30. As di arfas concedidas aos funccionarios como auxilio
de dP~pesas e as ajnrlM de cn~t.o:
Sf. Os debP.ntures nominativos;
32. Os titulas passados ·pelas commissões administrat~vas qas massas fallidas ~OS cred:)feS chirographarios;
33. As transferencias de apolices obtidas por compra
para fundo de reserva das caixas economicas e montes de
soccorro;.
34. Os contr~ctos de conversão de sociedãdes comman...
ditarias em companhias annnymas, ou vice-versa·
35. As letras de premio das apolices de se'guro e os
premi os dar; de seguro da Yida (decreto n. 3. 564, de :?2 da
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janeiro de 19100, art. 19, § 1°,-n. 5, e lei n. 2.919, de 1914,
art. 1°, n. 29);
36. Os documentos originarias do Lloyd Brasileiro e
os proprios do seu expediente e serviçJ, bem como de suas
agencias e vapores, referentes á época em que essa empreza
c~teve incorporad:t ao Patrimonio Nacional;
37. Os documentos originarias e do interesse do BancJ"
dJ Brasil. ao qual é attribuida a isenção de todo e qualquer,
imposto (art. 7.0 da lei n. 3.446, de 31 de dezembro de
1017). não comprehendidos aquelles cujo sello os demais bancos usualmente ou por convenção lançam a cargo dos seus
rlicnt.es (art. 29 da lei n. 4.984, de 31 de dezembro de 1925.)
38. Os endossos, completos ou em branco, lançados na duplicata, nates do venciment.o (art. so do regulamento approvado pelo decreto n. 17.535, de 10 de novpmbro fie 1926) ·.
39. Os contractos referentes •á.s construcções de casas para
lllhitaçõcs de prolctarios celebrados na fórma do decreto nunjero 14.813, de 26 de maio de 1921.
Art. 29. São tambem isentos os seguintes ti tu los comrrehendidos na tabella A, §§ 6° e 8°:
1o. A designação, classificação, remoção, transferencia
nomeação de officiaes do Exercito, para commissões e serviços especiaes ás differentes armas P aos cOipos do respectivo quadro ou ás fortalezas, bem assim analogns movimentos dns officiaes da Armada, para qualquer serviço effectivo rin bordo dos navios do E!=!tar:Jo. corpos de Marinha e
Companhia de Aprn.ndizes Marinheiros;
2°. As pensõPs concedidas ás familias d1)S militares e
dos officiaes e pra('as da extinrta Gnarda Naeirmal e Vnlnntarios da Patria, mortos em consequencia da guerra do Paraguay;
3°. As pensões concedidas a praças de pret d::~ Exercito
e da Armarta;
4°. A concessão de reforma a prracas de pret e as vantagens qne lhes competirem pela effe~tividade;
5°. A~ sphc:fituicões temporarias entre empregadJs' da
mesma repartição;
6°. As diarias para transporte de engenheiros e ns dos
.1nrnnlrirns que as recebem por férias, nã... tendo titulo de

e

nomeaçã::~;

7o. O soldo mandndo abonar a officiaes e praças de pre\
da extinr.f.a Guarda Nacional nu Vohmtarios da Patria em
face da lei n. 2.290. de 13 de dezemhro de 1910;
so. Os empregos para os quaes se não expeçam titulas.

8• parte -

Do sello fi%o

Art. 30. Sfi'J isentos os seguintes :
i o. As patentes concef)endo honras de postos do Exer..
cito e da Armar:Ja. em destacamentos ou corpos destacarlos;
os titnlns rle medalhas de bravura, de campanha e outros,
com a dcclaracãn expressa de ser a mercê em remtmeracã·a
de serviços militares, e medalhas da distincção concedidas
para remunerar serviços prestados á humanidade (lei n. 719,
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do 28 de Retcrnbro do ·J 853, art. 22; decreto n. 58, de 14 d~
dezembro do 1~89, c circular n. 39, de 22 do julho det
1893);
2o. Os exequatur ás nomeações de

agentes consulares
de nacõcs extrangeiras (ordem n. 227, de 12 de mai·) d13
1881);

3". As fés de officio de officiaes dJ Exercito e da Armada c as certidões respectivas; as escusas ou baixas do
serviço das praças de pTet c da marinhagem; as licenças
concedidas a officiaes em virtude de inspecção de saude, incluídas as quo o forem a medicas e pharmaceuticos adjuntDs do Exercito e da Armada, da Brigada Policial o do
'conpo de Bombeiros do Districto Federal, bem como as cdncedidas ás praças de pret c os titulas de divida que a estas
se passarem;
4°. Os livros de registro civil dos nascimentos e obitos
(decreto n. 605, de 26 de julho de 1890);
5°. Os processos em que forem autores a Justiça ou a
l!.,azenda Federal, seus traslados e sentencas, os mandados c
quaesquer actos promovidos ex-officio om juizo' sendo pago
pelo réo, quando afinal condernnado, e as certidões passadas
ex-officio no interesse da Justiça ou da Fazenda Publica;
6°. Os processos do desapropriacão judicial, promovidos
pela União ou pela Prefeitura do Districto Federal;
7o. Os recibos passados em titnlos que já tenham pago
scllo proporcional;
:
8°. As duplicatas ou differentes vias do recibos referentes a documentos snjei tas no sello proporcional, conformo
o n. 22 do § 1° da tabella A, salvo a disposição do !J.•'t. 92;
go. Os recibos do quantias não superiores a 20$000;
10. Os tilulos ou papeis isentos do sello proporcional;
11. Os primeiros traslados de escripturas passadas em
livros de notas e sujeitos ao sello proporcional;
12. Os primeiros traslados de procurações e substabelecimentos passados nos ditos livros, ainda mesma quando
apresentados como documentos, devendo desses traslados
constar declaração de ter sido pago nos ntesmos livras o sello
fixo da tabella B, § .to, n. 10.
13. Os recibos de vencimentos de funccionarios pu~blicos, ainda mesmo pagos adiantadamente ou
por consignacão que façam;
14. Os livras de inscripção dos clubs de sorteio de mercadorias, e os exigidos dos commerciantes de productos sujeitos ao imposto de consumo c dos contribuintes do imposto
de vendas mercantis;
15. Os passaportes concedidos pelo Ministerio das Relações Exteriores aos agentes diplomaticos e consulares, nacionaes e extrangeiros, e aos encarre.;ados de despachos. bem
como o .- 'I.Jisto - da autoridade policial nos passaportes
extrange1ros;
16. As apostillas lançadas em patente de officiaes da segunda linha do Exercito;
17. Os pa-peis e documentos relativos ao alistamen f o
revisão e sorteio para I) serviço do Exercito e da Armada'
e os recursos que os interessados interpuzerem na defesa de'
seus direitos (lei n. 2. 556, de 25 de setembro de 187 ~. art. 2°,
§ so; decreto n. 5.881, de 27 de fevereiro de i875 art. 139
e lei n. 39 A, de 30 de janeiro de 1892, art. 3°)_;. '
'
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18. Os requerimentos e outros papeis que transitarem
pelo Montepio Geral de Ecanomia dos Servidores do Estado;
recibos das joias, contribuicões o pensões do mesmo estabelecimento, bem assim os papeis relativos ao montepio para
os operarias do Arsenal de Marinha da Capi lal Ft?deral, ai
que se refere a lei n. 127, de 29 de novembro do 18U2;
19. Os conhecimentos c recibos de transportes de bagagens ü mercadorias nas estradas de ferro, bem como os
passes de viajantes;
20. Os documentos que tiverem pago sello proporcional
ou anteriormente sella fixo, os quaes pagarão, entretanto, n.
clifferew;:.n, se o proporcional pago fôr de impurtancia menor
do que o fixo por folha, ou se o fixo, ao sor apresentado o
documento, fôr superior ao quo vigorava quando o dor~Ltmento
foi passado;
21. Os requerimentos o documentos para fins eleitoraes
(lei n. 35, de 26 de janelro de 1892, art. 56);
·
22. As requisições o concessões de pennas d'agua (decreto n. 8. 775, de 25 de novembro de 1882, art. 6°);
23. As contra-fés das intimações judiciarias; requerimentos e papeis de presos pobres; ordens para os mesmos
sahirem da prisão, c attestados e certidões
dos assentamentos de obitos para inhumação de cadavercs;
21. Os documentos do expediente das repartições da
União c do Districto Federal; guias de deposito de mcrca.-.
dorias nos cntrepJstos, armazens e trapiches alfandcgad::>s;
bilhetes de sahida das mesmas mercadorias; recibos elo objectos fornecidos para o expediente, e os do quantias transportadas pcloo Correio;
25. Os despachos, nas estradas do ferro, inferiores a 2.~
(loi n. 640, do 14 de novembro de 1899, art. 1. 0 , n. 26);
26. Os recibos ou quitações passados nas folhas de pagamento de juros de apolices da divida publica;
·
27. Os recibos que se refiran'l a vencimentos abonados
a empregados ou diaristas de quaesquer companhias ou empresas;
28. As partes ou representações, quand'J formuladas em
caracter official, a bem do serviço publico c por funccionario
a quem competir formulai-as;
29. Os diplomas expedidos a alumnos matriculados gratuitamente, durante todo o curso ou nJs ultimos annos do
mesmo, nas faculdades superiores do ensino;
30. As representacões dirigidas ao Governo pelas congregações das faculdades da Republica, assim como os requer!mentos e. memoriaes dirigidos pelas associacões commermacs o sociedades reconhecidas de utilidade publica, dcsclo
qu,c tl'alern unicamente do interesse geral ou de ordem publJCa;
31. Os requerimentos, certidões e mais documentos ne ..
cessarias (t habilitação para percepção do soldo vitalicio, de
que tr~lam os arts. 2° elo decreto n. 1 . 687, do 13 do ngosl.o
de i90i, c 21, da lei n. 2.035, de 29 de dezembro ue 1908'
. 32. As requisições juntas ás contas do generos o mai~
ob.)ect?3_ fornecidos ao Exercito, Armada e suas unidades ou
repartiçoes;
. . 33. o~ .rc:didos feitos por quaesquer outras reparticõcs,
CIVIS ou Imiiturcs, nesse mesmo sentido;
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34. Os papeis referentes á naturalisacão de extran..
geiros ou á prova do ser cidadão brasileiro;
35. Os papeis, documentos 1 justificacões, etc. e livros
de registro •·cfercntes ·ao casamento civil, inclusive o proto.collo;
36. Os documentos originarias do Lloyd Brasileiro e
proprios do seu expediente e do de suas agencias e vapores,.
.ernqunnto esteve incorporado ao Patrirnonio Nacional;
37. Os talões provisorios de entradas de depositas em
conta corrente nos bancos, cujos recibos são sclladus nas cadernetas, quando o recebimento não seja feito por conta da
.terceiro;
38. Os papeis de expediente dos tnesmos bancos, destinados a proporcionar aos depositantes p mei0 do fazerem
seus depositas;
39. As requisições de transporto por conta do Governo,
quando apresentadas por occasião do pedido de pagamento;
40. Os autos de inventario e outros que correm pela
Jusli~a Estadual:
41. Os documentos juntos a pelicões dirigidas ao Minisleri.IJ da t\gricullura para a conces3ão de registro de marcas
de gado (art. 85, § 6, da lei 2. 924, de 5 de janeiro de
.1915).

42. Os papeis originarias e do interesse do Banco do
íBrasil, ao qual é atlribuida a Isenção de todo e qualquer imposto (art. 70 da lei n. 3. 446, de 31 de dezembro de
1917), não comprehendidos aquclles, cu,io sello os demais bancos usualmente ou por convencão lançam a cargo dos seui
clientes (Art. 29 da lei n. 4.984, de 31 de dezembro de 1925).
43. Os pa:.,~.aportes uu passes concedidos a embarcações
brasileiras empregadas na pescá; os passes das embarcacões
arroladas na praticagem e regatas; os vistos annuaes na.s ·
matriculas de gente emp.regada na vida do mar (decretos ns.
H .505, de 4 de marco de t915, e 11.623, de 9 de junho de
1915), e as vistorias dos navios de pequena cabotagem;
44. Os bi lheles de loterias explorados pelos Estados, e
:vendidos nos respectivos Estados;
45. Os protocollos das audicncias dos escrivães da Jus ..
tiça Estadual;
46. Os livros destinados ao registro do contractos, dis ..
tractas, firmas e marcas;
47. Os cheques ao portador ou á pessoa determinada em
virtude de conta corrente do limite de 10:000$ ou de depositas populares da mesma quantia;
·
48. Os avisos de quant 1as levadas a credito pelos bancos,
casas bancarias e commerciaes, bem como as cartas de seus
committentes; solicitando o lançamento em seu credito de determinada importancia, desde que o sello tenha sido ou seja
cobrado no recibo ou no lançamento de credit'J da respectiva
caderneta;
49. Os vales e recibos postaes;
50. Os titulos passados pelas commissões administraUvas das massas fallidas aos credores chirographarios;
.
51. As transferencias de apoJices, de acções de companhias ou sociedades anonymas e do outros titulas, para o
effeito de serem recebidos em penhor;
'
52. A concessão de reforma a praças de pret c .-:-.", :van-.
tagens que J.he~ competil'em pela effectiyjdade;
· ··· ·
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53. Os bilhetes de passagens, vendidos a bordo ou naa
agencias e OS recibos de pagamento de frete pássados DOEI
proprPJS conhecimentos;
54. As notas de despachos de amostras sem valor e as
que disserem respeito a despachos livres de direitos de mercadorias importadas directamente pelas repartitões publicaª
da União·
.
55. Ós avisos e portarias que ordenarem pagamento de
vencimentos, ajudas de custo e gratificações provenientes de
contract::>s ou destinados a remunerar serviços extraordinarios;
56. Os que communicarem decisões de recurso;
57. Os que versarem sobre matricula de faculdades,
aulas de instrucção secundaria ou concessões de dispensa do~
exames de habilitação para qualquer fim;
58. Os expedidos a favor de pracas de pret das forças
custeadas pela União ou em beneficio de presos pobres;
59. Os que ordenarem pagamentos a empregados pelas
estações fiscaes dos Jogares em que residirem;
·
60. Os que ordenarem pagamento de dtvida passiva do
l'hesouro Nacional, de qualquer origem;
61. As quitações passadas aos responsaveis da Fazenda;
62. As concessões de prazo para o_.; funcci::>narios publicas entrarem na posse e exerci cio de seus cargos;
63. Os uocument.:~s para a cumprovac.;ao de edade, rela~
tivamente ao alistamento e sorteio militar, ou quaesquer re...
clamftcões naqueJJe sentido (deereto n. 12.790, de 2 de Janeiro de 1918, art. 62);
64. Os papeis de companhias ou emprezas, cujos con..
tractos com o Governo Federal lhes attribuam expressa. mente a isencão;
65. As certidões passadas pelas caixas economicas da
União. visto pagarem nas mesmas os emolumentos fixados
no respectivo regulam~nto;
66. Os pedidos de patentes de registro do imposto de
consumo; a~ guias de acquisição de formulas desse imposto
e de estampilhas do sP.llo adhesivo e do imposto de vendas
mercantis, e as tabellas e guias apresentadas para flscalizacão
do imposto de cosumo;
67. As conectas, para inclusão no lançamento, apresentadas á Recebedoria do Districto Federal;
68. As guias de recolhimento de quae.squer importancias ou valores 8'1S cofres (>Ublicos da. União;
69. As licenças concedidas a funccionarios publicos ou
militares nos termos do art. i7, do decreto n. ti. 663, de 1
de fevereiro de 1921;
·
·
70. Os jornaes em que forem publicados editaes que se
prendam ao expediente ( ~ propria repartição. quando junt03
a processo attmente ao expediente que motivou a publicação, não comprehendidos assim os jornaes annexartos a requerimentos ~u contas em que se solicitem o pagamento da
respectiva publicação ou de fornecimentos o outro!i serviçosj
prestados;
_
71. Os recibos de pagamrmfo por conta 011 por .saldo,
passados na duplicata já devidamente estampilhada com ~ello
do imposto de vendas mercantis. e as segundas vias dos mesmos
recibos. (Art. 38 B, do Regulamento approvado pelo decreto
n~- 1.l. 535, d_e. 1o de novembro de 1926. )_
·
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72. Os attestados scmestraes de vida, de e.stud~ oi vil ~li
de rcsidcncia exigidos dos beneficiar i os do monte-pw e. ~e1o
soldo, bem como os requerimentos ás autoridades pohcmes
so~icitumlo aqucltcs aUcslados (A1l. 13 da lei n. ·i.~1S'l, de
31 de dezembro de 1U25).
·
Paragrapho nnico. Os papeis de que tratn.m o~ ns. 8, O,
10 17, 18, ID. 21 a 25; 2\J, 31 a 33, 36 a 4.0; 42; 4.7 a lt!J; ül
().~: OG, Gn, 70·, 71 o 72 deste artigo, pagarão o sello ·do n. 10
do ~ 1o, da tahella B, quando forem apresentados como docurnento, perante qualquer autoridade federal ou do Districto
Federal, para produzirem cffcHo divereo do fim para qu~
foram passados.

CAPITULO VIII
DA FISCALJZ,~ÇÃO

Art. 31 . A fiscalização do imposto do d·dlo compete ao
mmislro da Fazenda, por si c por intermedio das repartições
a seu cargo.
Ar~. 32. Aos outros ministros de Estado, aos directores
do 'l'hcsouro e das secretarias de Estado, ao Tribunal de
Co11tas, aos chefes, thesoureiros o pagadoras das repartições
fedcraes, ás autoridades judiciarias, civis c militares, ao Conselho· Municipal c ú . 1·efeitura do Districto Feder::ll, ás juntas
commcrci~es, ú Camara Syndicnl, aos officiaes d0 registro,
nos taL 3lliãcs, e outros serventuarios da justiça, ás sacie ..
dades anonymas o utras corporações incumbe, sem prejuízo
do di&'posto no arLigo antecedente, a fiscalização do imposto
do sollo, na parte que lhes fôr attinente e nos documentos
que transit::-.rem por suas secretarias, cartorios, estabeleci..
mentos e dependcncias.
Art. 33. A fiscalização de qu c trata o art. 31 será ex e r-·
cida pelo Thesonro, Rccebedoria do Districlo Federal, Caixa
do Amortização, Impectoria Geral de Bancos, Inspectoria de
Seguros, Delegacias Fiscacs, Alfandegas, Mesas de Rendas e
Collcctorias Federacs, por qualquer empregado de Fazenda,
pelos agentes fiscaes do imposto de consumo e pelos fiscaes
do sello adhcsivo.
Art. 34. As Juntas Commerciacs não receberão nem registrarão contractos, estatutos, livros o outros papeis, sem
que dellcs conste o pagamento do sello devido.
Art. 35. O juiz, chefe de repartição publica ou qualquer
autoridade civil ou militar da União ou do Disl.ricto Federal,
a Quem fôr presente algum processo administrativo ou judicial, no qual existam papeis que não tenham pago sello ou
revalidação nos prazo3 legaes, exigirá, por despacho no mesmo
processo, antes de lhe d:u andamento, que a falta seja suvprilla.

Art. 3G. O gerente de Caixa Economica e 1\fonlo d~
Soccorro da União ó obrigado a mandar apresentar, quandtJ
o chefe da repartição fi.:ical o exigir, o.:; li!.ulos do n:)mcação
uos respectivos empregados c a prestar todas as illformarj}.~s
oue n re5pcito forem prclidas. considerando-se verifi.cutla. a
J•ypollw~o do art. : ~. no caso de rccu~a. dispmdtivo esLe a
que fiel tamhem sujt.: i to .o presidente, director ou gerente do
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l·nnro ..·asa banr1~·m, ~orJe.laue !in m::n1a ou de t~ualtneJ ·lmpreta ttuju:-1, 1<.1 ..;L.:llll• ,w.., ttltl!('" q111> •·xpt>•Lr·t>rll adrn!lttnlh'
elLI·'

"''IIL,..:

Art. 37. As autoridades, os empregados, juizes, tabelllâl~.., t·-..t;JJ\(i<.!;::, r.
l...:,J.t!:) iJU.Udt:U~, a t.t.JPIII l111 ~·ll ...,tiJ>~ ~··
tu lo n1A pwet sujeito á reval ida•~ãl comminada uu ... ar· 1 :-i. óU
e ~~. ou Je que cunstP a1gur11a da:i allr:wçõe:oi ;.JI ~vista ... np~te
J'PguiarJtetti u dt'\PJ &ú n:n.eltel-o ao 11hPfP da ··sl.i:H;a" arrecaJaJora 'C:o 1istrlCtú,. muHir.i(JÍO ou zoua h-::caL o11 a quem
~\111 -~·li r pi uct. der a respeito.
Ar·t Jb. A.: e~Lacõ~s r.nrarrPgadns da ftl::icalizat;ão do sell!J
nfto poderã.1 ta1er t>Xanws nu~ i.tvro;;; riu~ eslaht>tf•f·PttentiiS mjiJ~tr iaes nu eommrrcJUP~. part avenguar a falta d~ paga..
menlo del->SO tributo, son1 que isso lhe:" seja f'acl!!lado peii)S
in I eJ'cssudt~s: poderãu, por~m. quando esses exa.l•e-; forem rccu.:;acllls. requen'l-os ás autoridades cnmpeLerlte?. An~ chefes
des.:;a~ e~lações ou ao~ seu~ repre'~enlanles serão darias as
cert idõ:c>~ qur prdirem a esse respetto.
~to. Sendo tars ~p,r·ticJões nu exames rern~arins. e haVPnrfn f11nn:Hlafl ~ltflpeifa'~ rir> flllP A~fn '-PtHh omitfifln o t:~P!Io
federal em pap·eis que o devem ter, as estações fiscaes represPnt:uàu. nu Oi--'rJetll I·Pderal. au m,uJst:·<J da l·at.erH1a. e nos
F.~tnd·.s, aos respectivo~ delegados fiscaes, para os fms de
qup tr·afa o arf 2° da lei n. 585, de 31 rir julho rle 1R-n9.
t ..

e

C)o.

0~ agpnfp~ cJO fj~ro

00 PXPf('tC"iO :ip '~'1RQ fllTII'f'fÍI:\g,

verificando não estarem sellados ou que o estão indevidanu ll!P,

ll\TUS
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qUf~

lhe~

fOJ'f'lll

3pff·SPrJI3tfflS,

apurar·!in a faJ!a mediantP auto rircumstanciado de accôrdo
com o art. 68, & 3°, deste regulamento.
Art. 39. Aos part icularm~ é 1ieito drnnnr-iar qnalquer
infrarcão deste regulamento, mediante a3 formalldadrs do
art. 68.
Art. 40. An~ fiscap,~ do sello adhe~ivo. qur ~:;nn fie nomNtr,ão P dPmi~são do Ministro ela Fn1.enda. alPrr da fi'~rali
zncão •~m ~Pral no~ clocum('nto~ c:11ioito~ ao ~:~Pilo rle que trata
íl~te rfocrefo. in,..umhe é!=;pPcialmPnte o exam~ fias notas de
de~pacho mnrifimn archivadas nas Alfandf'gn~ e Me~a~ de
RPndas alfandegarlas. riM ronfracto~ de fretamPnto e tonn~ os
dPmais documentos qur digam rPSpPito a netos e papei~ expPdidM para o desemharnço dP emharra~Õpq e cujos emolumPnfos tenham de ser sati.:::feifos em SPIIo. Para Psse fim os
fi!=irars, todas as vrze~ quP o serviço exigir, comparecerão pas
AlfandPgas Mesas de RPnrlas. sPcle~ ou agencia~ rlr> ,..ompanhias
dr navpgacão, escriptorios de corretorPs. capifnnia~ e repartiçõPs de c:;nndP dos porf.os. etc., afim fie Pxnminar os documPnfM ~lliP.itm; a sello, visal-os qunnrio r>xar.ta a cohranca,
notifiear qualquPr irregnlaridarle sanavel. ou lavrar auto~:; na
fórma do art. 68. § 3°. destr regulamento. A no f 1firacão flll
o auto serão encaminhados á competente rrparticão arrecadadora.
§ 1.0 Do exame dns despachos maritimos organizarão os
fiscnes minucio~a psfatistira de que constarão o numero dos
desnachos. a Alfand?!!a de ori~Pm. o pnrto de fip~fino e o
sello p~go. além dP outros esclarecimPntos que a fi~cal17.acão
jul~ur prerisos. Qnando o porto de destino fôr nacional. remrtfrrfio ao resprcf ivo fisraJ os elemPnfos nec•'Hsarfos. extra hirJo,;; na esf nf istica organizada afim de que o servi co
fiscal ac;~im se complete.
Leis de 1926- Vol. 111
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§ 2. Sempre que a fiscalizacão o e~igir, o fis~al sol)citart
providencias que entender necessar1as do chefe da repartição anecadador~ local, que d~verá. atlend~l-o no ca.so de
verificar a necessidade das providenCias pedidas.
§ 3, Os chefes das repartições P.ublicas, corre!ores de
navios, directores e agentes de compan~ms de navegaçao •. commandantes capitães e mestres de nav10s, etc., são obrtgados
a prestar 'todas as informacões e auxílios á fiscalizaclio do
sello e attender ás solicitacões que, a bem do servic;o, forem
feitas respondendo administrativa e criminalmente pelos
damn~s causados á Fazenda Publica, por negligencia, culpa
ou dolo. Qualquer embaraco opposto á fiscalizacão deverá ser
levado ao conhecimento do chefe da repartição arrecadadora,
que providenciará como no caso . couber. Se nenhuma providencia fôr tomada por parte das estacões fiscaes de primeira
jnstancia, o fiscal poderá se dirigir, em devida fórma, ~
reparticão immediatamente superior.
Qualquer embaraco opposto á fiscalização deverá. ser levado ao conhecimento do chefe da repartição arrecadadora,
qüe proYidenciará como no caso couber.
§ 4.0 Pa~a o perfeito desempenho das funcc;ões que lhes
são commetlidas, os fiscaes e demais autoridades acima mencionados terão muito em vista a fiel observau~ia Jo Capitulo XIII da Nova Consolidação das Leis das Aliandegas e
Mesa de Rendas, e em geral todos os disposittvos de leis
e regulamentos, cuja bôa execucãu exija a sua intervencão.
§ 5. 0 Os fiscaes do sello adhesivo são immedialamente
.subordinados á Directoria da Rec-eita Publica.
§ 6. Em casos especiaes o Ministro da Fazenda, á. requisicão da respectiva repartição arrecadadora, poderá permittir
que o fiscal do sello adhesivo, sem prejuízo de suas fun•Jcõcs,
auxilie o servico de fiscalização de outros imposto~ ou taxas.;
0

as

0

0

CAPITULO IX
J:)Q

DlU>OSl'tl tlAS ESTAMPTLHAS, SEU SUPPRtMENTO •
ESCRIPTURAÇÃO

Art. 41. O deposito das estampilhas será, no Districtd
Federal, na Casa da Moeda. ou onde o Governo julgar conve..:
niente, e, 11os Estados, nas Delegacias Fiscaes, sob a adminis..
tração, respectivamente, do Director e dos Delegados, e soQ
. a guarda dos thesoureiros dessas repartições.
Art. 42. Os supprimentos serão requisitados pela Recebedor ia do Districto Federal, repart icões arrecadadoras do
Estado do Rio de Janeiro e pelas Delegacias Fiscaes, sem
intervencão da Directoria da Receita Publica QUI\ entretanto,
terá a seu cargo uma conta corrente de estampilhas fornecidas ás citadas repartições, devendo, para esse fim, a Casa
da Moeda, á medida que fôr attendendo aos pedidos, enviar
áquella Directoria uma via da guia relativa á remessa realizada, discriminando o destino, a quantidade, especie e valor
~as estampilhas remettidas.
§ 1o. Os pedidos devem ser endereçados com a devida
antecipação, acompanhadoª de demonstração. authenticada
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pelo thes'oureiro, administrador ou collector, conforme a repartü.;ão que flzer o pedido, e pelo escrivão do~ Caixas.
~ 2u. uuando ·OS pedidos forem de Delegacias ~'i:;caes e de
Alfandega divididas em secc.;ões, devem as demonslracões ser
:VIsuuas, respet.:L1vamente, pelo contauor e pelO c!wle da ~·
~e.c~.;àu.
·
·
~ 3°. Se se tratar de pedido da Recebedoría do Districto
Federal ou de Alfandega que não tenha seccões, compete Q
;visto, respectivamente ao sub-du·ecto~ da 3• sub-directur1a e
~o PI'ogrw mspector.
§ 4°. Os pedidos devem corresponder sempre ao r,uffi~
ciente para a venda de um mez, tomando-se por base a renda
do· aulenor, a 1mpurtanc1a da respectiva fiaw.;a ou o quantu.,n,
que houver sido adopLado para as mesmas estat,;ões a!'l'ecactadOl·as.
~ 5°. Da demonstração, modelo C, que acompanhar o pe ..
dido, devem constar, não só os valores em caixa, no momento
de ser 1ormu!i1do o peuido, como lambem a du;cnniinacão da
impurlancm vendida no mez anlel'IOI'.
.
§ 6°. Os pedidos de supprimento por telegramma s6·
mente poderão ser admittidu:; em ca::;o de forca mawr, devidameLle justificado.
§ 7u ~ Us peuidos feitos pelas estações arrecadadoras nos
iEstados, exceplrJ o do H.w de Janeiro, serão euderec.;ados á~
Delegacias ~'I:::;caes, que lhes farão o supprunento.
~ ~u. Esta di::;pu::Ht;ào não ub.sta a 1·emessa de estampilhas
a qualquer es~ci.c.;ão anecf.dadol'd, conJoriUe iõr re.soJ vtdo peJo
Director da llecella Publica, dando-se, porém, aviso ás Dele-gacias .Fiscaes para debitar os respunsave1s e ser últendido
na tomada de contas.
Art. 43. Uma vez receLidos e verificados os valores retnettidos, deve ser o recebmtento accu::sauo immedJata1Í1ente
á J'epculiçâo remettente, por meio de oHioio, nu .,.1al sa de~
clare, não só o numero, data e imporlancia da guia de remessa, como tambem o numero e data do offiCio que encatninhou a guia.
Paragrapho unico. As Delegacías Fiscaes terão a seu
cargo·, além de um livro conta-corrente dos supprimentos ás
revarltf.:ue.s ::sub sua JU1'tsaw~au, rnuae.o !<, o:l ue 4ue u aLa o
atr. 48, paragrapho uni co.
Art. 44. Haverá na Casa da Moeda, além dos livros necessarios á es·oripturação das remessas ás diversas repartições, bem cumo das devolucões e recolhimentos. um outro
destinado ao registro das emis.sões, do qual con:::.te o dia em
que comecar ·a distribuição e vendd. das e:;tampilh~ s de cada
valor, com a designação dos signaes caraJleristicod daa
mesmas, e a data da retirada de circulação.
§ to. Do que constar deste ~ivro da"-se-iio as certidões
que forem pedidas ao respectivo director e mediante despacho no requerimento que a respJito for apresentado.
§ 2o. A Directoria da Receita Publica procederá em janeiro e julho a balanco~nos cofres desses valores, e bem
assim no papel dest:uad á impressão de estampilhas. Concluído o balanço, fará in inerar as estampilhas que em vir ...
tude de despacho do ministro da Fazenda forem julgada$
inutilizadas, assim como as que forem enviadas pelas Dele..
gacias Fiscaes, quando se acharem nas mesmaª condições •J
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CAPITULO X
DA VENDA DAS ESTAMPILliAS

Art. 45~ As estampilhas do imposto do sello serão vendidas pelas Delegacias Fiscaes nos Estados; pelas repartições
arrecadadoras e pelos funccionarios a que se refere o presente
capitulo.
~ 1. O servico da venda extet•na ficará n cargo de um su·
perintendente no Districto Federal e na capital de S. Paulo.
e nos ~staooE: a que se l'etere o decreto n. tô.O~u rlt- 2ã •te
abril do 1923, de encarregados da venda, imm~rliafamente
subordinados á Directoria da Receita Publica, á Recebedoria
do Districlo Federal. e ás Delegacias · Fiscaes, que lhes fornecerão, por intcrmediJ da Casa da Moeda, e dos respectivo!l
thesoureiros e mediante as formalidades legaes. as estampilbas
drslinadas á vr.nda. Na Capital do Estado rJe S. Paulo, a Su ..
perintendente poderá ·ser e:x;ercida por um dos collectores
t'ederae~ desde que reforce a fianr.:a respectiva.
§ 2.0 No Disfricto Federal a venda será feita 1trec1amente,
na Recebe<.loria do Districto Federall pelo thesoureiro do sello,
e Pm pontos externos marcados pe o chefe da Repartição. os
quaes deverão ser disseminados pela cidade. nas 1onas urbana
e suburbana onde houver conveniente movimento commercial.
§ 3. Os superin1endPnfes serão nomeados pelo Ministro
da Fazenda e os encarregados da venda pelos delegados
fisrnes, nos Est.adog. pelo Director da Receita Publica. os de
Nictheroy, e pelo directnr da Rccehedoria os do Districto
Federal. Os superintendentes e os encarregados da venda
prPstarão. dP nccurdo corn a 1eg1slação P.m vigor, as cauçõe~
de vinte conto!\ de réis e dez contos de réis, respectivamente.
§ 4.0 A juizo da acimintstracão, terão prefer~ncia para as
nomeações os empregado!l addidos ou ext incto~, que sat isfaçam os requisitos exigidos nPste regulamento, para o dcs.
empPnho dos cargos respectivos~
§ 5o O numPro. clas~e e vencimentos do pe:-~soal incumbido
da venda rxterna do seBo adhesivo serão os constantes da tabella annexa.
Art.. 46. As repartições arrecadadoras compP.tenfes farão
aos superintendentes e encarregados da venda os supprimentos
dP estampilhas necessarias. mP-diante as requisições, conformA
os modelos annexos. A escripturação respectiva f ar-se-á de
accôrdo com as instrucções que. acompanharam o decreto
n. tü. 020. de 25 de abril de 1.923. ou que forem posteriormente expedidas pelo ministro da Fazenda.
Art. 47. O recolhimento do producto da venda do sello
será fcilo diariamente á esta·ção fiscal do lagar, salvo tra ...
tando-sc de pontos onde a venda se prolongue af.é depois do
encerramento do expediente normal da repartição. caso em 'JU9
a enlrcga podl:'rá se fazer no dia immediato, dentro das primeiras horas do serviço.
Art. q8. A Direct.oria da Receita Publica, sr.mpre que
preciso fôr, aprcsantará ao ministro da Fazenda para que este
as expeca. se .1ulgar conveniente. instruccõPs a respeito do ser-.
vh;o, u~ intuito de tornai-o mais efficiente ou de melhor garantir os interesses do fisco e dos contribuintes. ~mhmettendo
tambem. os casos omissos á eolucão do mesmo ministro.
0

0
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Parngrapho unico. HaYerá nas delegacias fiscaes um livro
caixa, modelo D, destinado á escriptni·ac:ão da enlrad;} d.'3 estampilhas provenientG~ ele supprimentos recebidos da Casa da
Moeda ou de devoluções das estações arrecadadora~, e á escripturac;ão da sabida das suppridas ás ditas estações ou restituídas á Casa da Moeda.
Art. 49. As estampilhas para os bilhetes de loteria, serão
vendidas á Companhia de Lotertas Nacionacs rlo Brasil, ou
oos seus agentes: no Districlo Federal, pela Re~ebedoria e,
nos Eslallos, pelas repartições nrrecadndora3 da 5éde dns
agencias.
Paragrapho unico. As estampilhas do impo-<~.J de vendas
mercantis poderão ser vendidas pelos encarregados da venda
externa do sello adhesivo, se assim o determinar o ministro
da Fazenda.
CAPITULO XI
DA REVALIDAÇÃO

Art. 50. :Estão su,ieilos á.

revalidac~o:

t 0 , Os papeis ou doeumentos não sellados em tempo
que o IPnham :--trio rnm tnxa IIIIPrtor á ip•·r~a:

Q

os

2°, Os que contiverem So·bre as estampilhas dizeres sem
nenhuma relação com o documento, amda que somente em
uma, quando forem diversas;
ao. Aquelle~. em cujas estampilhM so notem s1gnaes,
razuras ou emendas, embora se trate de diversas estampilhas
e o defeito seja sómente em uma dellas;
4°. Aquelles, cuja data ou assignat ura contenha emP.nda.
fóra das estampilhas, sem que tenha o ~·eu signa.tario feito a
devida resa lva:
5°. Aquelles em quo o seno fôr applicado, em rlesacrôrdo
com o estabelecido no paragrapho unico do art. ao, embora
o seno esteja inutilizado regularmente.
~ to. A revalidação Rerá exhdrla pelo modo seguinte. não
podendo, porém, ser inferior a 1$000:
a) uma vez o valor do sello rb·virlo, nos casos previ:;tos
na~ nlinra:; 2•. ::l', 4• ~ 5• deste artJgo e quando o ~ello não
tiver sido inutilizado de conformidade com o estabelecido no

art. H;

b) rlnas VPZC'~ o valor do sello drvido quanJo os papeis
ou documPnlos não liverrm sido sellados em t.empo ou o
tenham !=!ido rnm fnxa infPrior ó dPvirln·
c) lres Yezes o valor do sello dPvido at~m 'hl mnlfa aue
no ca.so conhPr qnanno fc)r Pmore~ana estamplthn falc:.a 011
de qu~ se tenha feifo uso. a·s~im com~idcrarla a retirnna do
qnatqurr dn~nmento ou papel. cmhora o rlocnmento ou papel
não trnha sirlo concluido ou produzido effeilo e seia annulla.dCl ou t'flformarlo.
~ 2 o Nos cagos previstos nos ns. 2° A ~o rlP~tP ~rti~o. a
ravalJdarão será exigida apenas sobre a importanci9 das estampllhas que con•enham aquellas irregularidades.
§ 3. o A revalidação terá por base:
a) a dos papeis sujeitos ao sello proporcional, o que se
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deverá pagar correspondentemente ao valor do titulo, ainçlá
quando o mesmo se ache diminuído por quitação ou outro
meio legal;
b) a dos papeis sellados com taxa inferior á davida, a
differença encontrada;
c) a dos livros, apenas o numero de folhas que estiverem
escripturaclas.
Art. 51. A revalidacão de qne trata o artigo anteceden 1.e
recae sómf'nte nos titulos da tabella A, §~ i 0 , 4°, 5° e 7°,
e tabella B, § 1°, ns. 2 a 8; § 2°, ns. 1 a 6; I 3°. n. 3;
§ 4°, ns. 1 a 6, 8, 10 (86mente os instrnmr>nfos fóra de
notas ou exfraJudiciaes) i 11 e 36, § 5, n. 3; (nos caso~ da
observaçãc a•) ; § 11. ns 2 a 5 s § 1z. ns. 2 a 6.
l.Art ~ 52 •. As disposições relativas á revalidação não s~
applicam:
a) aos contractos de cambines ou moeda metallica à
prazo:
b) aos actos unilaterae!;' e de ultima vontade. cujo sellô
·será pagn quanclo tenham de produzir sen~ effpifos:
c) aos documentos pas~ados até 22 de janeiro dn 1900,
'os qnaes. entretanto, para produzirem effeifo, ficam suJeitos
ao seno qne deveriam pagar se foss·em passados na vigencia
do arf11al rP.J:rnl:trnPnfo.
Art. 53. Os juizes, cartorios e repartições publicas devem
rempffPT', nor offirio. á RPC'f'hPclnria tin ni!-;frirfn F'oi.:>r::JJ ou
·as A lfandPgas e demais e~taeõP.s arrecadadora~ do~ Estado~ os
panf'is inrnrQ•)S em revalidação, afim de se proceder á respectiva cohranca.
·
~ 1°. nennis de f) dias dn rPrPhimPnfn do mmel pelo
funrrif1n::JT'in llnr:trrP2'atin de prnc~ciPr á cobranea. niln fenclo
o fn•,..,..PC!C!~rfn "nmnnr,,.ifin n!l"ll ,.rr,..,.t,!lr n n·HnTY\'"'''" rf'\
·revalidação, publicar-se-á edital marcando o prazo de 30 dias
p:lra PC!C!r• fim. finr!n n rrnal serâ e~trahir!a ecrtJ,H\n da diVIda
pârll ~ ~'nh""n"!l P""Prnflva.
~ ? 0 • Traf~nrln-~p tin n!lnPiq ('lllR f·llfa Oll rfpfirfi'nrain 1e
~p]Jn c:pia Vf'rifir..lrla npla Tlf'rf'hPril"lrl!l cln niC!frirfn Ff'rlPral
ou nnf"R rrnalllnPr Pc:fa,.no ~rrr>Ntclatif"lr~. n nrn1.n ·le 1 !l ti ias
~e-rá famhPm rnntnrln fia tiafa cln -rPrehimf'nfo pPln fimrrinnarfo inrnmh1tin ria rnhr:mra. nrnrnrlPnrln-C:P. quanto ao mais,
p~Io mncln pc:frhPlPritio nn n:l,..rHrrnnhn anfprior.
~ 3°. P•,hlirarfn o Prli'nl rfe OllP f,..Rfa n ~ 1°, C~Prá ,.. mPC!mfl
lamhNYl affl""nrfn na rPp:lrH,.~n. durante os 30 dias-, no lagar
de mais accesso para o publico.
CAPITULO XII
DAS MULTAS

:Art. 54. O qne nel.!ociar, aceitar nu bn~ar 1Pfra de
Í'1lmhin. p~rrintn (i nrciPm. r>hnnni' "'1 nnf,l nr>nm;C!C!n"i!l !lnfnq
d~· pago ~ ~ello, ou a revalidação do art. 50, quando- d(lvida.,
ÍlC'ará ~nwJfn n mnlfa ri, !l r.t,. rln valor da letra. escripto
·ou nnfa. e no dnhro. na reinc>itiPnr.ia.
Art.. 55. A~ ne~ociacõe~ nnr meio de m~'mornnrfn nn de
quaesq:uer escriptos, que contenham promesm de letras a
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entregar, permissive's na hypotheRe do § 2° do art. a• do :Je..
ereto legislativo n. 354, de 16 de dezembro de 1895, quando
deltas não constar o pagamento do sello proporcional, farão
incorrer na multa. de 10:000$ os que nas mesmas negociacõed
tomarem parte (decreto n. 2.475, de 13 de marco de 18117,

art.

97).

Art. 56. Incorrerão na multa de 10 :000$ os bancos à
companhias nacionaes ou extrangeiras e respectivas agencias
ou qua.esquer outras instituições, que operarem sobre cambiaes sem pagamento do sello devido. E~ta multa aUingirá
a cada um dos que. interferirem em laes operações (decrf"to
citado, art. 149, e lei u. 559, de 31 de dezembro de 1898,
art. 19, § a•) •
Art. 57. O vendedor de cambiaes, que acceitar contracto
dP vPnrJa flp~;fa~ a prazo. F!P-m o ~ello devido. incnrrP .. -\ na
multa de dez vezes o valor do dito sello, nunca inferior a
1 :UUU$, e o intermediaria na de cinco vezes o mesmo valJr,
nunca menos de 500$000.
Art. 58. A exposicão â venda de bilhetes da. Csmpanhia
de Loterias Nacionaes do Brasil, que não estejam .1evidamente ~ellado~. alPm C:a apprehen~ão dns bilhetes, sujAJta a
Companhia e seu representante. solidariamente, a uma multa
e;mal á importanr,ia do se1lo calculado sobre o valor 1otal •Ja
extracç.ãn da respecUva loteria. multa que recae egnalmente
no expnsitor ou vendedor de bilhetes nessas condiçõe-;;.
Art. 59. Aqnelle que neg-ociar no t.erritorio da Hepublica. ~Pin inrlividno on socirrlnriP rommerrinl. rom um fundo
de capital maior de cinco contos de réis (5 :000$), não tendo
sellaao-. e rubricados os livro~ exigirtos pelo art. 11 do Codigo Commercial, fica sujeito á multa de 200$ 'l 1 :OOLl:StJ•JO.,
Art. 60. Incorrerão na multa de t 00$ a 500$0(}0:
a) os que firmarem documento sujeito a sello, ~em que
este tenha sido sal isfeito:
b) os que. para evt!ar o pagamento do selln, o;;.~'larem
segunda via dP documento do qnal não exi~·ta a primeira:
r) cnnrnmitantemer.,e, o~ que receberem documentos n~~
condicões previR I aR nas letras anteriore~ e os conservarem
por maiA de oito dias. scrr. aprP~Pnfal-os á reparlicão arrecadadora para o devido procedimento;
d) os que possui rem livro. dns referidos no § 2°. da ta ..
bella B. ~Pm estar sellado, independente da revalidacão das
folhas eRcriptas:
p\ 'llmhPm inrlPn~~ ~PnfP da rPv:-~Hciarl'in. R~ companhias
que effectuarem contractos de seguros, passarem ou expe~
di rem o~ reei boA e documPntos de que trai a o art. 1 í sem o
paga.nenfo dn re~pectivn ~Pllo, ou Qllf' c;rllarem com data pn!31 rior á devida ou com taxa insufficiente os mesmos artos
ou d rmmentos;
f) os que. para srnegar o docnmento ao p~HmmPnto do
SP1Jn flpvirln. f'iPlX~T'Affi flp faZPT' 9~ nPrec_·~arin'~ fiprJflr>nf'ÕPR rehfivas á fr:mc:arcão nrlle referida n·, n fizcrcn1 falqamente,
além de incorrerem em prna de revaliclneflo.
Art.. ôt. Firam S"...Ije-itos á mult'l fie 5C!I; a aor.$ os empregados da arrPraflarfío dn se11o que receberP.m on lançarem
no livro da receita t.axa maior ou mennr que n dPvirla.
Paragraphn nnico. ])ps~a multa SHO pa!'IQivPiq tambem
·os bancos, sociedades anonrmas e outras instituições indus ...
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· triaes ou não, quando aceitarem, attenderem ou derem
curso a documento:5 sujeito~ ao selto sem eslarem seiladu~ uu
quando o estejam :n-4uf'ficienlernente.
Art. 62. Incorrem na multa ac 100$ a 500$00J:
a) os jmzes que senten~iarem autos, assignat em mandados, papeis e quaesquer instrumento , que nenhum sello
tenham pago ou em que a respectiva verba não tiver sido
feita, ou quando a estampilha e;:,tiver inutilizada por pessoa
inct>mpetente, bem como tendo havido insufficiencta de sellr,;
b) o juiz, a autoridade civil ou militar, o gerente da
Caixa Economica ou do Monte de Soccurro da União que der
posse ou exercido a empregado que não tenha vencimentos
pagos pelos cofres publicas sem que o titulo de numPacão
e:::. I e.ia sellado ou contenha a verba do seu pagamento, ficando
a este dispositivo lambem sujeitos o presidente, director I)U
gerente de bancos, ca~as bancarias. sociedades anonymas,
comvanhias e qnaesqner empr·ezas industrtacs, pelo.s titulo.s
que expedirem admittindo empregados;
c) o r.hefe de repartição publtca, juiz, ou outro funccionario, que assignar contractos, attender officialmente, despachar requerimento ou papel instruido de documentos não
ou que fac;a produzir
sellados, fizer guardar e cumprir,
effeilo titulo ou papel sujeito áo sello, sem quu o tenha
pago, ou o tiver sido insufficienlemente;
d) o official p•1:~lico, que lavrar cor.trartn, snb~crever ou
registrar papel sujeito ao sello, sem prévio pagamento deste.
ou tendu sidn cobrajo a menCis;
e) os e~cr1vães. tabei!Jãe~. ufficiae~ de rc-g-istros e outros
set·ventuario~ que pas~ar·ern. lavrarem, regi~trarem ou reconhAcerem papel ou C JCUmentn sellaJo com taxa insutficiente
(lei n. a 979. de 31 de dezembro de Hlt 9. art. !'5):
f) as companbms e agencias de navegccão, bem corno 01
capitãeb de navios ou mestres de emb~rracões. que recebereT"l e executarem ,mtraeJos de fretamento e outro~ dlJcumentos sujeitos a sello sem que o tenham satisfeito;
g) oq funccionarios, em geral. que altenderern, inff)rmarp,m ou encaminharem qua3squer documentos ou proCt'Ssos em que haja sello a cobrar ou a ~ompletar, ~em que
repre~ent em ou informem no sentido de ser satisfeita essa
exigencia.
Paragrapho unico. A' multa de Jue h'at.a este artigo
e~ tão e~uq 'mente sujeitaJ as pessoas nelle in1ic&das. quanrtCl
e~criptnrarrm, attenderem ou authentirarem livros obrigados
ao pa.zamtmto rle !'lPtln, Mm que o mesmo ft>nha ~1do cobrado.'
Art. 63. Jncorr"m na multa de lO$ a 50$000:
a) os que apresentarem cont racto~ e outro~ dnrmmPntos
para a aver·bacão de sello, clepoi~ de 30 dias da assignatura
dos 11esrr:os:
b) o presidente de juntas ~ommercinP.s e 011 t r· a>~ inst itnicões congpnere:;. que rnanrfar rPg-ist r a r contracf M ~Pm flllB
e~fe tl'nha pae-o o !'lello dPvido.
lv>m rnmo o SPCrRtar·in rl~3
me~mas qne fizer o r·egistro ~em trr· h~vnrfo an ennh,,rimr>nfo
do pre~irlrnte a nmis~no dtl impnf;fo VPPi fil'lHla no rJ,wtmwnlo.
Art. 64. Inrnrrertio na multa rfp 11111$
caixas dp liqnictacão qne rPI?ist rarPm a~ operacõps dr ccnlr·nr:f os a tnmf),
eem o pagarr.ento d..> sello devido, dendo applicac!a a pena no

ns
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dobro desde que se dê reincidencia, além da revalidação que
no caso couber (lei n. 2.919, de 31 de dezembro de 1914).
Art. 65. Ficam sujeitos á multa de 2:000$ a 5:UOU$ono:
a) os que falsificarem o Rello, empregarem estampilha
falsa.. ou de que se ten!-ta feito uso, e os que escl'everem verba
falsa:
b) o empregado que antedatar ou alterar a verba com o
fim de ev1tar· u p.,g-antento na multa.
Ar f. 66. Ficam sujeitos â multa de 500$ a 1 :000$ os
que vPnrJPrPm estampilhas, perdendo tambem o direito ás que
forem enr.nntradas em SP\1 poder.
Paragrapho unico. A prohibiçi'io a que allurJe e~te artirro,
não se Pntende com os banco::~. ca~a~ bancarias e estahPIPeimentos con~Pneres. quanrlo facultarem ao~ seus clientes estampilha~ para liquidaçfi.o de operações no neto das mesma!
e no proprio estabelecimento; assim como aog tnhetliiies e
m~erivães, para actos que processarem nos respectivos cartorios.
Art. 67. Essa!=! mnlt.as serão impostas pelos chefes das
rPparticõe~ enrarre.~aria~ da cohranca do trihnto. mPdiante
dPnunria dada por particnlar ou em virtude dr antn lavrado
por emprp,gado de Fazenda, por fiscal do sello arlhrsivo. por
agenf!l fisral cto imposto de con~umo ou por qualquer funccionario publico.
Paragrapho unieo. As multas rJe q1Je trata o art. 62,
quando tiverem de ser impostas a juizes e a chef(\~ f1p, reparti ..
cõeR. ~6 o pnrlerão ser neto rninisfro da Fazenda. rnmtH~tindo
e~sa nttrihni~ão. nos demais caso~. aos chefes das repartições
arrecadadoras.
Art. 68. A denuncia de que trata o arf.igo anterior só
podPrl\ Arr adra~iltida, qnando acornpan~tada do papel em que
St> dPr n infrarcão. devendo o dr.nunciante, no acto de exhibil-a, aF-shmar um termo. no qual rlPclar·e sua profiAsão e retzirlPnria. hem r(lmo o nome. profissão e residencia ou estabelecimPnto do infrac.o ... denunciado.
§ 1.0 Serf& pPrmittirlo que a denuncia seja deg"rom()anharta
do nbiPrto da infraccão. qmmdo versar so1re livros nu documentos Pro poder do infractor e for concehirt'il Pfl"l fprmos
tão prPcisoSl, que autorize um exame no~ mesmos livro~ ou
dncumenfos, La fórma da lei, para constntaçãu da contravenção.
§ 2. 0 O denunciante, que SA recusar :1 agsi~Xnnr o termo,
nlln tPrá dirPit,r. á qnota partr rt~ multa Pffrrtiv~:lTn(lntP arrecarlarla. a qual caberá ao funccionario qne lavrar o mP<.:lmn
tPrmo. c. no cac:n d · dPnnncia rle~:H•.ompanh::~r1a rio ohjf'CfC' rl:\
conf ravPn~ão. será a quota dividi la em pnrfPR P.l!•lne~ p,nfre
o dPnnnciante e cada um rtm~ fnnccionarios, até dons, designados p::~ra procPder á~ diligenchs.
.~
§ 3 o Nas infrac<:ÕP.s verificaria~ por emf}rP!!'vfng rlP FaZPnda fiF:caP~ do sPllo RrihP~ivo. ng"n•"~ fi~eaP~ do impn'llO
dP con~11mo Oll outro qualqupr funccionnrin pnhliro. dfwfwâo
uns e outros procPr1er á apprf'hf'n~ão do pnpel ('m qne ~e rler
a infrarc-ão. lavrando. para tal pffpifo o rompP.tentf' ::tnfo q11e
SPrá a~sig-nar1o pelo infractor ou. no caso dn rP.cnga deste por
uma ft:>stPmnnha. e ainda na f!ll'n db~ta ,. r~'CU<.:a rta(rn~'le
Bp~"naQ pPln ,:mhmnte rmn a dPrlara(:ãn r~~fPrPntP a ec:zRa dupla
Circumstancia. Quando a infraccão constar de livro, não será
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fP.fta a Rpprehensão, ma~ no auto deverá t'On~btr cir~'Jmstano.
ciarfamP.nte a falta, e no livro será exarado um termo do
occorricJo.
~ 4 o O papel apprehendido, depois d~ vi~:uJo pelo chefe
da rrpartici:o e de ser delle extra h ida cópia autheut 1ca, p~ra
ficar a:1nexada ao processo, poderá, mediante recibo, ser
:r.eotituidu ao infractor, desde que não haJa inconveniente para
comprova«;ão da falta.
§ 5°. Apresentada a denuncia e tomada por termo, darse-á o seguinte andamento, tamLem applicavel no caso de
auto a que allude o art. 67:
1° An ~ontravpntnr ~erã màrcnrio (' pra1n rJp ao dfU
para allegar o que entender a bem de seus direitos; a intimacãu l)uuerá ser feita uo propr1o auto pelo autuante quando
o infracfor e:;tiver presente e ass·ignar o auto, dando-se-lhe
documento, no qual se mencionarão as infracções capituladas:
2°, Mediante pedido devidamente justificado, esae prazo
podPr·á f'Pr JJI'IIrogado até 111a1~ 1 u d1as;
a•. O prazo será contado da dat.a. da notificação. ou da
publicação do erlit.al, quando, por ser desconhecido o paradeiro do infracfor, essa ultima providencia fôr tomada;
4°. Apre~enfada n dpfe~á. será ouvido o dP.nnncianfe ou
antuante e. em seguida. instruido o prnce:,-so de todos os escJarecimenfM nrcPssarifls á decisão final. será o mesmo julf!'ali, peJn rhPfe da rPpart i~ão. pndenfio o liirectnr da RecebPrlnria. do Di~trirto FPderal delegar essa alfribnicão ao seu
a iudante. Pm relar.ãn aos prnrPc:~ns a que se não tenha de ap ...
plic~r mnlfa !''ltperior a 400$000;
'
5°. Decorrido o prazo de qne trata o itP.m t•, ou o ria
prnrr gaciin do item 2°, sem qne o infractnr aprPRPnfe defesa.,
SPrá o mr~mn ronc:idrrarJo revP1. lavranrln-~e o termo devido,
de qnP SP nãn f::Jr:\ intlmacão ao rnP~mo infractor.
f\ 0 • na deci~ão. SPrãn int.imadoc; (lC: confrav~ntores pnt
nnfj4-"rar:ãn nrssnal ou por edital 'la fórma uo item ao, afim
de interporem. SP qui:7erem. o recurso le~at:
7° Em tudo o mai~ qne se prrnder á aut!lacão e resJlPrfivn prncpc:~n. RArá obc:Prvacfo . o que a respeito dispõe Q
regulamPnto do fmnMto de con;..umo.
~ 6°. Toda a vez em qur houver dPnun~ia on auto dà
fnfr'lrcão ~Prá. alPm da -revalirlacãn a. qne n dornmrnto. act.o
ou livrn e~fiver suiPitn. impn~ta a multa que couber, segundo
o esfnheleririo no prPc:entP car>ifuln.
~ 7°. 1\fpfalie da mnlfa r.ahPr~ tamhPm an fnnr,.innario dB
Fazenda. fi~cal do sPlln arlhPsivo. agoonfp fic:ral do impo~to
de commmo ou qualqllPr n11fro emnrP~ado a11tuante. ou áqnelle
(JnP dpr parfP da infrarcão que estiver sc:>nrin pr~tirada e por
cu.ia diligenria fl\r impMfa a multa. a qual. Pnfrpfanfo. não
ferá Jog-ar. quanrlo os papeis, livro~ ou artos forPm aprestlnfarloc:: PxponfanPanwnte pPlo~ interc:>s~arinc:: ác: rPp::trfieõPR compP.fenfec;, ca:;;o em que sómente a revalidacão será applicavel,
quanrto ~e.in exigivel.
~ so. Quanrin se tratar de infrar.c:ão continuaria.. ver~an1o
sobre muHoc:: papris lia mesma espc:>cie e com idrntica cont.ravPnr:ão. não ~Prá imposta nm~ mnlfa JJara cada papel ou
doounwnfo em falta. mas obedt1cer-r.e-á ao "pgninle criferio:
Afn frpq rlnf'nmPnfnc: t' mnlf,:~ c::prá !l ... nlif"ariq rn minfmn•
~e quatro a seis, ho médio·: ti eéete tt 10, no maximo; e dQ
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éxce1ente de 10, tantas multas no maximo quantas forem as
dezenas ou suas frac~ões de doct~ment<.J$ em l{Ue se venficalj

a

int'rac~ão.

CAPITULO XIII
DOS RECURSOS

Art. 69. Das decisões contrarias ás partes, qual11Jer qut;
seja a Imoortaucia aa multa, ou da rcvaw..ta<;ão. cane recurso
:voluntario.
· · ~ to. P~r~ :JCl riP.le·'::t~irt'-' fi~f'rtP~ ~ ria~ I'JllP fnrr>m pro re~
~idas pelas repartições arrecadadoras dos respectivos Estados,
§ 2°. Para o nun Jc;;.tro da f<'aí'.Puda:
a) das deri~ões da Recebedorm do Districto Fef1eral, dà
iMesa de Rendas de Macahé e das collectorias federaes., nq
iEstado do Rio de Janeiro;
b) das decisões das delegacias fiscaes.
Art. 70. Da~ deci~ões favQraveis ás partes, fnclustve nas
é!ecorrenfes de dPsrlassificacão da infracção descripta em
auto ou denuncia, haverá recurso e.x-of{icio:
§ 1°. Para as delegacias fiscaes: das que for~m proferidas pelas repartições arrecadadoras dos respectivos Estados.
§ 2°. Para o ministro da Fazenda:
a) das drrisões da RPrebedoria dn Distrir-to FrrJ.~ral, dà
Mesa de Rf'nr.las d."' Marahé e das collectorias federaes dQ
Estado do Rio de JanP.iro:
b) r.! a~ r.l~ci!-'tões das rir legarias fi~r.ar.s.
§ 3°. Quando do me~mO prOCP~SO con~far mais de Umà
firma on pr~sna anfuada. a drri~ãQ fa\'oravrl a qnalqner
della'l. embora outras sejam punidas, obriga ao recurso exofficio.
s 4°. Nlio havPr:'í T'PC'l]T'C::() P.T-nf(l"f'if} rJaq dPI'ÍClnP~ nas rlP.~PJrariaf:: fic::l'aP~ e rla RPI'PhNioril:t do Oi~frict 0 FPrtPral. quanrlo
a importanria r.la mq·ta não ft\r ~llPPrinr a 500,'100 e tias

dPirg-aria~ fi~raes confirmando as de pr1meira tnstancia favo.;.
ravei!'l ás partes.
Art. 71. As rlrci~õe~ sohre inrir.lenr-ia ron isPn('ão rlo
fmpo~t.o e ont.roR rac::os obedecerão ao regimen estabelecido
nos artigo~ antrriorr~.
Art. 72. O T'Pf'nrso volnnfario c::Pr:'í infPrnn~fo rlPntrn do
pr970 ·f1p t ~ ilia~ utPic::. rontailo r.la ri::tfa ila in f imnt?lin rin despacho P mflithmtr iiPJ1n'nto prPvio il~~ rrnnnf i::JQ rJpviifa~.
~ f 0 • Sr o recur~o ver~ar ~ohre rleric::ão Ql1P imfll17Pr mnlta
on rPvalir.lncl'ín. P rnias imrorfanrias PXf'flitnm r.IP ;: , ·flfiO$. f"'ldPr:'í 'lPr enraminharlo á inc::tanria snpPrior, inr1PpPniJPnt.emPnfp do rPrnlhimPnfo prPvio riac:: rpc::prrfivas imnnrfnnl'i::t'l,
dP~rle qnP C~Pia ac::qignarlo fprmn ifp rP~nnnc::n hil iifnifl' f'nm fiad11r
irinnPo, nP~nrinnfp on f~hriPnntP rpo-ic;:fr~ilo. no tlnnl o infral'fnr e o finilnr qp ohri'!llPm ao pffp,.fjvo rPI'olhimPnfo rhg
mesmas imporfanciac; ilentro rle oito dias, se o processo fõr
por fim (JP,.ir.liiln rnnfra o infrnrf.nr.
~ 2°. Oc:: rPrliT'CIOC:: ne iJPci~ÕPS (lllP impnnhnm mnlt::~s fiOl"
falta ifp pa.c-nmPnto d•1 ~Pllo em rP"ih•'lc:: na~qaifn~ nPlaq PXJlrP~Qões rmrro - cnnf,rt~ - lirmidarfn ~ ontra~ ~PmP.
lhante·s, poderão ser encaminhados independentemente dq

/t.GTOS DO PODER EXECUTIVO

deposito das respPctivas importancias, se nisso convier o1 ministro da Fazenda.
§ 3°. Os interessados poderão exigir da repartição recibo
do requerimento de recurso, mencionando os documentos aonexos, e a declaracão do dia, mez e anno da entrega na mesma
repartição.
Art. 73. O recurso e:l-o({icio será interposto no proprio
neto de ser lavrada a decisão; se, porém, no me-:mo processo
occorrer imposição de multa ou applicação da pena de revalidação á outra pessoa ou firma que não a attendida, só será
encaminhado á mstancia sup.~rior depois de Asgn:ndos os
prazos da cobrança amigavel ou de extra h ida a certidão para
a cobrança executiva da mulla ou da revaltdação.
Art. 7 4. Se dentro do prazo legal não fôr pelo in f eres~ado
apresentada petição de recurso, será feita declaracão nesse
sentido no processo, proseguindo este os tramites regularesot
Paragrapho uni co. O recurso perempto Lambem será en..
caminhado á instancia superior, á qual cabe julgar da pe..
rempção, e mediante os requisitos do art. 72.
Art. 75. Os recursos para o ministro da Fazenda serão
encaminhados por intermedio da Directoria da Receita Pu-

blica.

CAPITULO XIV
DAS . RESTITUIÇÕES

í\.rt. 76. O seno de verba será restituído toda vez que
fôr indevidamente arrecadado e, quando o fôr devidamente,
nos seguintes casos:
1°. De nomeação que se não tornar effectiva pelo exercício do emprego.
2°. De nomeação para emprego, cujo exercicio cessar
antes de terminado o primeiro anno, restituindo-se do sello
pago a quota correspondente ao tempo que faltar para completar o pcriodo sobre que tiver sido calculado o referido
eello.
3°. De acto ou c-ontracto que se não orfectuar.
4°. De contracto nullo, se a nullidade fôr 9b"oluta.
Art. 77. O pedido de restHmcão será instruido. não só
com o recibo do imposto pago, mas tambem com o documento
em que se lançou a verba para a respectiva cobrança, ou
das certidões de pagamento do imposto, quando se tratar de
sello de nomeação descontado em folha.
§ 1°. Uma vez informado o pedido, será a data da informação declarada no conhecimento e, ao ser feita a restituição, este acto sevá annütado no conhecimento e cancellada
a verba no titulo, antes dl:' ser este devolvido ao interessado.
§ 2°. Da importancia a ser restituída, descontar-se-á a
percentagem computada para os funccwnarios, desde que se
não trate de imposto que tenha sido indevidamente cobrado
pela repartição.
Art. 78. Não cabe restitui cão de sello de estampilha,
ainda me~mo quando tPnha sido pago nor verba. ~alvo ..,,,c;~e
ultimo· caso, nas hypotheses previstas nos ns. 3 e 4 do arttgo 76 (:\ sr. a cobrança im1Pvirta tiver 'lirln pffprtnr~rta com
expresso assentimento ou exigencia da autoridade fiscal~;
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Paragrapho unico. Não será restituido. em hypothüse
alguma. o sello provemente de annuidades do patente.; de
privilegio de invenção.

CAPITULO XV
DO PAPEL SELLADO

Art. 79. O emprego do papel sellado nos dor.umPntos
constantes da Tabclla A, § 1°, ns. 1, 6, 16 e 25, Tabella B.
§ to, ns. 1 a 8; tu (publicas fórmas); 11· (cópias, tra,.;tadu~
e publtcas fôrmas', § 3; § 4°. ns. 1 (salvo os recibos pas8ados om cout as, farturas ou em outros documPntos). 2. 5,
6, 8, 10 (as prncuraçõPs fóra de notas), t 1, t6. 18 e ~ 11,
ns. 1 a 6 (as cópta5. traslados c pubt tcas fórmas), será fa··
culta! ivo até ser pelo Congresso determinada a sua obrigatorienarle.
~ to O papel sellado será preparado na Casa da Morda,
que servirá de deposito do mesmo e, quanto ao seu supprimento. venda. ftscaltzação e escrtpturação, serão atlcndtdas
as n11rmas f1xarla~ em relação ás e~tampil has.
~ 2°. A Casa da Moeda preparai-o-á observando as taxas
con~tantes das tabellas annexas, relativamento ás espccies de
durumrntos ou tttulos a ellc sujeitos.
Art. 80. O papel sellado será considerado inutilizado
dP~df' quP ha.ia nelle qualquer escripto ou lho tenha sido
lançada alguma palavra.
Art. 81. As secretarias de Estado o repartições public~s,
no Ot~trtclo Federal. a que competir a expedição de do ..
eumP.ntos ou titulas obrig~dos ao papel scllado, e que os
expeçam com impres~;')es ou escriptos proprios, farão á Casa
da Moeda as precisas !ndicações, para tornai-as om consideração.
Art. 82. Os titulos ou documentos a quo allude o artigo
antecedente serão~ como todo o papel sellado, enviados pela
Casa da Moeda á Recebedoria do Districto Federal, que os
fornecerá áquellas repartições ou os venderá, mediante guia
da repartição competente para expcdil-os e o pagamento da
taxa quo lhes corresponder.
§ 1°. Da alludida guia· devem constar não só o nome do
adquirPnte, como a quantidade, qualidade e valor do papel
pretendido.
§ 2°. Quando se tratar de repartições da jurisdicção de
collectoria:s federaes do Estado do Rio de Janeiro ou da jurisdicção da Mesa de Rendas Federaes de Macahé, no dito
Estado, a Casa da Moeda fará a remessa ás estações arrecadadoras referidas para quo observem o prescripto· nesse
artigo.
§ 3". Caso sejam dos Estados as rcparticões a quo so
refere o artigo anterior, a Casa da Moeda remetterá os títulos
ou documentos ás delegacias fiscaes, que devem, após a neces~aria escript.uração, transmittil-os ás repartições arrecada ...
doras competentes que a respeito têm do proceder vela fórma
indicada neste artigo.
Art. 83. Aos bancos, casas bancarias, sociedades anonymas, emprezas ou casas commerciaes, que queiram usa:J:

686

lOTOS DO PODER ExECUTJVÕ .

em seus papeis referencias proprias á sua situação, indt.Jstrià
ou commercio é permittido encommendar á Ca~a da Moeda
a impressão ou gravação do sello dos mesmos, quando a elle
,sujeitos, indemnizando préviamente o custo do trabalho.
§ 1°. Para obter o preparo da encommenda deverão os
interessados dirigir-se á Casa da Moeda, mediante requerimento, apresentanà•i os papeis ou títulos em que o sello
tenha de ser gravado, cabendo-lhes tambem a faculdade de
encommendar a essa repartição o aviamento completo dos
mesmos, indicando-lhe as referencias de seu uso, a sererQ
impressas ou gravadas.
§ ~o. Preparados os papeis ou documentos, na conformidade da encommenda feita, seguir-se-á o processo indicad~
no art. 82 e seus paragraphos.
Art. 84. Toda vez que o documento sujeito a papel seilado ficar, pela superveniencia de novo acto no mesmo papel,
obrigado a outro sello, além da importancia da taxa nelle
impressa, será a differenca paga em estampilhas appostas ao
mesmo documento e inutilizadas pela fórma prescripta neste
regulamento.
Art. 85. Quando por justificado motivo não houver determinada especie de papel sellado em alguma repartição
arrecadadora, é permittida a sellagem do documento com sello
adhesivo, na fórma deste regulamento, declarando, entretanto, quem o subscrever ou assignar, em nota datada, que
assim procede por não haver papel sellado na respectiva
repartição, declaracão essa que será visada pelo chefe da
mesma e authenticada com o carimbo respectivo.
Art. 86. A escripturação do papel sellado será feita em
livros distinctos com discriminação das especies e das taxas,
obedecendo-se em tudo mais ao que dispõe o presente regulamento a respeito das . estampilhas.
Art. 87. O emprego do sello adbesivo em documento
sujeit-o ao papel sellado obriga o infractor a pagar a revalidação e a multa que no caso couberem, como se o documento não estivesse sellado.
Paragrapho unico. Fica resalvada, entretanto, a justificativa de que trata o art. 85.
·
Art. 88. Fica sujeito á multa de que trata o art. 60
o thesoureiro ou qualquer outro responsavel ou exactor que.
por falta de solicitação de papel sellado ou demora em pedil-O, der Jogar a que fique a repartição impedida de fornecei-o aos que o quizerem adquirir.
Art. 89. Recebidos pelas repartições arrecadadoras os
papeis encommendados nos termos do art. 83, serão os interessados avisados por es0ript.o para retiral-os no prazo de
ao dias, mediante o recol·himento da importancia do sello
respectivo.
Paragrapho uni co. Se decorridos os 30 dia9 os papeis
não forem retirados, serão os mesmos incinerados, procedendo-se a esse respeito, como se faz quanto ás estamr;ilhas
Jnutiliz6das ou retiradas da circulação.
Art. 90. O papel sellado, a ser usado na jurisdicção de
collectorias do interior, terá a designação a que se refer8
o art. 1oo, e seu emprego obedecerá ás restriccões alli
prescriptas.

CAPITULO XVI
DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 91. São declarados nullos, para todos os effeitos,
os contractos de cambiaes ou moeda metallica a prazo que
não tenham o se! lo legal (lei n. 359, de 30 de dezembro
de !895, art. 4°, § 5°; regulamento n. 2. 475, de 13 de março
de 1~97, arts. 9·8, 118 e 119, e lei n. 640, de 14 de novembro
de 1899, art. 4°, § 4°).
Art. 92. Não valerão para os effeitos legaes os recibos
passados em separado das contas de venda de leiloeiro (lei
n. 559, de 31 de dezembro de 1898, art. 8°).
Art. 93. Não se retardará, em qualquer instancia, por
falta de sello, o julgamento dos processos criminaes e }Joli..
omes, devendo o sello ~er pago depo1s pelo mteressado no
andamento do processo.
Art. 94. A importancia do sello, da revalidação e das
multas, de que trata este regulamento, se~á cobrada por executivo fiscal, quando não fôr paga voluntariamente.
Art. 95. Os infractores das leis e dos regulamentos do
sello são solidariamente responsaveis perante a Fazenda Nacional pelo valor do imposto e das multas de que trata este
regulamento. Terão, porém, direito regressivo uns contra os
outros na ordem da responsabilidade contrahida.
Paragrapho uni co. Os funccionarios responderão sómente
pelas multas, quando procederem em razão de seus cargos.
Art. 96. Os documentos redigidos em língua estrangeira
devem ser traduzidos, antes de apresentados para o pagamento do sello.
Art. 97. Os contractos destinados á averbação do sello
nas differentes vias devem ser apresentados mediante requerimento.
·
Art. 98. A' parte fica salvo o direito á indemnização,
pelo funccionario ou official publico, que, em razão do cargo,
arrecadar, p.or verba, taxa excedente á estabelecida; por
aquelle que applicar a algum papel estampilha de maior valor
do que o devido ou cujo imposto deva ser pago por verba;
e pelo que inutilizar a estampilha sem lhe competir faz.el-o.
Art. 99. Os· documentos passados no estrangeiro que
deixarem, por motivo de forca maio1·, de ser legalizados nos
consulados brasileiros, não produzirão effeito no Brasil, sem
pagamento, na reparticão fiscal competente, dm~ emolumentos
que deveriam pagar nos consulados, fuzendo-se a cobrança,
convertida a taxa ouro em papel, ao cambio do dia (le~
n. 3.644, de 31 de dez.embro de 1918, art. 25).
Art. 100. Para a venda exclw;iva nas collectorias federaes, exceptuadas as das capitaes dos Estados e de cidades
servidas de alfandega, será adaptado um typo especial de
l\starnpilhas, com a declaração: COLLECTORIAS FEDERAES DO
tNTERIOR.

Paragrapho uni co. Essas estampilhas só mente poderão
ser empregadas em municípios servidos de collcctorias, excluidos os da excepcão acima, tendo, porém, os papeis com
ellas sellados, curso em qualquer parte.,
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Art. 101. A transferencia de títulos ou de accões inscripta8 na Republica, quando se operar por motivo de fallecimeuw do de cujus no estrangeiro, embora tambem fóra do
paiz residam seus herdeiros, está sujeita ao pagamento do
sello proporcional no acto de ser feita a alteração da respectiva inscripcão, salvo a excepcão do n. 12, do § 1°, da
tabP!ia A.
Art. 102. Os titulas onerados por usufructo e que sómente por morte do usufructuario passarem á plena propriedade do herdeiro ou legat.ario, pagarão o sello do regulamento
em -vigor ao tempo em que tiver cessado o usufructo.
Art. 103. As contas correntes do commerciante a commerciante e de commissario a committente, para que paguem
o sello proporcional, depeTtdem de ser ulterwrmente estabelet'ida a obrtga~,;ão de se.l'em as::;ignadas pelo dt!vedur do
saldo ou por este reconhecido o debito.
Paragrapho un:co. Toda vez, porém, que forem ajuizadas,
estão as contas correntes sujeitas a sello.
·
Art. 104. Os officiaes da cxtincta Guarda Nacional, que
ainda não pagaram o scllo de suas patentes e emquanto esth·erem dentro do prazo marcado pela lei n. 3.919, de 31 de
dezembro de 1919, prorogado por leis posteriores, serão. para
os effeitos da cobrança do sello, incluidos no § 10, da tabella B, como officiaes da 2• Linha do Exercito.
Art. 105. Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, tO de novembro de t926. -

Freire da Fonseca.

Annibal

TABELLA A
t - Papeis sujeitos ao sei!o proporcional em todo o territorio
da Republica
SELLO DE ESTAMPILHA

§ 1o - Dive1·soa
. f. Notas promissorias: letras de cambio, mesmo sacadas
em paiz estrangeiro, desde que foram aceitas, protestadas
ou e:xequ)veis no paiz;
2. Bilhetes á ordem, pagaveis em mercadorias;
3. Cartas de ordem e escriptos á ordem;
4. Facturas ou contas aceitas ou assignadas, salvo as
Quo os seus valores constarem de letras de cambio ou notas
PI:omissoria<:; ou duplicata de qup trata o n. X do art. 2° da
let n. 4.625, de 31 de dezembro de 1922 e art. 17 da lei
n. 4. 984, de 31 de dezembro de 1925 •
:5. C~ntas. correntes de commerci~nte a conunerciante o
de commtssarw a committente, assignadas ou reconhecidas
pelo devedor do salci.o;
...~
6. Cred.itos ou titulas de cmprestimo do dinheiro;
7. E~cr1pturar= de hypofhecas;
8. Contractos de socienane. não comnrP-hrndida a ano ..
nyma, e os a ctos de sua dissolução ou liquidação;
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g. Registro do capital das cgmpanhias ou so~i~dades ~n~
nymas, em commandita por accoes, de responsabl11~ad~ .hmilada e do firmas cohunerciaes, inscriptas em nome md1V1dual;
10. Contractos do aforamento ou cmp'hyteuse, arrendamento ou locação, sub-emphyteuse ou sub-locação e outros
não designados especialmente em que se transmittirem uso o
goso de bens immoveis, moveis ou semoventes;
11. 'ritulos de emphyteuse e sub-emphyteuse de terrenos nacionaes;
12. Transferencias de titulos da divida publica interna
da União, excepto por transmissão causa-mD'I'tis ou doacão

inter-vivos;
13. 'l'ransfcrencias de accões de sociedades cooperativas,
anonymns ou em commnndita.;
14. Contractos de fian~a por escriptura publica ou particular;
- 15. Contractos de fiança e outros qnacsquer por termos
lavrados no juiz.o federal ou na .iustica do Districto Federai,
juizo estadual ou nas repartições publicas federaes, menos as
fianças administrativas por termos lavrados nas repartições
estaduaes;
16. Cartas de credito c abono;
17. Bilhetes definitivos de deposito de metaes preciosos,
emittidos pela Casa da Moeda;
18. 'Varrants emittidos pelas alfandegas, companhias de
docas, pelos armazens geraes, armazens ou trapiches alfandegados o armazens das estradas. de ferrn, quando separados do
conhecimento ele deposito, forem pela primeira vez endossados;
19. Recibos de gener.os. recolhidos a armazens de deposito, com valor declarado;
20. Endossos de títulos que contiverem .. declaracão dà
valor recebido ou em conta, mencionem ou não o nome do
endossado; endossos por procuração ou. para cobranca dos titulas e duplicatas de contas assignadas depois do vencimento;
21. Títulos de deposito extra-judicial;
22. Documentos, declarando valor recebido por conta de
pessoa dififerente da que ordenar o pagamento, excepto as duplicatas dos recibos passados na ordem do pagamento;
23. Termos de responsabilidade assignados nas alfandegas para despachos de reexportação;
24 . Contas de venda' de leiloeiro;
25. Apolices, cadernetas ou quaesquer titulos de contractos de seguros de vida, peculios, rendas vitalicias ou
temporarias, dotes, annuidades e congeneres;
26. Contractos ou quaest}uer documentos de promessa
para entre:ga de bens moveis ou valores de qualquer espe~ie,
inclusive os contractos em correspondencia e·pistolar ou teIegraphica. destinados a produzirem effeito, independente da
instrumentos cspeciaes, publicas ou particulares;
27. Quitações provenientes dos contractos nas empreitadas de medição do terrenos;
28. Contractos ou cautelas de emprestimos sobre penhores;
29. Papeis em qnc houver promessa ou obrigaç5.o de pagamento ou h'a'spassc, ainda mesmo sob a fórma de recibo,
carta cu qnalqucr outra; os que conti'vercm cli::tracto. exonerncão. subrnc:.racão, eaução ou garantia e liquidação de
,sommas ou valores;
I

Leis de 1926- Voi. III
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30. Emprestimos de din!Ie!ro, por meio de ~brigações
'(rlcbentures) ao portador, emtltldas pelas companhtas ou socieuades anonymas, e em commandila por ~cções;
.
3i. Actos translativos de embarcacoes estrangeiras,
quando adquiridas por nac.ionaes (leis ns. 428, de 10 de dezembro de 1896, art. 35, e 4. 783, de 31 d~ dezembro de f923;
art. 62):
Pagarão:
Até 500$000 .••...•.••••••.••••••••••• •
De 500$ a 1 :000$000 .•......••.•••.••••

t$000
2$000

Cobrar-se-á mais 2$ por f :000$ ou fracção que exceder
de 1:000$000.
32. Cada transcripção em registro hypothecario, de escriptura de compra e venda, daçã.o in solutum e actos equi·
valentes pagará o sello de i$, relativo a cada importancia
de i :000$ ou fracção desta importancia.
SELLO DE ESTAMPILHA

§ 2.o

(Jontractos de compra e venda de cambiaes a prazo maior de
cinco dias utcis, contados da operação até ao de 30 dias
Até E i .000 ....................................•

3$000

Cobrando-se mais 3$ em cada .parc~lla de ~ i. 000 ou
fraccão.
Se a operação fôr realizada em outra qualquer moeda
estrangeira, o sello será pago pela sua equivalencia a E 1. 000;
se fôr contractada para um prazo maior de 30 dias, o sello
será pago em cada per iodo de 30 dias ou fracção de 30 di~s.
SELLO DE ESTAMPILHA

§

ao

Bilhetes de lote1·ias

to % do valor de· bilhete ou de cada fraccão de bilhete
dae loterias federaes exposto á venda.
!ELLO DE ESTAMPILHA

§ 40

Fretamento de

embarcaç6~s

~rete até 5·00$000 ..............•...•.. , ........ ..
~:~~ ~: 500$ até i :000$000 .................. .
i :000$ até 2:000$000 ................ .

d:

2~000

à$000
5$000
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E assim em deante, cobrando-se mais 3$ em 1 :000$ ou
fraccão desta quantia
Quando se tratar de fretamento de embareacão destinada
a paiz estrangeiro, ou sem declaração de porto, cobrar-se-á
o dobro da taxa.
SELLO DE ESTAMPILHA

Contractos de seguros e reseguros, marítimos, ter1~est1•ei ·ou de
·
accidentes do trabalho, apolices, escripturas ou let1·as de,
risco
Premi os de seguros maritimos ou terrestres:
Até o valor de 25$000 ••..•.••........•..•.....•.
De mais de 25$ até 50$000 ..................... .
De mais de 50$ até 100$000 .....•.•.•••.....•.••
E assim por deante, cobrando-se mais 2$400
fraccão desta quantia.
.

po~

i$200
.2$400
4$800
50$ ou

Premios de reseguros marítimos ou terrestres :
Até o valor de 50$000 . • . . • . • • • • • • • . • • • .. . • ,.••
De mais de 50$ até 100$000 ................... .

1120()
2$40(1

·E assim por deante, cobrando-se mais 1$200 por 50$ ou
fracção desta ·quantia.
O sello dos premias corresponde ao seguro ou reseguro
de um anno ou de praz,o inferior a um anno.
Premias de seguros de accidentes de trabalho:

Por 1 : OüO$, valor do premio, ou fraccão. . . . . . . . . . . •

4$000

Havendo accrescimo de premio, depois de vencida a
t:\POlice, ou em seu período, o sello, na mesma razão será
apposto ao recibo da cobrança dest:e accrescimo.
' -- ·
SELLO DE VERBA

§ 6.o

Vencimentos e remunerações:
_{. Titulos de nomeação do Governo Federal, inclu-sive os de ministro de Estado; os que forem
conferidos pelos chefes de serviçn~, directores de repartições federaes; por juizes e tribunaes federaes e do Districto Federal; pelas Mesas da Camara dos Deputados e do Senado Federal e por outras autoridades federaes não cl.assi ficadas especialmente, ou
titulas não sujeitos ao seBo fixo; os d~ no-
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meação e promoção dos officiaes do Exercito e da Armada e das classes anne:x:as; os
dos offieiGcs da Brigada Policial e do Corpo
de Bombeiros; os de nomeação federal de
tabelliães, escrivães, officiaes do registro do
rritulos e Hyçothecas e outros, feita a percentagem pelo calculo d~s lotações; .os de
empregos federaes das caixas econonucas e
montes de soccorro ......................•
2. Titulas de aposentadoria, jubilação ou dispensa
de serviço activo, com vencimentos, dos
funccionarios camprehendidos nas hypotheses do n. 1, e os ti tu los de reforma dos of. ficiaes do Exercito, da Marinha, Brigada Policial e Corpo de Bombeiros ........••••.•
3. Nomeações interinas para empregos federaes do
qualquer natureza, por menos de um anuo,
ou em commissão de caracter provisorio ou
permanente; empregos de exercício eventual,
eom vencimePto pelos cofres publicas ou não.
4. Nomeações interina~ ou provisorias, conferidas
por juizes, tribunaes e juizes do Districto
Federal ...•............•......•...........•
5. Portarias concedendo gratificações por serviços
designadamente creados por leis ou regulamentos da União ..•..............•.•••..•.•
fi. Titulas de empregos de sociedades anoflymas ..•
7. Títulos de empregos effectivos da União com
vencimento diario .........................•
8. Titulas decl~ratorios de meio soldo e pensões .. !

10

%

5 o/o

7 o/o

7%
7%
4%

4%
3 o/o

11- Papeis sujeitos ao sello proporcional no Districto
Federal
SELLO DE ESTAMPILHÀ

Diversos:
1. Titulas de emphyteuse e sub-emphyteuse do terreno~
da municipalidade;
2. Transferencias de títulos da divida municipal;
3. Contractos de fianca e outros, por termos lavT'ados no
juizo local ou reparlicões municpaes:
As mesmas taxas do § 1o, ns .. i a SL
SELLO DE VEI\BA

§

s.o

Vencimentos e remunerações:
i. Nomeaçfío de prefeito ............... :. . . . . . . . . .

2. 'filul0s de empregos effeclivos. de ap:1.:-;enladoriaa
jubilações e outrn~. com vencimentos abo~
nado;~ pelos cpfres municipaes •• _._._. '·-·-·-· ._._.:

8%
j%
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TABEI.LA B
I -Papeis sujeitos ao sello fixo tm todo o territ::nio
da Republica
SELLO DE EST.\.MPILHA

Papeis forenses e docllmenlos ciris
1. Autos de qualquer especie:
de processos; cartas
t~rias,

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
iO.

senten~.:as e~trah idas
lestemunhavei~; pre.~a

avorato~ias, ro~ato.rias.! de inquiricao, arremataçao e ad.JUdtcaçr,o; prov1sõe~,
instrumentos, edilac3 e mandados judiciaes, por folha ........•.........••••..•
PetiçõeA e requerimentos _que forem apresentados em qualquer repartição da União, do
Districto Federal ou Terrilorio do Acre, por
folha ..•..•..•.•..............•............
Altc5lados de moles lia ou frcquencia, concedidos
a empregados publicos afim de receberem
venciQJcntos, por folha ....................•
1\Jemoriaes dii·igidos ás autoridades federaes, por
folha • • ••••.•••••••••.•.•..........•. ·, .••,
Petição para inicio de qualquer procedimento
em juizo, contencioso ou administrativo. por
folha ....•..•••.......... · · · ·. · · · · · ·· · · · · · ·
Petição dirigida ás autoridades judiciarias- para
serem juntas a autos, por folha .......... .
Artigos. allegações. razões finaes, para. serem
juntos a autos. por folha ~ •.••..•.....•••
Escriptos pari iculares, ou por instrumentos publicas em que dir·ecta ou indirectamente não
houver declaracão de valor, por folha ••••
Testamentos e codicilos, por folha ...••••••••••
Contractos, titulas ou documentos não especificados, aos quacs não fôr devido o sello proporcional nem mais de 1$ de sello fixo, ,juntos a requerimentos ou apresentados ás autoridades federaes; contasi sendo apenas seiInda a primeira via; reações de objectos
fornecidos a estabelecimentos publicos; propostas para fornecimentos; propostas para
arrendamento e acquisição de bens nacionaes; relação de mercadorias para as quaes
solicitarem isenção de direitos e out.ros favores semelhantes, quando tiverem de transitar pelas repart icões federaes ou a e lias
forem presentes ou entregues, instruindn ou
SPrvinrlo de base a qualquer proces~o arlministrativo; publicas-fórmas não extra h idas
de livros, proce.ssoti ou documentos de cartorio; folhetos e jornaes, quando exhibidos

$600
2~000

t$000
$600
2!f000

uooo
$600
$600
i$000
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como documentos; papeis relativos ~ regts..
tro Torrens e aos nascimentos e obttos, ou
certidões desses papeis, extrahidos dos respectivos livros de registro. _estando emhora os.
serviço~ a cargo de autoridades estaduaes,
contas não provenientes de contractos ou
que tiverem de produzir effeito dtverso do
fim para que forem passadas; contractos de
empreitadas de medição de terrenos, sem
valor declarado, folha . • ....••.....•..••
.H. Certidões e cópias não designadas em outros paragraphos desta tabella; traslados e publicasfórmn~ extra h idos dos livros. pror-r~~os P liocumentos existentes nos cartorios dos escrivães da justiça federal ou em qualquer reparti~ão puhlica da. União, ínclu~iye as
certidõ~s requeridas pelos que se hahthtare!Jl
á percrpção do meio-solr.lo: primeiras certidões dos terrros de deposito feito na Secretaria do Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio, pelos que requererem
patentes de invenção, folha •••••.•••••••••
Sendo subscripfos por empregados que
custas ou emolumentos, pagarão mais:

$600

não receberem

rn~a.. linha .............................. "'·····
De busca, anno ...... , .. , ........................ .

De

i$OOQ

1100

1$000

Observacões :
1.• Os sP.llos rte $COO, i S e 2$ flão devidos por duas Pã•
ginas da me~ma folha ou mPnos. toria escripfR ou em parte,
não exrrdemJo de 0.33 de comprimento e O 22 de lariZ'nra.
Excedendo 0.01 ou mais em qualquer dessas medidas cobrarse-á o dohro.
2.• Não é permiffido escrever na: mesma folha dois ou
mais acfos. salvo pagando o· sello de cada tl'n. Quando. no
me8mo requerimento. forem pedidos mais de uma certidão ou
mais de um alt.e~tado, cobrar-se-á o sei.Ic de quantas certidões
ou quantos attestados forem pPdidos.
3 • Não se passará certidão que não fOr pedida em re ...
querimento.
4... na somma r.orrPspondPnte á ra;;a não se receh~'rá
mPnos de 2$000. Tarnhrm ser:i liPvida a !'asa das linhas
esc ri ptas por quem subscrever a certidão.
5' A rP~peito da conlageín da busca proceder-se-á do
seguinte modo:
a) a bn~ra sP.rá drvida. de~rie qne o livro. prores~o ou
dorumenfo se congidere findo prlo ultimo arfo, csrriplo ou
por ter re:o~sado de servir cnnt.innamrnte. cohranlio-~e por anno
a taxa de 1$000. A bu~ca. porf.rn. não será lii"Vida quando o
livro. prorrsgo ou documento estiver em serviço ou uso correntP na repartição:
h) não inflnirã pnrn a rohrnnca da hn~ca o facto de ser
a certidão requerida por mais de uma pessoa, nem o numero
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de volumes em que se dividir~m os livros sobre o mesmo assumpto; mas será cobrada a tmportancta de tantas buscas
quantos forem os actos de que se ped1r certidão.
6.• As certidões passadas pelas reparticões esladuaes e as
que forem extrahidas de aut.os ou notas de tabelliães estaduaes,
estarão sujeitas ao seno de $600, como documPnto, quando
tiverem de produzir effeito perante eslacões ou autoridades
federaes.
(Nota i•) •
BELLO DE VFJ\BA

§ 2°- Livros

L Livros dos desparhanles das alfandegas, além do

sello do § 4°, n. 36, por folha.......... •
2. Das fabricas de productos sujeitos ao imposto de
commmo, idem, idem. por folha...........
3. Dos pharmaceuticos e drogu ist.as nos Estados que
não possuirem legislacão ou regulamentos
e:;peciaes, idem, idem, por folha...........
4. Dos commPr·ciantPs, cnrr·Ptm·c:-;. n~Pnt es de leilão,
trapicheiros e admmistradores de armazens
de depositos e das companhias e sociedades
anonymas. idem. tdem, por folha..........
5. Livros de escrivães, tabelliães e officiaes de registro, idem, idPm, por foi h a. . . . . . . . . . . . .
6. Livros de bancos, cagas de penhorfls. r.nmpanhias
de seguros e outros estabelecimentos ou emprezas semelhautes, idem, idem, por folha...
{Nota 2•).

(~ota t.'l) -

$150
$150
$150

$150
t~JOO

$300

Deve ser attcndido o seguinte:
I. Quanto a buscas:
a) deve ser cobrada. s6mente n do anno ou annos a q~1e
se referir o perlido de cert.1dãn e quo forem objeclo do busca;
b) se nenhum anno fôr indicado, deverá a cobrança r e..
cahir sobre todo o período dentro do qual tiver sido feita a
busca para poder ser dada a certidão;
c) se o interessado indicar pre.ch:.amcnte a data do acto
rle que pedir certidão, deve ser cobrado sómenlr1 o scllo re-lativo ao anno em que o aclo se deu:
d) sendo negativa a certidão, será cob1•ndo o sello da
busca correspondente aos annos sollr~ que f.iver havido a busca.
II. O requerimento· pedindo certidão ou attestado, embora
contenha diversos itens nu alluda a di\'Pr·sn~ netos, paga sempre
o sello rle um só requcrim\.~nto, n não tantas vezes quantos
aclo~ nellc referidos.
III. Quando o pedido da certidão se referir a diversas
circumstancias de um mesmo neto, o sello da certidão deve
corrC'.sponrler ao acto e suas circumstnncias, e não considerando-se estas separadamente, como se constiluisscm onlro~
netos passiveis de repeti cão de sello,

~CTOS
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Oh~crvaçõcs --O 8eHo marcado m~sle parag-rapho ~~ d;;.
vido por folha dn li\To, qnc não exceda ele 3:1 rPnLimclt'(''' de
compt·imento e ~2 de largura, e.x.cltuJas ~E fulha~ at1dit:wnacla3

para indicn ou qualquer fim diverso d:t respectiva escripturação. Excc.dendo um ccnLimcfro ou mais em qualquer destas.
medidas, até O,Gf.) de comprimento por 0,44 de lat·gura, cobrar-se-á o dobro; excedendo esse limite, a cobrança cffectuar-s·e-á pelo triplo.
E~m o n. 4 ficam tambem comprchendidos outros livros
que os negociantes apresentem para sellar, afóra o diario e o
copiador do cartas, obrigatoriamente sujeitos ao scllo, no3
termos do Codigo Commercial.

11 -

ACTOS QUE PAGAM SELLO CON.FORl\IE O OBtTECTO
SELLO DE ESTAMPil..liA
~

3. Passaportes e actos relativos a embarcações
0

t. Portarias ou passaportes de viajantes .•••••••••

f$000
Mais:
Se forem expedidos pelos secretai'ios de Estado, uma
pessoa ou familia ..•..•.•.•....•..•.....•• 15$000
2. Passaportes e passes de viagem para embarcações.
1$000
Mais:
Se forem e~pedidos pelas alfandegas ·e mesas do rcmdas, sendo embarcação ou paquete mercante
7$000
Os pa~ses ou despachos de sabida dados pelos capitães
dos portos aos paquetes de linhas regulares de cabotagem pagarão o sello de.............................. . . . .
1$000
Embarcações de coberta para viagens entre portos do
mesmo Estado .. ·.••.•.••••..•............
3$000
Entre portos do Districto Federal e do Estado do
Rio de Janeiro..........................
3$000
São isentas de passe as embarcações de bocca aberta, empregadas exclusivamente no trafego dos por! os. Sempre que
sahirem do porto, em serviço de transporte de pequena cabotagem, deverão pagar a taxa deste numero pelo passe que são
obrigados a tirar na repartição fiscal competente.
3. Conhecimentos de carga ou embarcação, cada via
(Nota 3a) •
.
4. Ti tu los provisorios de registro de embarcações.. •
5. •ri tu los de nacionalização ele emharca~.ões .. oo...

il)OOO

12$000
20$000

6. Cartas de saude:
Embarcações estrangeiras a vela ou a vapor ...... .
Embarcações nacionaes, idem, idem, exceptuados os
paquetes que fazem a cabotagem nacional
7. Licenças concedidas pelas alfandegas e mesas de
rendas para ir a bordo e outros ...•..•••.•
8. Averbat;ões nos titulos de nacionalização •..••• ,.

20$000
10~000

1$000
2$000

ÁCTOS DÕ PODEn EXECUTIHi

9. Concessão de regalia de paquete:
Poe paquete cnlrn 1.000 o 3.000 fonnhrla~ ...•
Enl re 3.000 e 5.000 tonelnrln::: ..•.•.•••••••.••

500$000
1:000$000

IV. Nas certidões quo se referirem a diversos acfos, a
contugem para a cobrança da rasa será feita, mulliplirando-sG
pelo numero de actos constantes da certidão a quantidade de
linhas que na mesma houver, na parte preliminar o no cnccrramcnlo, o addicionando-so ao resultado o total das linhas
escriptas em relação aos actos.
V. Nas certidões de processos não devem ser conlad03
como actos, para cobranç.a de scllo, os despachos interloculorios, notas de. protocollo, cotas de sello e de custas c avcrhacõcs, nem os termos de vista c outro~ conccrncnfcs ao anrlament.o do proces~;o.
VI. Nenhuma certidão <.leve ser dada sem ter sido pcclida,
nem, consequentcmente, excedenrlo o que fôr requerido.
VIr. A exigencin de requerimento a que se refere o item
anterior não invalida a faeuldade de no fôro rcquci·cr-sL'\
verbalmente e ser o pedido nU cndido pelos escrivães, indcpcndontemenlo do despacho ou intervenção dos juizes respectivos.
VIII. Os traslados cxtrahidos do livros, pr·oce~sos c LlDcumentos existentes ern cnrtnrios cstaduaes, hr.m r. omo a .i
puhlicas-fúrmas nfio extrahidas dos referidos livros, rwoccssos e docurnentos, sómcnte estão sujeitos a sello quando
apre~enf a dos, como docnmcnto, a qualquer rcpal'l i1;ãn ou nutorülacl2- federal, incidindo ent;1o ncsf e paragrapho.
Os livros elos escrivães, tabelliães o officiacs de rrgisf.r•1,
snjcito.s á taxa de solio, :-ão o:; cstabe!eGidos prr lr.i~, co:Jt:nuando CI11 vigor as isenções actuaes.
Entro 5. 000 o 10. OCO i aneladas .•..••..•.•.• ,
Acima de 10.000 toneladas ••••• , ••••••..••..•

1:500$000

2:000~000

10. Taxas cobradas pelas capitanias dos portoH:

a) matricula pessoal (caderneta de empregado
na viela do 1nar) ..•••••••••..•••••••..•••
Observação--- A
gem será gratuita.

incin~ãn

d;:t. mal.rieuln no r0l

d~~

pc~rnnnenf l'· de quaí~squer em-·
hnrcaçõe2, movidns por qualcp1:>r meio, n5o
sujeitas u rRgislr o, ou corpo::; fluduanlcs,
fixos on nfio ..•.•.•....... L .•••••••••••
c) licença annual de embar·~a~;5es nrrotadaG, movidas por qualquer meio, não 5ujoi'as ao
rcgi;;:fro 011 corpos flurlllanfo:;;, fixos nn não.
até 10 toneladas liquiclns de arqueação ... .
De mais do 10 a 25 toneladas .................... .
J)u n1a13 de 25 a 50 .............., ••••......••...••

I$GOO
Q.. Jll

ipn ..

1>) arr'olnnw:·!f.o

De rnais de 50 a 75 .............................. .
De ma i::; de 75 fl.. 100 .................. - .......... .

Acima de 100 toneladas liquidas, cobrar-se-á
tonelada.

2$000

!J$000
10$000
15$000

20$000
30$000

~200

por

698

;\C'tÕS DÕ PODEI\ EXECUTIVO

. d) lioenca annual de embarcações sujeitas

a re•

gistro:
Até 30 toneladas liquidas .•••
i 0$000
De mais de 30 a 50............................... 15$000
De mais de 50 a 75 ••••••••••••• I. . • . . . . . . . . . . . . . • 20$000
De mais de 75 a 100................. •• . . • . . . • • • . • 30$000
Pe1o que exceder de 100 cobrar-se-á $200 por tonetada.
e) licenças de qualquer natureza não especificadas.
1$200
f) averba~ões nos tilulos de rçgistro ou de arrolamento de embaroacãc:f."". . . . • . • • • • • • • • • . • . . •
1$200
g) termos de abertura de livros da marinha merc~mle
2$000
h) registro de titulo ou carta de machinista ou
mestre. • • • • . • . • . . . • . . . . . . • • . • . . • • . . . . . • • . . •
2$500
i) termos de encerramento de livros c!a marinha mercante, a importancia corres;>ondenle ao numero de folhas rubricadas, pnr folha ....•.•
$100
j) portat·ias de exames de mestre de t• ou 2• classes 10$000
k) portarias dP, exames de machinistas e pilotos •.•• 15$000
1$000
l) passes de sahida a navio nacional. •••••••••••
1 ••• I

•••••• 1 ••••••••• 1

1 •.

Observação -São isentas de ~:asse ás embarcações na ..
cionaes empregadas na pequena cabotagem ou navegar;ão
fluvial e interior, as qua:es terão entrada e sabida gratuita ••
m) te.rmos de entrada e sabida, nog livros de de-

positas de dinheiro feitos nas capitanias .••

n) revalidação de cartas ou tilulos passados por es-

1$500

colas estrangeiras . • •.••.•...••.•••••• t00$000
termos de vistoria em qualquer embarcação...... 10$000
p) titulas de registro de embarcação nacional....... 20$000
o)

§ 4•- Diversos
BELLO DE ESTAMPILHA

t. Recibos communs e outras declarações de pagamento, qualquer que seJa a fórma empregada
para expressar o rccebirm~nto dA somma ou
quantia, desde que o pagamento não ~eja
feito por conta de terceiro, cada via: da mais
de 20$ até 1 :000$, $600; de mai~ de f :000$

f$000

Nofa 2.• - G' sello n cobrar em livros, confOl'm(' a regra
estabelecida nesta observacão, deve ser no duplo ou triplo, por
folha, desde que esta exceda a dim~msão marcada. quer o
.excesso seja em ambos 03 senf idos, quer sómente em um,
mesmo quando o outro não uttinja o limite.
Nota ·3.• - Os conhecimentos de carga de crr:harc:wão
estão sujeitos ao sello fixo, pagando, entretanto, o sello proporcional do n. 20, § 1o, da tabc.lla A, se forem endossados com
a declaração de valor recebido ou em conta. Os conhecimentos
bC'nJ COmO OS recibOS fie merraflorias dPnO~itarfa~

Pnl

armazeng

geraes, armazens das álfandegas, companhias de docas armazens e trapiches ai randegaí1os e nos arrnazens de e..at~ad9.S
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'de ferro, incidem no sello fixo do n. 6 do § 4• da' tabella ll;
se esses documentos, porém, contiverem valor de~lnrado, ficam
sujeitos no se !lo proporcional de nccôrdo com o n. 19 ~o § P

da ta Lu~ lia A.
O credor nas facturas ou nos recibos fica obrigado a in-

cluir a importancia correspondente ao sello, sob pena de multa
de 100$ a ~00$, e o dobro no caso de reincidencia, não constituindo obrigação do devedor o pagamento do mesmo sello.:
Observações:

P) As expressões - Pag'- confere, liquidado, deduzindo,
dinheiro em conta corrente, a dinheiro e outras semelhantes
ou equivalentes, embora sem assignalura e data, empregadas
em contas ou relações de mercadorias, como prova da solução
ou amortização de dividas, bem como os avisos de recebimento
de quantias debaixo de qualquer fôrma, ficarão equ!paradas
a recibos para o eff"cito de obrigar ao devido seBo, sob as
penas da lei, ás pessoas cujos nomes figurarem nesses documentos, desde que não confirml}m quitação da qual exista
documento legalmente. se !lado.
2•) Estão comprehendidos na disposição deste numero:
a) os titulas liberatorios de dividas entregues pelos
bancos aos mutuarios quo liquidarem seus debitas por jogo
de contas;
b) notas ou recibos de. entrega aos arrematantes de objeclos vendidos em leilão;
c) recibos passados pelos muluarios ás casas de penhores;
d) f'Ccibos, em devida fôrma, passados pelos e.::;cnvães á
margem dos autos;
·
e) recibos dos premias de seguros, ,quer sejam ou não
de pagamento de letras.

(Nota 4•).

2. Recibo de venda de mercadorias a presfacões,

vales, bilhet.es, notas ou quaesquer outros
documentos com o característico de recibo
especial, não sujeito ao sello do § 1°, ta.
bella A, cada via.........................
3. Recibo passado por banqueiros ou esfabclecimenf os
bancarias de sommas depositadas em contas
· correntes. excepto os depositas populares e
as contas correntes limitadas. . . . • . . • . . . • • •

t$501

$500

Não está sujeito a novo sello o lançamento em cadernetas de conf a corrente bancaria. desde que se refira a operacões que hajam pago o sello devido, nos termos do n. 1 •

4. Recibos de sommas depositadas nas contas rorrentes do limite de 10:000$ e depositas populares da mesma· quantia. . . . . . . . . . . . . . . •
(Nota 58 )

•

5. Cheques ao portador ou a pessoa determinada para

serem pagos por banqueiros na mesma ou
em praça diversa da em que foram emittido!,

$500

·700
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em virtude de conta corrente, exce-pto os de
con: a corrente no limito de 10:000$ ou dopus i! os populares da mo~ma quantia.. . . . • •

$100

Observação - Os cheques terão sello adhesivo ou fixo •.
O sello fixo será impresso a carimbo ou gravado pela Casa
da Moeda ou repartição dependente do Ministerio da Fazenda,
em cadernetas do bancos ou estabelecimentos bancar i os.
6. Conhecimentos e recibos de mercadorias depositadas em armazens das alfandegas, companhias
ele docas, armazens geracs, armazena ou trapiches alfandegados e nos armazena das estradas de ferro. . • . . . • • . . . . • . • . . • • • . • • • . •
7. Conhecimentos de quantias que os fornecedores receberem das repartições da Vnião e do Districlo Federal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • •
8. Primeiras vias das notas pelas quaes se fizerem
despachos de qualquer natureza nas alfandegas e mesas de rendas, inclusive encommendas postacs, exceptuadas as amostras
sem valor e as que disserem respeito a despachos livres ou mercadorias importadas direc~~menle pelas repartições publicas
da
Un1ao ....•.................... ~ . . . . . . • • . .

i $000

_1$000

2$000

Nota 4! -- Toda ,C?J qualquer confa apresentada ou enviada
ú autoridade ou repartição publica, p2ra. o processo e respectivo pagamento, deve estar sc.llada com o sello de documento.
Quando, porém, so tralar de compras feitas a dinheiro pelos
porteiros, almoxarifes, intendentes, etc., por conta de importancias recebidas ndeantanamcnfe, para despesas meúdas e
urgentes e cujos recibos lhes caiba exigir no proprio aclo,
as notas de venda em que forem elles passe.dos constituem
meros recibos, não devendo ser considerados contas para os
effeitos anteriormente figurados. Taes not.as exigem apenas
o scllo do recibo quo contCI;1,
9. Termos de rcspommbilidade assignado3 na9 nlfandegns, para resalva de duvidas futuras,
quanto á propriedade de mercadorias a despachar ou quaesquer outros termos. . . • . . . .
i O. Procurações e substabelecimentos, quer sejam ou
não passados em nota publica, quer em
.Juizo, não havendo a clausula in rem propriam ou alguma outra que torne exigivel
o sello proporcional •••••• , ••••••.•• , • • • • • •

10$000

2$000

Observações:
1•, o sello das PI'ocurações passadas em nota publica será
cobrado no respectivo livro, notando-se. o seu pagamento no
traslado;
2•, o n. 10 comprehende as procurações e substabelecimentos para os processos que correrem perante a justiça ou
recebimentos de dinheiro no Thesouro e em outras repartições federaes ou estaduaes, qualquer que seja o fim a que
se destinem;
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3", o sello das procurações em cau..,a propria se.rá devido
tantas vezes quaritos forem os substabelecimentos nellas contidos··
~ .., as procurações que envolverem duas operações clisUnclas, uma de cessüo de transfc.rencia de direitos c outra
de simples mandato de representação, pagarão o scllo proporcional sómenlc quanto ao valor da primeira, cobrando-se
o sello fixo quanto á segunda;
·
·
5", as procurações que tiverem mais de um oulorg::m! o
pu·garão unicamente o sello fixo de 2$000.

H. Petições, requerimentos ou represenlaç<?e~ dirigidos ao Congresso Nacwnal, sohcltando
privilegias, concessões, subvenções, isenções
de direitos, peoro~ações de prazo, relevacões
de multas c inaemnizações ou quaesquer
outros favores onerosos ao Thesouro ....•..

50$000

Observações -- Não estão compre.hendidos nesta dispoequipara~;:.õcs ele vencimentos o
outros favores, rccrueridos ao Congresso Nacional por funecionario:3 fcdcraes, papeis que estarão nijc.itog ao scllo fixo
do 2$, constante do n. 2, do § 1., da Tabella B.

siçf\o os papeis Eolici tanclo

12. Reconhecimento de firmas de agentes consulares

brasileiros pela Secretaria do Minislerio das
nela~;;ões Exteriores e pelas alfandegas ·e deleg·aci:ls fiscacs, depois de pago o sello que
~~ç>mpelir ao titulo ou documento de cada
I1rrna . . ............................•.•
2~000
13. Inseripções para concursos de empregados nas
repartições fcderaes .......... ', .......... . 10$000
IL Iuscr'ipções para concursos do juizes scccionaes
c professores, do faculdades, escolas, gymnasios e collegios federaes .•.••••.......••.• 10$000
~5. lnscrjpções para exames gcraes de preparalol'ios,
por n1atcria •..•.••..•.•.•.•.........••••
5$000
Observação- Estão comprehendidos ne.sla disposição os
requerimentos solicitando inscripções para exames geraes de
preparatorios em gymna::;ios ou collegios e.staduacs, equiparados ao Collcgio Pedro II.

16. Cel'lidão de exames geraes de preparatorios, por
tnateria .

.

. •. . . . . . . . . •••. . . . . . . . . . . . . •

i 7. Inscripçõcs para exanw, em segunda época, nas

1$000

escola3 superiores da llepublicn, do cadeiras
tlc flUe o alumno esteja dependcnclo ou do

nnno

cu1 (fUO

seja onvinle.. . • . . . . . . . . • . . . •

20$000

Nula 5.a -- DcYc ser atlemlido aiuun o :wguiulc:

I. O scllo de r.ecibos de .quaesquer quantias obedece ao
disposto na tahella A, § to, n. 2?., o nesta tabclla, ns. 1, 3 e 4 ~

devendo sc1· obscrntdo, ú vista do alli preseripl.o, qne o rc~
cibo p:u.:'·rtdo llt)l' uma pessoa a outra em virtude de ordem
de um terceiro é conunum c por isso sujeito ao sello fixo,
~e.ndo proporciQnal Q ~cllo dc~do quo jntcrvenha uma outra
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pessoa que ordene o pagamento ou a cuja conta elle deva
correr.
li. Os avisos de lançamentos de creditas em conta corrente
de bancos ou casas bancarias, quanto a importancias oriundas
de cobrança de letras e. de outros títulos que satisfizeram já
o sello proporcional, não estão sujeitos ao sello dos ns. 3 e4 deste
paragrapho e tabella, o qual deve ser pago, entretanto, por
occasião da quantia cobrada ser levada a credito e.m caderneta de deposito, ou ser passado recibo pelo banco ou casa
bancaria, visto que estes actos já representam operações con~ignados nos ditos numAros, ao passo que aquelles
avisos
constituem a hypothese contida no final da observação i •,
ao n. 1.
18. Certidões de approvacão em uma ou em todas a'3
cadeiras de cada serie, nos institutos de ensino superior .......................•..•
19. Títulos declaratorios de montepio da Marinha, do
Exercito e dos empregados publicas .....•••
20. Provisões de cauções de opere demoliendo .•..••
21. Termos de entrada e sabida, nos livros dos cofres
de depositas publicas, estabelecidos na necebedoria do Districto Federal, nas alfandegas
e delegacias fiscaes ..•..........•....... •;
22. Averbaçõe~ de ernhargo e penhoras dos mesmos
depositas . . .•...•.......................
23. Portarias concedendo exequatur ás sentrnça::~ e
precatarias de jurisdicção estrangeira para
que f enham execução na Republica ....... .
24. Averbacõcs do re&i~tro. de transferencia das patentes de privilegiO •....................•
25. Títulos de emphyleuse e arrrndamenlo de terrenos nacionaes. alP.m do sello proporcional
do termo do contracto ...••.•....•..•...••
26. RegiF~tros de obras litterarias, scienlificas ou
artísticas. . . . .......................... .
27. Registros de dúcumentos ou titulo~, a requerim~~to da ~arte, em reparl ições publicas da
Umao, CUJos Pmpregados não percebam
custas ou emolumentos, linha .•....•••••••
Observação- Não se receberá menos de 2$000.

5$000
$600
50$000
5$000
2$000
20$000
20$000
20$000
20$000

$200

~8. Term~s lavrado~ nas mesmas repart.ições, inclu-

Sive os assignados para arrecadação do imposto de transporte, linha. . • • • . • • • . . • • • • •
$200
Observa cão- O sello rlo n. 28 s6mP.nte F:Prã dPvirlo nos
termos que encerrarem actos não sujeitos a outro sello •.
29. No f as das juntas commerciae.~:

p) archiva~2nto de. contractos e distratos rle sociedades ou firmas commerciaes. estatutos de
companhias e sociedades anonymas:

Até 5:q00$000 ................•..••...•••••••.•...•••
De ma1s de 5:000$ af.é 10:000$000 ............ .
De mais de f O:000$ até 20:000$000 ........... ..
;De 20:000$ em diante •••• , , , •• , ..... , •••• , • , • , , , , ,

totooo

20fü00

301000

~0$00Q
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b) registros de marc&s de fabricas e de com-

mercio ••.••••••.•...•..........••.••.•. o
c) cópias de mappas on diagrammas. mandados levantar pelo Governo Federal, ou
a elle pertencentes:
Dia de trabalho do desenhador a 10$, até o ma-

ximo de ........................ ········· •

25$00()

i00$000

SO. Contractos de operações a termo:
a) no prof.ocollo dos correlores de fundos pu-

blicas ou de mercadorias ........•••.•• o
b) cópias extrahidas do prolocollo. cada via.
c) mPmoranda dos corretores de fundos pu-

blicas em que houver refercncia á liquidação de quaesque;r operações ......•..
d) proposta para registro de operações nas
caixas de liquidação, cada via ....•.•..•

31000
1$000
1$000
3$000

SELLO DE VERBA

31. Avisos concedendo moratoria's a devedores da
Fazenda Nacional .•••.•.....••••..•....••
20$00Q
~2. Cartas patentes. autorizando o funccionamento
de companhias ou emprezas por mutualidade, ou não, de seguros terrestres e
maritimos, de vida, peculios, rendas vitalicias ou temporarias. prediaes e outras
e approvação dos seus estatutos, sendo
a) de seguros terrestres e mar i limos .••.••• {:2001000
b) de seguros de vida .•••.......... ~ .....•••• 1:200$000
c) de mutualidade, pensão, pcculio e conge600,000
neres ..•••••••.•..•••..••...•....•...•••
d) bancos de circulação ..•••..•.•.••.•.•
300$000
e) bancos de credito real, montepio, monte
de soccorro, caixas economicas, sociedades de colonização e immigração, sociedades de pesca no littoral e rios da
Republica e outras que tiverem por objectivo o commcrcio ou fornecimento de
generos alimenticios, excepto as cooperativas de funccionarios publicas, civis
e militares, ou de operarias .••••••••• o
2001000
f) outras companhias mercantis e industriaes
300$000
o o ••

Observações:

t.• Estão su.icila3 á<:~ taxas acima as cartag de antori1.ac~ão
para funccionarem na Republica, succurgaes e caixas filia~s
de sociedades estangeiras. Rc a autorização cr mprehendPr
mais de urna sucrur~al ou caixa filial, serão cobradas ta:m3
distinct as para cada· uma.
2.•. Dando-se a antori:m'0,âo em arto di~tincfo do da
approvação dos estatutos, cobrar-se-á de cada aclo melado
do sello.
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33. Titulas do approvação das alterações que se fizerem no;; estatutos de sociedades dependentes ou não de upprovação do Governo .•. 60$000
31. Curtas de legitlmai,;ãO ou adopcão, tantas vezes
quanlas furem os legitimados ou adoplados 10G$000
Observação- Nesse numero comprchcndc-~o lodo e qualquer documento C'll ::teto que signifique vLL suppra as curta~
a que so allude.
r:
Cartas de supplcmcnfo de idade c cartas de cc>n3 v.
firmação de. emancipação, passadas pelos
j uizcs, cscripf uras de emancipação pas.sadas

}JClos r)aes • • ••

I

••••••••••••••••••••••••

80$000

úbscrva~üO:

OlJservação: Prevalece r<.•ra cs!3c- numero a
do numero antecedente •.

3G. Termos de abertura e encerramento dos livros a
que se refere o § 2°, por livro... . . • . • . • • • •

37. Decretos de perdão e commul ação de pena: do
Governo Federal, não sendo pobre o u3raciado

1ü$000
~:o:~ooo

38. Favores não especificados do Governo Federal:

a) decreto ou carta ....•..•.••.•••••••..•••••• 100$000
b) a \'isq

ou portaria. . . . • • . . . . . • • • . • . • . • • • • • • •

c) dJ quucsqucr
ObscrYaf;<1es acima:

auturid~dcs

fcdcracs .•••••••••

i R. Estão comprehcndiclos

G0$000
25$000

nos favores

c) o.3 decretos legislativos conccdcn··o favores a varlicularcs e as cartas-patentes dos cousules honorarios;
b) as ordOib do Tlwsouro ou das alfandegas, conc.e:dondo
isenções de direitos, qu:mr.lo a concessão depender do :\linis.terio da Fazenda;
c) as cartas-pal.enlcs para a venda. do mercadorias mediante sorteio.
2a. Não estão comprehendidos:
i o, os avisos e portarias que ordenarem pagamento dd
vencimentos·, ajudas de custo, gratificações provenientes (la
cont.ra.ctos ou destinados a remunerar serviços cxtraordinarios;
2°, os que communicarem decisões do recurso;
3°, os c:ue versarem sobre matricnln. de facuhladf~?., aulu1
ck instrncefio ~ccuntlaria ou concc~;s·õcs do di"IH:mu. <.lu3
l'XJ!ncs de Iwbilil:u;ão rura qualquer fim;
4°, os expedidos n. favor de praças do pret do E:xcrr.Ho
e da Marinlla ou em l.Jcncficiu ele presos pobres;
5°, os que ordenarem pagamentos a cmprctj~;clos r·e!a3
cgfaçõc.::; fiscncs dos lngares em que rcsidirrm:
6°. o;; que ordenarem pnp·arrtonto de divida pn::-:siva do
'11w::;onrn l':acionnl de qnalquer origem;
7°, ::~s quHações passactas aos responsavois da, Fa7.Cn::fa;
8", as concessões dn prazo para os funccionarios publico~
entrarem na posso .~ cx~rcicio de seus cargos.,
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§ 5.• -Licenças e dispensas
SELLO DE ESTAMPILHA

t . Licenças concedidas a pensionistas, reformados

e outros que perceberem vencimentos de
inactividade pelos cofres da União, para
mudarem de residencia, comprehendida a
guia para pagamento no ·Iogar da nova
morada:

Dentro do pajz ..................-........... .
Para o exterior ................................ .

10$000
25$000

Observação - O sello deverá ser cobrado nas guias de
transferencias expedidas pela repartição competente.
2. Licenças concedidas pelas autoridades sanitarias

federaes, nos Estados ·Que não possuírem
legislação ou regulamentos especiaes, para
a abertura de phar.macia, drogaria, laboratorio ou fabrica de productos chimicos
ou pharmaceuticos ••••••••••••••••••••

60$000

3. Licenças concedidas por quaesquer autoridades
. federaes a funccionarios publicos:

Até um mez . ............•••••..•.••.••••••.
De mais de um mez até tres ••••••••••••••••
De mais de tres mezes ou sem declara'ção de

tempo .•. .•. • •••.•••.•••...•......•••.•••

5$000
t0$000
!5$000

Observações - t •, o sello deverá ser cobrado antes do cumpra-se -da autoridade competente;
2•, não será obrigatorio o sello, no caso de não ser gosada
a licença; ·
3•, será exigível a revalidação quando a portaria de lieença fôr mandada cumprir, ou quando o licenciado começar
a gosnl-a sem p~\gamento do sello.

t. Licenças e alvará! não especificados:
a)
b)

do Governo Federal ........................ .
de quaesquer funccionarios da União ••••••••

30$000
15$000

Observação - As licenças concedidas pelo Ministerio da
Guerra a officiaes da 2• linha do Exercito, estão comprehendidas na lettra a. qualquer ·que seja o lapso de tempo d~
-concessão e serão isentas de sello quando concedidas para
tratamento de saúde, em vista do termo de inspecção
BELLO DE VERBA

:; . Licenca a cidadâo-3 brasileiros para: aceitarem
de governo estrangeiro, emprego ou pensão. inclusive cargos de consul • • • • • • • • •
Leis de 1926- Vol. UI

120$000
45
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ô. Dispensas de lapso de tempo, concedidas pelo

Governo .Federal:
Por decreto .••••••••..••••••••.•••..•..•. ·..••..,•
Por aviso ou portaria ......•.•....••....•••.•••

100$00()
80$00()

SELLO DE ESTAMPILHA

§ 6° -

Titulos commerciaes e de agentes auxiliares do
commercio

t. Nomeação

de avaliador commercial e perito
avaliador ............•.•.......••.••.•.•••
30$000
2. Cartas de rehabili ta cão de commerciante ..••••
20$000
Observação- Nesse numero comprehende-se todo e qualquer documento ou acto que signifique ou suppra as cartas
a que se a Ilude.
SELLO DE VERBA

3. Cartas de commerciante .••........•..•••.••••••
4. Títulos de trapicheiro e administrador de armazem de deposito .......•...••.••.••••••
5. De corretor e agente de leilões ............... .
6. De interprete do commercio e traductor publico
7. De despaohante das alfandegas e mesas de rendas e seus ajudantes ........•..•.•..••••
8. De caixeiro despachante .•...•......••.......••
9. Concessões de entrepostos particulares e de trapiches alfandegados ...•..••...••••••••••••

400$00()
180$000
180$000
180$000
150$000
80$000
100$000

SELLfl DE VERBA

§ 7.0

-

Nomeações diversas

t. Reconduccões, remoções de empregos ou novos

titulos para continuação no exercício do
cargo, sem melhoria de vencimentos:
pelo Governo Federal ou por quaesquer
f~pccionari~s ~a União, inclusive o prefetto do DtstriCto Federal ......•...•••
2. Commissões do Governo Federal ou de quaesquer funccionarios da União, inclusive o
prefeito do Districto Federal:
Sem vencimentos ..................•..•...•
Menores de 4:000$ por anno ...•... ~ ....... .
Maiores de 4 :000$ por anno ..............•.•
3. Nomeações de official do Exercito ..JU da Marinha, para empr·ego administrativu em
reparti~ões ou estabelecimentos militares,
exceptuados os cargos adstrictos aos seus
pos~os. e sem augmento de vantagens pecuniarias • •.•..•.•.••.••.•............

3$00()

2$000
3$000

10$000

5$000

Aai'OB DO PODER EXECUTIVO
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§ 8.

0

-

Diplomas scientificos e pro{issionaes

~.

Cartas de doutor ou de bacharel, em medicina,
sciencias jurídicas e sociaes, physicas e
naturaes, mathematicas e de engenheiro
civil, industrial, mecanico e de minas • . •
25{)$000
2. De bacharel em lettras, agronomo, electricista,
engenheiro, geogr8ipho, architecto, pharmaceu tico e dentista. . • . • • . • . • . • • • . . . . . .
120$000
3.; De parteira e outros títulos de habilita,~ãQ
sci.entifica e de profissãô, machinista, piloto, arraes, pratico e mestre de pequena
20$0:00
cabotagem • • •••••••• ~ • . • • • • . • • • • • • . .
Observação - As apostillas e os títulos scientificos conferidos por estabelecimentos estrangeiros, facultando aos
titulados o exercício da profissão no Brasil, pagarão o dobro
do seno estabelecido.
Os diplomas expedidos pelas escolas commerciaes, reco- ·
nhecidas de utilidade publica, estão sujeitos ao sello do n. 3,
que será cobrado dentro do exercício financeiro pela repartição arrecadadora respectiva, depois de reconhecida a firma
do director da escola. (Art. 47 da lei n. 4. 9S4, de 31 de dezembro de 1925.)
4. Provisões para advogar perante a justiça federal, a quem não seja formado por alguma das faculdades da Republica, sem
fixação de tempo. . . . • . • • . • . • . • . . . . . . . . •
.Sendo temporarias, cada anno ou menos
de anno .• • • • • • . • . . . • . . • • • . . . • . . . . . . . . . •
5. Provisões de solicitador nos auditorios federaes. sem fixação de tempo. . . • . • • • . . . •
Sendo temporarias, cada anno ou menos •.•••••.•:

300$000
50$000
150$000
25$000

Observação -As provisões de advogados e solicitadores
perante a justiça local do Districto Federal estão comprehendidas nos ns . .t e 5.
SELLO DE VERBA

§ 9.0

-

Distincções e privilegios

t . Portarias permittindo o levantamento das ar-

mas da Republica ..•.••.... ·. . . . . . . . . . . .
50$000
2. Portarias dando licenoa para uso das
50$000
mesma·s armas • • • • • • • • . . . . . . • • . . • . • . •
3. Patentes de privilegio de invenção . . • • • • . • . •
100$000
E mais:
Pelo primeiro anno. . . • . • • • • • • • . . .. . . . . . . . . . . . . . .
50$000
Pelo segundo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80$000
Augmentando-se 30$ em cada anno, por todo o prazo do
privilegio.
:4. Titulo de garantia provisoria
60$000

................
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Observações :
1•. O concessionario poderá remir o onus do pagamento
annual, recolhendo á Recebedoria, por occasiAo da primeira

prestação, a import.ancia total das annuidades com o abatimento de tO o/o;
2•. Em caso algum serão as annuidades restituídas;
3•. As certidões de melhoramentos pagarão, por uma só
vez, quantia correspondente i annuidade que tenha de vencer-se pela patente da invenção principal;
4•. As patentes de confirmação de privilegio, concedidas
por governo estrangíeiro, pagarão o mesmo seno;
5•. Não deverão ser recebidas nos Es:tados as annuidades
das patentes de privilegio . de invenção fóra das condições
comprehendidas no art. 51 do regulamento annexo ao decreto n. 8.820, de 30 de dezembro de 1882, que só permitte
o pagamento em qualquer ·estação fiscal, menos o Thesouro
Federal, da importancia total de taes annuidades para o caso
de remessa de onus respectivos.
5. Diplomas de privilegio, que não forem de invenção.
concedidos pelo Governo Federal :
Até 10 annos • • ............................. .
500$000
Mais de 10 annos até 20 anno~ .............. .
1:000$000
Mais de 20 annos ...•........................
1:500$000
Observação - Pagar-se-á o Rello, ainda que
esteja declarado em contractos ou estatutos.

J

privilegio

BELLO DK VERBA

§ 10 -

Postos e honras militares

Nomeações de officiaes de 2• classe da reserva do Exercito de t• linha, das armas e serviços; patente de officiaes de
2• linha ou concedendo honras e postos de officiaes do Exercito e Marinha:
2° tenente ,.: • • • • • • • • • • • • • • • • . • . • • . • . • • •••
to tenente • • •.•••••••••••••.•••••••.•. : : ••••
Capitão . . ••....•••...••••..•.•...••.....•...
Major • . .....•.••.•••••..••..•.•••.••.••••.•

Tenente-coronel • • •••.•••••.................••

80$000
90$000
100$000
t25$000
150$000

Observacões :
. • f •. Para admissão nos quadros referidos não vale a certlda.o .d~ haver concluído o curso de Faculdade Superior, mas a
exlubtçao do respectivo diploma, devidamente sellado ou a sua
publica-fórma.
. . 2•. Quand~ esses off~ci~es forem nomeados para 0 exer:
ClCI!> de funcçoes com d1re1to a vencimentos militares pagarao o sello do § 6°, tabella A.
'
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111- Papeis sujeitos ao sello no Districto Federal

PRIMEIRA CLASSE - ACTOS QUE PAGAM SELLO CONFORME AS DIMENSOES DO PAPEL
SELLO DE ESTAMPILHA

§ 11 -

Papeis forenses e documentos civis

l. Actos lavrados por funccionarios da justiça e
enumerados no § 1°, n. I, da tabella B,
incluídos os forma.es de parti lha, folha ...
2. Memoriaes dirigidos a qualquer autoricfade

administrativa ou judiciaria, folha .••••••
,
3. Petições para inicio de qualquer procedimento,
em juizo contencioso ou administrativo,
folha •.•••••••••...............•.•..•
4. Petições dirigidas ás autoridades judiciarias
para serem juntas a autos. folha ...••..•
5. Artigos, allega:ções, razões finaes, para serem
juntos a autos, por folha .............. .
6. Certidões, cópias, traslados e publicas-fórmas
extrahidos de livros, processo~ e documentos dos cartorios dos tabelliães e escrivães de justiça ou policia e das repartições publicas municipaes, folha .•..••••

$600
$600
2$000
t$000
$600

$600

Sendo sub8criptos por empregados que não perceberem
custas ou emolumentos, pagarão mais:
De rasa, linha....................................
$100
De busca, anno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
t$00{)
Observação - Pr~valecem as observaçõ(ls do § t•, n. t t,
tabella B, sendo exceptuados os reconhecimento..; de firma
por tabelliães, reconhecimentos que, lambem, poderão ser
lançados no proprio acto onde estiver a firma.
SELLO DE VERBA

§ 12 -

Livros

1. Livros de termos de bem viver, segurança e
rói dos culpados, por folha ....•..•...••
2. Do deposito geral, por folha ...............•
3. Das audiencias e de entrega de autos, por folha
4. Dos pharmaceuticos e droguistas, além do sello
do § 13, n. 15, por folha ............ .
5. De entrada e sabida de hospedes em boteis,
casas de pensão e hospedarias, por folha.
6. Dos estabelecimentos ou ca·sas de emprestimos
sobre penhores, por folha . . .......•..,

$200
1200
1200
$100

$200

tiOOO

Observação- Prevalecem as observações do § 2• da TabeiJa B.
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SEGUNDA CLASSE - ACTOS QUE PAGAM SELLO CONFORME SEU OBJECTIV O
SELLO DE ESTAMPILHA

§ f3 -

D-iversos

1. Portarias ou passaportes de viajantes, expedi-

dos pela Secretaria de Policia, uma pessoa
ou família •••••..••.................•.
2. Portarias expedidas pela mesma secretaria, não
meLciouadas em o n. 3 ...........•.•••
3. P::>rtarias ou alvai·ás dirigidos aos administradores da. Casa de Detencfiu e. do Dep•Jsito
da Policia ......................•.•••••.•..
4 Alvarás para sahida de qualqu.1r preso; sahida
de nessoa recolhida em custodia, ou de
preso por infracção de postura ou para
mudança de prisão • . •..•.....•.•••...

6$000
5$000

2$000

Sendo expedido pela Secretaria de Policia, mais

3$000

5. Titulos de matricula de conductor de vehiculo
6. Licenças concedidas pela Directoria Geral de

5$000

..,

Sa'úde Publica para abertura de pharmacias, Jaboratorios ou fabricas de produetos chimicos ou pharmacmlticos e drogarias . • ..•..•................... ·. ·
Licenças para escriptorio de emprestirriOS sobre
penhnres, concedidos pel.~ Secretaria do
1\finisterio da Justiça e Negocios Interiores • • •.....•......•.............

100$000

8. Licenças concedidas a empregados publicos por
quaesquer autoridades do Districto:
Até tres mezes .•..••...•..............•......
Por mais ou sem declaração de tempo •.....•..••

5$000
10$0{)()

Observação - Prevalecem neste caso. as mesmas obser,·ações do n. 3, do § 5°, Tabella B.
9. Licenças do Conselho Municipal e da Prefeitura.
não comprehendidas no numero antecedente • . ..•..••....•.................
10. Licenças e alvarás não especificados de outros
funccionarios do Districto ...•.......••
11. Averbações de quitação de impostos federaes
nas guias apresentadas ás repartições fiscaes competentes, por anno ...........•
12. Averbações do registro dos títulos de nomeação
dos serventuarios de officios de justiça ..
13. Inscripções para concurso aos cargos de juizes
de direito e pretores ................ .
14. Declarações de autoridade sanitaria, permittindo a habitação de predlos .•••••••••••

4$000
5$000
1$00{)

5$000
5$000
t$000
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t 5. Termos de abertura e encerramento dos livros

de pharmacia e drogaria, a que se refere
o § 12, n. 4, por livro .•..•.••.••••••.••

8$000

f 6. Licen(.'las para aberturas de theatro, concedidas

pelo chefe de Policia e por outras autoridades policiaes:

Na área urbana. . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Na área suburbana.........................

200$000
200$000

i 7. Licenças para aberturas de cinematographos:

Na área urbana.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . •
Na área suburbana.........................
i

200$000
100$000

8 . Licenças para espectaculo publico, de que se
auferir lucro, concedidas pelo chefe de
Policia e outras autoridades policiaes:
Na área urbana ......•••...•........••...••
Na área suburbana ................•.•••..••

100$000
50$000

i 9. Nomeação de escrevente juramentado ......•
20. Nomeações de despachante da Recebedoria do
Districto Federal; Estrada de Ferro Central do Brasil, da Prefeitura Municipal e
outras • • ••••••••••••.••••••••••••••

30$000

50$000

Rio de Janeiro, 10 de novembro de 1926 . .....- Annibc:l
F'reú·e da Fonseca.

TABELLA DO NUMERO, CLASSE E VENCIMENTOS DO PESSOAL ENCARREGADO DO SERVIÇO DE VENDA DE ESTAMPILHAS 00
SBLLO ADHESIVO NO DJSTRICTO FEDERAL E ESTADOS DA REPUBLICA

(Art. 45, § 5°)

SuperinDistrkto Federal e
tendente
Estados

1

1 Districto federal •••.

Encarregados de venda
Vencimento mensal
Capital Interior

.

3 S. Paulo .••........

l

2

12

5 Bahia ........•....•.

3

6 Pará ..........••.•..

2

1
I

8 Ceará ..........•.... !

2
1

i

I

Vencimento
annual

Total

21 1 superintendente .•........•.•
20 encarregados da venda a ...

20

2

I

t o.)

>
ü

...,

4 Pernambuco ..•..•...

7 Rio Grande do Sul •.

-4

o

2

2 Nictheroy ...•...••••

-

I

Quebras ao superintendente.
Idem aos encarregados ••...•
2 encarregados de venda .....
Quebras aos encarregados ..
15 1 superintendente .......•....
14 encarregados d.1 venda a .•..
Quebras ao superintendente.
Idem aos encarregados .....
2 2 encarregados da venda a ..•
Quebras .••.••.•.....•. , ..••
3 3 encarregados da venda a ••••
Quebras •••••••••.•••.••••••
2 2 encarregados da venda a ••••
Quebras .••.•••••.•.•....•..
3 3 encarregados da venda a ••.•
Quebras .........•••....•••.
1 1 encarregado da venda .•••••
Quebras •.•...•..•••..••••..

1:500$000 18:000$000
9:600$000 192:0)0$000
200$000
150$000 38:400$000
7:200$000 14:400$000
2:880$000
120$000
1:000$000 12:0001000
7:200$000 100: 800; 000
150$000
120$000 21$960$000
7:200$000 14:400$000
2:400$000
100$000
7:200$000 21:600$000
3:600$000
100$0~0
7:200$000 14:400$000
2:400~000
100$000
7:200$000 21:600$000
3:600$000
100$000
6:000$~08
G:000$000
1: 20J$000
100$000
491:640$000

<R
::;:j

o

'O

o::;:j
tr.l

;;:l

t"..
~

t"..

ü

c...,
~

o
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lnstrucção para o serviço da venda t?:cte1·na de estampilhas ,J,,
imposto do seUo, ds quaes se refere o decreto n. /6.020,
de 25 de abril de #923
f.•

Supprimentos de estampilhas feitos pelas delegacias nos
Estados, pela Collectoria Federal no Estado do Rio, e thesoureiro do sello na Recebedoria do Districto -Federal - Mediante guia, em ·quatro vias, modelo 1, será concedido o supprimento de estampilhas, segundo as necessidades autorizando o chefe da repartição o fornecimento; isto feito a 1" Yla
ficará na estação fiscal; a 2• na thesouraria: a 3• na Secção
de Contabilidade e a 4• na superintendencia, ou com o encarreg{ado da venda.

Escripturação dos supprimentos feitos - As quantidades de estampilhas pelas suas taxas e importancia total, constantes da 4• via de r.equisição, depois de effectuado o expediente, serão escripturadas no Livro dos saldos diarios das estampilhas existentes em cofre e em poder dos encarregados
da venda, modelo 3, no «Livro dos saldos diarios das estam-pilhas em cofre~, modelo 4 e no «Livro Caixa do movimento
geral de estampilhas em cofre», modelo 5.
3.•

Supprimentos de estampilhas aos encarregados da venda
Nas guias, modelo 6, os encarregados fazem os pedidos de
estampilhas, sendo fornecidos tpe.la autorid'ad·e competenrt.e,
d1epois de as,signadas, .ctatadas e conferid·as as respectivas
guias.

Escripturação dos supprimentos feitos aos encarregados
da venda - As importanCias constantes das guias modelo 6
3ão lançadas no «Livro dos saldos diarios das estampilhas reduzidas a réis, em poder dos encarregados:., modelo 8, no~t
"Livros Caixas de movimento de estampilhas, reduzidas a
réis:., adoptado para cada vendedor, modelo 9, e no «Livro do3
saldos das estampilhas, existentes em cofre". modelo 1.. hem
assim, nos mappas referentes á caixa de cada vendedor, por
onde se verifica a existencia das estampilhas recebidas da
quantidade vendida e o saldo das existentes, modelo tO.
Nota - Nos Estados onde não houver superintendcnc.ia,
este movimento será feito sob a inspeccão da contadoria, entre o t.he~oureiro e os encarregados da venda. No Esl a{l(l do
iRio o movimento far-se-á pela collectoria respectiva, sob a
Inspeec:ão da Directoria da Receita.
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Recolhimento do producto das vendas diarias de estampilhas feitas pelos encarregados da venda - Nas guias, modelo 7, os vendedores declararão a quantidade de estampilhas,
pelas suas taxas e importancias, vendidas durante o dia, e,
depois de assignadas, datadas e conferidà.s as guias, será apurada a importancia total da vendagem, no mappa, modelo 11.

Escripturac~o do producto das vendas diarias de estampilhas, feitas pelos encarregados - As importancias nas guias,
modelo 7, serão, lançadas no «Livro dos saldos diarios das
estampilhas, reduzidas a réis, em poder dos vendedores,,
modelo 8, e nos «Livros Caixas do movimento de estampilhas,
reduzidas a réis», adaptados para üada vendedor, modelo 9.

Recolhimento do producto da venda diaria de estampilhas - 1\iP,diante guia, em quatro vias, modelo 2, será recolhida a importancia da venda do dia antm·ior, excepto o do
ultimo dia de cada mez, que se recolherá no mesmo dia, á
thesouraria da repartição competente, depois de assignadas
pelo superintendente, onde houver, e com:enientemente visadas as mencionadas guias, ficando a f• via na secção competente, a 2• na thesouraria, a a• na Secç.ão da Contabilidade
e a 4• em noder do superintendente, ou encarregado da venda.

s.•
Escripturação do producto da venda àiaria de estampilhas - Pelo apanhado geral da venda diaria das estampilhas,
em taxas e importahcias, feito no mappa modelo 11, e na guia
modelo 2, será escripturado no «Livro saldo diario das estampilhas existentes em cofr~ e em poder dos vendedores",
modelo 3, bem assim, no «Livro Caixa do movimento geral de
estampilhas em cofre,, modelo 5.
9.•

Balanços - Semanalmente e mensalmente serão organizados o'S balanços Ido movimento das estampilhas existentes
modelo 12, os quaes deverão ser apresentados aos chefes da~
repartições, delegacias fiscaes, nos Estados, e director da Re.cebedoria do Districto Federal. Dos balanços mensaes será
enviada cópia authentica á directoria da Receita Publica.
10!'

nas

Todos os livros aqui indicados deverão ser authenticados
respectivas, com termo de abert.in·a e eucer-

repartiçõe~

J'.~menfo.

Modelos a que se refere o art 1'>• n. 6. do decreto n. 16.~Z~
de 25 de abril de 19Z3

(MODELO

NQme da Em preza ou Companhia de Vapores»
N •••

cLocal da Agencia ou escriptorio da Comp.:.
IMPOSTO DE TRANSPORTE
Arrecadatio de accôrdo com o decreto n •••••••••• referente ao
VAPOR ........•......•.•........ Sahido em •••• de ..•.•....•..................•• de 19 ....
Destino ......•.•..•..•••• ~ ..•••..•.•...••••••••••••......
PARA PORTOS ESTRANGEIROS

PARA PORTOS DO BRASIL
~

rLl
rLl
Cl'l

ü

Numero
de
Passagens

Outros

Portos da America do Sul

lmportancia

Classes

la

I
=
I
:E al
1 Taxas I lmJ!~Sto
~
fixas
' c:"'~
reis
l
I3 ~
~

rll

'O
c::s

~

C;l

o=

c::s
p.

i't:l
ti)
I
C':l
::::::
1'0
~
!:::al~

i

t

rLl

~~

i

b!!

"l:;'t:l

I

I

No minimo .. J
médio ...
No maximo .•
\
(luxo) .. .
11 ................ l1·
111... . . . . ..•.....

I.

t-····:
. I
l-.__-- -- Imposto

de 3

f em taxas

o o

f

40$000
60$000

f No

I

Taxas
fixas

1

Imposto

reis

lO á

2a
3a

t:'Ortos

6o$ooo:
90,$000!

I I

120$000:
40$000li
20$000

80$000
20$000
10$000i

:

I

I
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Modelo n. 1

(Art. 46)

Nome da Repartição
VENDA EXTERNA DO SELLO ADHESIVO
OUIA DH SUPPRIMHNTO

.. ., •••• Via

N • ......

• • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• • • • • • • • (Categoria do funccionario) da venda
externa das estampilhas do Sello Adhesivo, precisa das estampilhas abaixo
mencionadas :
Quantidade

······ ......
......

...... ······
······
··••'-"'•

Taxas

.......

......

......

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

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

......

$100

1300
$500

Importanc1as

.....
·'· .... +.....
. ...............
.. .,

•

. . . 11!' • •

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

$600

1$000
2$00(i)

3$000
4j()(i)()

••t•••

."l ......

5$000

.10$000
20$000

50$000

1005000
Somma Rs••

··-~···

...... .......
.... ······
--- --···
...... ...... ......
<61

•••••

'

Nome da Repartição, •••.• de .......... ····~··········de 192 ... .
•••••••••o•••••••••••••••••••••••·

(Categoria do funccionarfo)
O presente supprimento está de accôrdo com as instrucções.
(Idem) •••• de ••••••••••••••••••••••• de 192•••
························~·········

forneça, em seguida faça-se a escripturação necessaria.
(Idem) ••• de •••••••••••••••••••••• de 192 •••
···············~·················

Recebi as estampilhas acima mencionadas na importancia c! e ••.••••••••
•••••••••••••••••••••••••••r•••••••••••••••••·•••••••••~••••••••••••••••

(ldem) .••• de ...................... ~ •• de 192 •••

•·····••••·······•·•····•····•··•·
(Categoria do funccfonarie)
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Modelo n. 2

Art. 46)

Nome da Repartição

VENDA EXTERNA DO SBLLO ADHBSIVO
•••••• VJa

N •• •• ••
OUIA DB RECOLHIMENTO

....................................... , (Categoria de funcclonario) da
venda externa das estampilhas do Sello Adhesivo, recolhe o producto da
venda de estampilhas effectuada nos Postos no dia •••.•• de ••.••••••••.•••
de 192 •••
Quantidades

······
......
......
.......
.....
•

•

r

l

······

··'~~···

'

3$000
4$000

......
--- ---

......

......

......
. ...
...
.
.
.
.
.
.
..
······
..... ·I· .....
............
.....
l ........
.............
.......
•&••••

$600

C' . . . . .

• • t. •

......

1$000
2$000

•••••t
• • • c

lmportancias

$100
$200
$300
$400
$500

····~·

•

Taxas

.;

.,

5$000
10$000
20$000
50$000
100$000
200$000
500$000

'

Som ma Rs ••

--- --...... ......
--- ---

Importa ent ...•........................•............•.....•.•.....••

•••·················•·······················••·······•········•·•·····•·
Nome da Repartição, •••• de ••••.••••••••••••••••• de 192 •••
Visto, em •••• de............. de 192 •••

·····················•A••••••
(Categoria do funcclonario)

Recebi a importancla supra, em .••• de •••••••••••••••••• de 192 •••
Categoria do empregado

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

718

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

Modelo n. 3

(Nome da
(Atr. 46)

VENDA EXTERNA DO SELLO ADHESIVO
MOVIMENTO OBRAL DAS ESTAM

Especles

$100 $300 $500 $600 1$000 2$000 3$000 -uooo 5$000
1

-1------ ------------
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ACTOS DO PODER EXECUTIVO

Repartição)
~ez

de •.••••••••••••••••••• de 192 •••.

PILHAS DO SELLO ADHESIVO

SALDOS DJARJOS
I

10$000 20$000 50$000 100$000

-

Importancias

I

-- - - - - -- -- -- - I

I

!
I
I

I
I

I
I

I

I

I

I

I
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Livro modelo n. 4

Mez ••.•••••••••• de·t92 •••

Taxa de •••••....••••••

Dias

Especles

Dias

Especies

Taxa

MODELO N.

Leia de 1926- Vol. III

s

ACTOS DO PODER EXECUTIVO
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Nome da

Modelo n. 5

VENDA EXTERNA DO
Movimento Geral das Estam

N. das
guias ~e
Q suppnmento
cn
cu

$100

$300

II

$500

$600

1$000

2$000

3$000

4$000

..•

Nome da

Modelo n. 5

VENDA EXTERNA DO

Movimento geral das Estam

cn

cu

õ

N. das
guias dos
postos

$100

I

$300

$500

$600

1$000

2$000

3$000

4$000

Af:TOS DO PODRR EXEf:U'rJ"T"O ·

repartição
SELLO ADHESIVO
pilhas do Sello Adhesivo
-····-

-·---

5$000

-

-·-·-----

Mez de •••••••-••••••••• de 192•••
DEBITO

--·-------:----~~------:---------

10$000 20$000 50$000 100$000

repartição
SELLO ADHESIVO
pilhas do sello adhesivo

5$000

723

lmportancla

Mez de ••••.•••••••••• de 192••
CREDITO

10$000 20$000 50$000 100$000

lmportancia
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ACTOS DO PODER ExECUTIVO

Modelo n. 6
Nome da repartlçlo
VENDA EXTERNA DO SELLO ADHESIVO
••••••••• VIa

N. ,. •••••.• •.

Oula de supprlmentos de Estampilhas do Sello Adheslvo ao
Sr .•••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••

encarregado do Posto n•••••••••••• que funcclona na ••••••••••••

••••......................•.................•.• , .............•.
Taxas

Quantidades

....
....
.... ....
....
....
•••• ....
•••• ....
....
....
....
....
.... .... .... ....
....
....
....
,...

Importanclas

$100
$200

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

$300
$400

$500
$600

1$000
2$000

.....
...

3$000

4$000

....

5$00(!)

....

10$000
20$000
50$000

100$000
200$000
500$000

Som ma

Rs •••

Recebi as estampilhas acima mencionadas na importancia
de •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••............•••••............•••...•.••••••..••... ,

........

Em ••••• de ••••••••••••••• de 192 •••

.....................................•..•
Visto

Encarregado do posto.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
(Categoria do funcclonarlo)
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Modelo n. 7
Nome da repartição
VENDA EXTERNA DO SELLO ADHESIVO
••••••••• Via
N. • • • • • • . • • • • •
Guia do Recolhimento do producto da venda
de Estampilhas do Sella Adhesivo que faz o Sr •••••••••••.••••••
• • • • • • • • • • • • • •encarregado do Posto n •••••••••• que funcciona na

.•••..•••......•.••••......••........•••••••.•.•..............•
Tax&s

Quantidades

... -.

lmportanclas

$100
.............
.
..............
$300
$500

$600
1$000
2$000
3$000
4$000
5$000
10$000
20$000
50$000
100$000

....

Somma

....
....
Rs .•.

Importa em •••••••••.••..••••.••••••••••.••••••••••••••••••

...............................................................
(Localidade) •.•.. de •••••••••.•••••••• de 192 •.••
Encarregado do posto,
Recebi a importancla supra, em ••••. de ..••••.•••••• de Hl2 .••
(Categoria do funccionario)
Confere.
O escripturario,

•.••.............•.............
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Em •••• de •••••••••••••••••• de 192 •••

Livro modelo n. 8
Dias

I

Especies

Assignaturas

lmportancias

727

AC:'ros DO PODER EXECUTIYO

VENDA EXTERNA DO SELLO ADHESlVO
Mez de •••••••••••••••••••••••• de 192 ..•
Modelo n. 9

Deve

Caixa

Haver

72~

ACTOB DO PODER EXECUTIVO

(Nome da
Venda externa
Movimento dlarlo das estampilhas de Scllo Adhesivo do Posto n •.• ,,,
Modelo n. 10
gj

õ

Especies

Supprimentos., •••••
Somma •••••••••••••
Vendidos •••••••••••
Existentes •••••••.•
Supprimentos•••.•••
Somma •.•••••••••••
Vendidos •••.••••••
Existentes ••••.••••
Supprimentos••.••••
Somma •••••. , ••.••
Vendidos •.•.•.••.•
Existentes •.•••.••••
Supprlmentos ••••••.
Somma .•••••••.••••
Vendidos ...........
Existentes •••••.•.••
Supprimentos••.••••
Somma .••••••.•••••
Vendidos ...........
Existentes .•••.•..•
Supprimentos .......
Som ma ••• ,., •••••.
Vendidos ••••••••••
Existentes •.••••••.•
Supprimentos ••••••
Somma •••••••••••••
Vendidos •••....••.
Existentes .•..••.•••
Supprimentos ••.•••
Somma .••..•.•...•.
Vendidos ...........
Existentes •..••••••
Supprimentos••••.••
Somma ••••..••..••
Vendidos •••...••.•
Existentes ..•..•.••.
Supprimentos ••••.•
Somma ••••.••••••••
Vendidos •••••••••••
Existentes •••••••••

- aI i ã~ -

8

v.

"4

...r
I

~~ ~ lt')8~

~·
lt')

8~ ~

-

ACTOS DO PODER EXECUTIVO
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repartfção)

do seno adhesivo

~ez

de •••••••••••••••••••••••••• de 192 •••

a cargo do Sr •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• na ••••••••••••

--------------------------------------------~--------------

Importancia

supp~iC::entos

lmportancia
lmportancla
das existentes das vendidas

Assignatura
do encarregado
do Posto
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ACTOS DO PODER EXECUTIVO

Modelo n. 11

(Nome da
VENDA EXTERNA
Estampilhas

Modelo n. 12
(Nome da
Demonstração do estado da caixa do sello adhesivo a cargo do
Venda externa do

DEBITO
Saldo do mez findo •••••••••••
Recebido nos dias •••.• a ••••••

Total . .........••.•.••.

IIIIIIIIII

CREDITO
Vendido durante os dias ••• a ••

I

Saldo existente no dia •••.•••

Total .....•. ..........•

III

I

II

II IIIII
II

(Nome da localidade), •..••• de ••••..••••.•••••••••••..• de 192 .••••
( Assipatura do chefe da secção, sub-director, etc.)

•••····················•··················••·•·······•
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AC1'0S DO PODER EXECUTIVO

Repartição)
DO SELLO ADHESIVO
vendidas

Ent ••••.•. de ••••••••..•••.•••••.• de 192 .•••

Repartição)
(Categoria do funccionario) em .... de ............... de 192 .•.
:;ello adhesivo

••..• Via

l

lmportancl a

I

I I I I I I I I I I l I I I I I I 11111111
-

I
I J I Wlllllllll

111111111-

(Categoria do funccionario)
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ACTOS DO PODER EXECUTIVO

IIODELO A
(NOME DA REPARTIÇÃO)

LITro 4e reoeita do sello por verba
(Art. 6o)
~----~----:------:-----.-------;---------

RBNDA OlARIA
DATA B NU'11JRBZA DA
COBRANÇA

z

RBNDA MENSAL

Imposto

Por
verba

Total p di Total
do dia
or a do mez

-·--------·---·---·1--- ---- -- --

Modelo
Art. {]O, paragrapho unico)

(NOME DA REPARTIÇÃO)
N •••••

N •..••
SELLO POR VERBA

(NOME DA REPARTIÇÃO)

SELLO POR VERBA

SELLO POR VERBA

Exercicio de 1.9.2 .••

>

~
tD
t:1

Rs ••..• $ ••••

Exercicio de 1.9.2 .••

Rs. •••$ •••

Rs. • •• •$••••
Folha do livro de receita .•••.•..••.•••.•

No livro de recibo á folha •••• fica debitado o thesoureiro (ou qualquer outro responsavel) pela quantia
de (por extenso) ••••••.••••••••••••••••••••••••••••
recebida do Sr •...•..•.•.•••..•••••.•••••••••.••••
proveniente (todos os esclarecimentos possivels) ••••••

Recebido do Sr .•.••••••••••••••••.••••.
proveniente de •.•.•.•••...••••••••••••••

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

,

...•...••.•....•...•.........•...........••••••••

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

o

~
t:1

I

m
;..I

~

s
<
o

conforme verba n •• ~
N. da verba.

(Nome da repartiçilo) •••• em ••• de ..•••••• de 192 ••

(Nome da Repartiçilo) ••• em • . de .•. de 192 ••

O thesoureiro
(ou qUillquer responsavel)

(Rubrica do escrivilo do sello ou encarregado)

(Data)

O escrivão do sello
(ou encarregado)

~

~

MODELO C
(NOME DA REPARTIÇAO)

(Art. 42, §5o)

Demonstração do estado da caixa do sello adhesivo em ••••• de .•.•.••••••••••• de 192 .••

l
I

DESENVOLVIMENTO

QUANTIDADES POR VALORES

~~~:ãl~l§'~ § ~ ~~,·~~~§ =t§!§!~
SIS ~ ~~ã~:~i~
~~~~i~
~n ~ f5 cs·~'8
•

'4 '4 '4 '4 '4 '4

L'.\PORTANCIA

0

'4

~-~-~-~-~-~-~- --~-~---~-~- -j-==--~~-~~~-------------

DEBITO
Saldo do mez findo .
Recebido neste mez .

1

1 - 1 - 1 -- 1 -- 1 --- 1 --
-·-:-,-r-·-~---~-~--~-.~-t-l-l-l-l-l-l-l=·= T ===T'= =,=!=:==I======,======

Total •

CREDITO

-~'-'-l-1----l-;-1-l-1-1-,-1-·-·-

Vendidas durante o mez.
Remettidas á •
Saldo existente.
Total

==l=l=!=.==i=i=l=t=i=i=l=l=l=l=l=l=l=l=l=I=L=L=I=

Precisa-se

Alfandega de Corumbá, ...... de ......................... de 192...
O escrivão,

O thesoureiro,

>
~
:::>

!JJ

õ

2t;:J
;:l
[':j
~

~
j

.....

õ

I Me!

I Dia

1

I

ANNO 1922

I
I
I

-a
~
.g

$040
$050
$060

s:::

V>

[!!

$400
$500
$600

lil:l
l'Jl
~
l'Jl

d
t:l

3$000

o

4$000

V>

5$000

10$000
15$000
20$000
50$000
100$000
200$000

$060
$200

$500
$600
1$000
2$000
3$000
4$000
5$000
10$000
15$000

o

V>

c::

I

OAiiliOD~X3

li:
l'Jl

z
o
t:l
o
.;

~

t'"

o
~
:c

rn

l

V>

~

oV>
t:l

l'Jl

o<

~

6
o

V>

20$000
50$000

I

100$000
200$000
500$000

I

IMPORTANCIA

H3UOd OU

'ti
'ti
lil:l

V>

DJNHBIRO RBCBBIDO

Ç€.!.

~
m

t:l

~loO

$400

n

l'Jl

$050

$300

iiii"

o
z

z

N. DO OFFICIO DE
REMESSA

I

>!
.;

IMPORTANCIA

I
I

t:J

CD

~

lil:l
l'Jl

~-·-------

SU~DV

-

n

g

500$ll00

1010
$020
$040

,i

t'"

o
V>

1$000
2$000

I
I
I
I

~

~

$100
$.200
$300

----

~

~

r

--------------

~

N. DO OPPIClO DA
RBMBSSA
$010
I
$020
I

~
>:.

DI

o

o

DI

p.

o

~
~

CD

m
o

t:o
!2:

DI

s.
o
e.
~

1::1

o
tzJ
m

[

o
p.

r

15:

op.,

e.o
bj
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nm tO

DECRETO N. t 7, 539 -

J:)B NQVEMBRO DB

t926

Abre ao Ministerio da Fazenda o credito especial de réis
IJ6:874$Ã85, par(l pagar ao Dr. Graciliano Marques Jl_edreira de Fr.eitm~, em virtude de sentença ituliciaria

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do
Brasil, usando da autorização contida na resolução legislativa
n. 5. 024, de 28 de setembro ultimo, 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 126:874$385,
para pagar, em virtude de sentença judiciaria, ao Dr. Graoiliano Marques Pedreira de F~eitas, administrador dos
Correios da Bahia, exonerado por acto que o Poder Judiciario
julgou illegal, o que lhe deve o Thesouro pelo tempo em que
esteve afastado do seu cargo.
Rio de Janeiro, 10 de novembro de l 92G, f 05° da Independencia e 38° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Annibal Freire da Fonseca.

DECRETO N. 17.540-

DE

10 DE NôVEMBRO DE 1926

Autoriza o Ministro dà Agriculturâ, lndustria e Commercio'
a conceder á Companhia Nacional de Combustiveis os
favores constantes do decreto n. 12.948, de 80 de março
de /9/8

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do
Brasil, attendendo ao que requereu a Companhia Nacional de
Combustiveis, devidamente representada, decreta:
Artigo unico. Fica o Ministro da Agricultura, Industria e Commercio autorizado a conceder á Companhia Nacional de Combustiveis os favores constantes do decreto numer<>
12.943, de 30 de marco de 1918, de accOrdo COJll as clausulaf§
que a este acompanham.:
Rio de Janeiro, to de novembro de 1926; 105° da Independencia e 38° da Republica.
ARTH·UR DA SILVA BERNARDES.

Migu.el Calmon du Pin e Almeida.

AUtOS DO POUÉH EXÉCUTIYO
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Clausulas a que se refere o decreto n. 17.540, de 10 de
novembro do 1926
I

O Governo emprestará á Companhia Nacional de Comhusliveis, propJ'ietal'ia das jazidas carboniferas da nocinha
Município de Orleans, Estado ele Santa Catharina a impor~
l.ancia de 2.000:000$, afim do que sejam empregados:
a) em melhoramentos das installações. e machinismos
e apparelhos para lavagens e benefiamento ele carvão para
uma producção dia ria, no mínimo, de 150 toneladas;
b) em processos para fabricação de coke, com aproveitamento de sub-product.os da distillação;
c) em processos para aproveitamento dos resíduos d:o
carvão, taes como pyrites ou enxofre das rriesmas.
li

O emprestimo, a que se refere a condição anterior, só
sará effectuado depois de lavrada a escriptura de primeira
hypotheca ao Governo de todos os bens da companhia, referentes ás jazidas carboniferas, ·com todos os seus terrenos,
installacões, e feita a avaliação a que se refere o art. 5° do
referido decreto n. 12. 943 .;

III
_ O emprestimo será feito pelo prazo de doze rumos a
contar da data em ,que se tornar effectivo, vencendo dcsdo
então o juro de cinco por cento, e será amortizado em dez
prestações iguaes, comprehendidos os juros respectivos.

IV
A primeira amortização será feita dentro de sessenta
dias depois de findo o prazo de dous annos,. a contar da data
da escriptura da hypotheca, e 'as seguintes dentro de sessenta
dias depois de findo cada um dos annos ulteriores.
A companhia poderá, entretanto! ap~essar o resg_ate do
~mprestimo com o pagamento, por antec1p~ção, de qua]quer
quantia, devendo, em tal hypothese, ser feita a deducçao do
juro correspondente.

v
O pagam0nto (h~ssas nmorti~açõcs poderá ser. feito,_ no
totlo ou em parte, a juizo do Governo, em comhushvel ~ruto
ou beneficiado, ao preço fixado, dentro dos sessenta dms a
que se refere a condição IV, podendo a entrega df? combus ..
tiYel ser feita por forne~éimentos p·ar'Oiai'!s, no decurso do a~no.
UÍs de 1~2'6- Vot. III

47
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VI
A Companhia Nacional de Combustíveis se comprometb~.
a) a fran~uear aos fiscaes do Governo todas as suas de.
pendencias, fornecendo-lhes toJos os esclaL·ecirn~nlus pedido~
e a submetter préviarnenle á approvação do miuisLr·o du
Agricultura, Industria e Commercio todos os planos de allerações essenciaes e bem assim. os processos novos que re
solverem adoptar em seus estabelecimentos;
b) a admittil· em suas minas aprendizes até o miním••
de dez. e os alunmos, ·que concluírem o curso da Eseola d'
Minas ou o cul'so indt1strial da Escola PolyLcchnica ou dt•
outros institutos congeneres, atrS o numero de dous, indicados pelo Minislerio da Agricultura, Industria e Commercio.
garantindo-lhes pelo prazo de rious annos, desde quo não pre-judiquem a boa ·nrdem do estabelecimento, tima cliaria d!
2$ a 5$ para os primeiros e de 10$ a 1';:)$ para os ull it110~~
conforme os servicos que presLarem;
c) a beneficiar, pelo menos, a metade de s11a lll'oducçiio.

VII
O Governo Federal estabelecerá nas estradas de ferro
e navios da União o menor frete possível para o combustível
nacional e para os productos delle derivados, como o coke 0.
o alcatrão, e ainda para as pyrites rcsiduaes da sua purificação ou para o enxofre destas extrahido e promoverá accôrdo com as estradas de ferro e companhias de navegação
que gozarem dos favores da União afim de que reduzam an
mini mo as suas tarifas para taes artigos.

vnt
O· Governo Federal poderá coneeder utilização de força:;
hydraulicas de seu dominio para a. exploração e desenvolvimento dos serviços da Companhia Nacional de Combustíveis.
desde que taes forcAS não sejam m~cessarias aos serviços
federaes.

IX
O Governo Federal poderá ~m qualquer tempo requisitar, por necessidad·e de salvação publica ou em caso de
guerra, as usinas ~ dependencias da Companhia Nacional de
Combustiveis, de conformiqade com as leis em vigor.

X
A Companhia Nacional de Combustíveis se obriga n
cumprir todaR as ctisposir0rs constant.es dos dr'cretM nnmPl'O'~
12.943. de 30 de março de 1918. c 15.211, de 28 dt~ drzPmlJro
de t92t.

"/39

ACTOS DO PODER BX.BCUTIVO

XI

A falta de cumprimento de qualquer das obrigações
assumidas pela Companhia Nacional de Combustíveis será
punida com multa de 1 :000$ a 5:000$, a juizo do ministro
da Agricultura, Industria · e Commercio, elevada ao dobro
nos casos de reincidencia.

XII
O Governo Federal poderá estabelecer uma quota annua ~
de contribuição da Companhia para as despezas de fiscalização.
XIII
No caso de duvida na interpreLação do respectivo conLracto, set·á ella t·esolvida por arbitr~em, escolhendo cada
11ma das partes, dentro. do prazo de sete dias, o seu arbitro.
e estes. entre si, um outro, que servirá de desempatador
quando não houver accôrdo entre os primeiros: sendo o seu
laudo acceito e considerado definitivo por ambas as partes.

XIV
O alludido decreto ficará sem effeito si dentro do prazo
de 60 dias, a contar da sua publicação no Diario Official, não
tiver a Companhia Nacional de Combustiveis assignado o
respectivo contracto no Ministerio da Agricultura, Industria
e Commercio.
Rio de Janeiro, 10 de novembro
Calmon du Pin e Almeida.

DECRETO N. 17.541-

DE

10

de 1926.

-

DE NOVEMBRO DE

Miguel

t926

Proroga até 15 de maio de 1927 o prazo dentro do qual a
"Companhia Brasileira de Us·inas Metalluraicas" deveria
te1'm'inar as construcções e ·installações das suas usinas
no mun'icipio de S. Gonçalo, Estado do Rio de Janeir"o

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Bra·
sil, att endendo ao que requereu a "Companhia Brasileira de
Usinas MetallurgicaB" e tendo reconhecido o caso de forca
maior allr~gado, decreta:
Arl igo unico. Fica prorogado at~ 15 de maio Je 1927 o
prazo dentro do qual a dita companhia deveria· terminar as
conslruc~;ões e installações das usinas que se obrigou a montar no município de S. Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro,
conforme a clausula 11• do contracto de 29 de Janeiro de
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1925 e a clausula primeira, alínea b, do termo de modificação
e transferencia de 5 de junho do mesmo anno.
Rio de Janeiro, 10 de novembro de 1926, 105° da llu.lependeuciu c 38o da H.epuhlica.
AnTIIUR DA StLVA BEnNARDES.

Miguel Calmon du Pin e Almeida.

DECHETO N. 17.542 -

DE

10

DE NOVEMBRO DE

1926

Concede á .Municipalidade de Rezenda, ou empreza que esta
oraanizar, as vantagens elo decreto n. 5. 646, de 22 de
agosto de 1905, e dentais favores, para o aproveitamento
da (orça hydraulica da cachoeira da Fumaça, no Rio
Preto, ent1·e os Estados do Rio de Janeiro e Minas Geraes ..
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu o prefeito do Município de Rezende, Estado do Rio de J anciro, decreta:
Artigo unico. Ficam concedidos á Municipalidade de
llezende, ou empreza que organizar, as vantagens constantes
do decreto n. 5. 646, de 22 de agosto de 1905, c os demais
f av ores a que se refere o decreto n. 5. 407, de 27 de dezcmhro de 190·1, para o aproveitamento da força da cachoeira da
Fumaça, -t.ambem denominada da "Guarda" ou "Guarda YcJha" ou da "Pedregosa" ou ainda, do "Aldeiamcnto dos Intlios", situarla no rio Preto, entre os municípios de Hezcndc,
no Estado do Rio de Janeiro, c de Ayuruoca, no de Minas
Geraes, na fórma estabelecida nos mesmos decretos e mediante as clausulas que este acompanham, assignadas pc!o
ministro de Estado de Negocios da Agricultura, Indust.ria n
Commercio.

llio de Janeiro, 10 de novembro de 1926, 105° da Indcpendencia e 38° da Republica.
AnTIIUR

DA

Sn. vA

BEn,'NAnoEs.

Miguel Calmon dtt Pin e Almeida.

Clausulas a que s~ refere o decreto n. t7 .542. de tO de novembro de !926
I
A concessão para o aproveitamento de força hydraulicg dt~
que trata o decreto n. 17.542, desta data, é feita, rcspeitarl•J'l
os .direitos de terceiros, de accôrdo com o art. 1°, paragrapho
umco, do decreto n. 5. 407, de 27 de dezembro de HJO·t e
fcrá o prazo de noventa annos, contados da data do registro
do rc:5pcctiyo coutr\lcto pelo Tribunal de Contas.
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11

A concessão é dada para utilização total da força hy ...
drnulica do rio Preto, affluente da margem direita do rio
Parahybuna, entre os Estados do Rio de Janeiro e Minas
GPrnes, em um trecho a partir de um e rnf'io kilomefro a
montanf n do inicio da parte encachoeirnrln rlo mesmo rhl
atl~ á hnrrn do riacho São ·João.

111
O mínimo de energia electrica a produzir desde a pt imeira installação, será de cinco mil kilowatts (5 .000).

IV
A agua utilizada no accionamento das turbinas deverá
sür restituída ao curso do mesmo rio, embora :por intermedio
de affluente, devendo ser observadas as condições de salubridade.

-v.
A concessionaria, ou empreza que organizar, gozará, nos
termos do art. 18 da lei n. 1.316, de 31 de dezembro de
1904, da isenção de direitos para todos os materiaes de
construcção e de installação e machinismos, devendo requerer ao Ministerio da Fazenda isenção para cada partida de
material que receber.
VI

A h;enção de direitos de importação de que trata a clausula anterior sôrncnte será concedida si os rnachinismos c
matcriaes não tiverem similares no paiz.
VII

A conccssionaria, ou cmprcza que organizar, poderá
desapropriar os terrenos c bemfeitorias que forem indispensaveis ás installações clectricàs e á execução dos serviço~
a seu cargo, de accôrdo com as plantas que forem appr0·vadas pelo Governo.
VIII

o prazo para o inicio do fornecimento de energia será
de .cinco annos, contados da data do registro do contracto pelo
Tribunal de Çontas.
IX.

I: indo o. praJO da concessão, ficarão pertencendo á União,
Rem mdemmzaçao alguma, todas as obras, bernfeitorias, ma-
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cbinismos, terrenos, transmissões e materiaes que pertencerem á concessionaria e fizerem parte das installacões hydroelectricas.

X
Dentro do prazo de dous annos, contados do registro do
contracto pelo •rribunal de Contas, a concessionaria, ou empreza que organizar, submetterá á approvação do Gove1·no
as plantas, projcctos e mais detalhes de que trata o art. .t·>
do decreto n. 5 . 407, de 27 de dezembro de 1904 •
XI

Dentro do prazo de dous annos. a concessionaria, ou empreza que organizar, deverá communicar ao Governo a ínt-·
portancia do capital a ser fixado para a exploração da concessão, de accôrdo com o estabelecido no art. 5° do decr·eto
n. 5. 407, de 27 de de?;embro de 1904.
XII

A concessionaria, ou empreza que organizar, obriga.-se a
ceder ao Governo Federal, para as suas necessidades, até
trinta por cento (30 o/o) da energia electrica obtida na usina
geradora, sendo o valor do kilowatt-hora objecto de ajuste,
servindo de base os preços já estabelecidos em contracto celebrado com outras em prezas similares.
XIII

Além das obrigações expressamente declaradas na presente concessão, a concessionaria, ou empresa que organizar.
sujeitar-se-ha a todas as outras do decreto n. 5. 407 de
27 de dezembro de 1904.

XIV
Ao Governo fica reservado o direito de resgatar a concessão e installação, segundo as condições expressas no a rtigo H do decreto n. 5. 407, de 27 de dezembro de 1904.
Findo o prazo da concessão, a concessionaria, ou empreza que organizar, terá preferencia para sua proroga~.:,~l),
em igualdade de condições.

XV
O Governo, sempre que julgar conveniente, interporá o;;
seus bons officios para que a concessionaria, ou empreza quo
organizar, obtenha isenção de quaesqúer impostos ~sta
duaes e municipaes que porventura recahirem sobro as sna~:
usinas e dependencias.
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XVI

No caso de duvida na interpretação do respectivo contraeto será ella resolvida por arbitragem escolhendo cada
uma elas partes. dentro do prazo de sete dias, o seu arbitro,
e estes entre si, um outro, que servirá de desp.mpatador
quando' não houver accôrdo entre os primeiros, sendo o seu
laudo acccito c considerado definitivo por amba<; as partes.
XVII

O f0ro federal no Dislricto Federal será o competente
para todas a.s acçõcs que se fundarem em direitos e obdgações resultantes das concessões feitas de accôrdo r-om o decreto quo as presentes clausulas acompanham.
XVIII

A falta de cumprimento do qualquer das obrigaçõol:' as!'mmidas pela concessionaria, ou emprcza que organizar, será
punida com multa de um conto de réis ( 1 :000$000) a cinco
contos de réis (5 :000$000), a juizo rlo ministro da Agricultura. Industria e Commercio, elevada ao dobro nas reincidencias.
·
Dentro do prazo de dez dias, contados da publicação, no
Diario Official, da penalidade imposta, poderá a concessionaria, ou empreza que organizar, recorrer do respectivo
acto.
O recurso só será objecto de consideração quando acom.panhado do conhecimento do deposito. no Thesouro Federal.
da importancia da multa.
XIX

Será motivo de caducidade da presente concessão a paralysação dos serviços das usinas por mais de sessenta dias
consecutivos, salvo força maior comprovada. a juizo do Governo, ficando obrigada a concessionaria ou empreza que
organizar, a pagar a importancia de todos os impostos cuja
isenção lhe tenha sido concedida em virtude do decreto quA
as presentes clausulas acompanham.

XX
A concessionaria, ou empreza que organizar, contribuirá
com a quota de nove contos de réis (9 :000$000) annuaes,
paga em semestres adiantados, para a fiscalização dos serviços de que trata o decreto que as presentes clausulas acompanha,m.
XXI

A fiscalização dos serviços rlcsta concessão, executada
por technico nomeado pelo ministro da Agricultura, Industria e Commercio, será feita rle accôrdo com as instrucções
approvadas pelo mesmo ministro.
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XXII

O fornecimento de energia electrica para fins industrinos
e para consumo de particulares, nos lagares onde já houver
rêde de distribuição, tanto para producção como para transporte e transformação do emergia, será feito pelos preço3
approvados pelo ministro da Agricultura, de conformidade
com o respectivo destino e segundo o vulto do consumo, rPspeitados sempre os fornecimentos anteriormente contractados.
XXIII
O decreto que an presentes clausulas ncornp::mlnm ficat'it
sem effeito, sL dentro do prazo de 30 dias, contados de sua pi!blicação no Diario O{(icial, não tiYer a concessionaria assignado o r('spoctivo confracto no I\Iinistcrio da Agricultura,
IndusLria c Commercio.
Hio de Janeiro. 10 de novembro de 192ô. - Miguel Calmon du Pin e Almeida.

DECRETO N. 17. 51t3 -

DE

1o

DE NOVEMBRO DE

1926

Approva alterações feitas nos estatutos da Companhia
Nacional Ji"'arinhas de Leguminosas
O Presidente da Repuhlica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que. devidamente representada, requereu a
Companhia Nacional Farinhas de Leguminosas, autorizada
pelo decreto n. 16.789, de 10 de fevereiro de 1925, a funccionar com os estatutos que apresentou, decreta:
Artigo unico. Ficam approvadas as -alterações feitas no'~
estatutos da Companhia Nacional Farinhas de Leguminosas
de accôrdo com a resolução votada pela assembléa geral
extraordinaria dos respectivos accionistas a 23 de agosto de
1926, obrigada, porém, a mesma companhia a cumprir as formalidades ulteriores exigidas pela legislação em vigor.

Rio de Janeiro, 10 de novembro de 1926, 105" da Independencia e 38" da Republica . .
Ail.1'HUH DA SILVA BERNARDES.

llligucl Calmon dn Pin e Almeida.

DECHETO N. 1i. 3 U -

DE

1O DE

r-;-ov1~ ~rrmo

nr: 1D:2G

Approva a nova 1·c{orma dos estatutos da sociedade nnnnuma
I11dustrias Reunidas Fab1·iras Matam::;o

O Presidente da Rrpuhlica dm; Estadm; Unüloq rlo Br·asil,
attendendo ao qnr, devidamente rcprcsc11tnda, reqnerru n so-

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

745

ciedade anonyma Industrias Reunidas Fabricas Matarazzo, autorizada a se organizar pelo decreto n. 8. 812, de 5 de julho
de 1911, com os estatutos que então apresentou, cujas alt~ra
cões obtiveram approvacão, successivamente, pelos decretos
ns. 11.675, de 18 de agosto de 1915; 12.569, de 11 de julho
de 1917; 12.835, de 12 de janeiro de 1918; 13.769, de 20 de setembro de 1919, e 16.466, de 7 de maio de 1924, decreta:
Artigo unico. E' approvada a nova reforma dos estatutos
da sociedade anonyma Industrias Reunidas Fabricas Matarazzo
na conformidade da resolução da assembléa geral extraordinaria dos respectivos accionistas, realizada a 29 de maio de 1926,
ficando a mesma sociedade obrigada a cumprir as formalidades
ulteriores exigidas pela legislação em vigor.
Hio de Janeiro, 10 de novembro de 1926, 105° da Independencia e 38° da Republica.
ARTIIUR DA SILVA BERNARDES.
}flguel Calmon du Pin e Almeida.

DECRETO N. 17.545- DE 10 DE NOVEMBRO DE 1926
App1·ova

0

regulamento para o Curso de Chimica Industrial da
Escola de Minas de Ouro Preto

O Pesidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da faculdade que lhe confere o art. 48, n. 1, da
Constituição Federal, decreta:
Art. 1.° Fica approvado para reger o curso de Chimica
Industrial a que se refere o art. 2° do decreto n. 14. 486, de
22 de novembro de 1920, o regulamento que com este baixa,
assignado pelo ministro de Estado dos Negocias da Agricultura,
Industria e Commercio.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 10 de novembro de 1926, 105° da Independencia e 38° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.
Miguel Calmon du Pin c Almeida.

Regulamento do Curso de Chimica Industria] da Escola de
Minas de Ouro Preto

Art. 1. O Curso de Chimica Industrial da Escola de Mina$
de Ouro Prelo lern por fim preparar chimicos com. uma noção
geral objeetiva das industrias chimicas possíveis no Brasil e.
com especialidade, formar chimicos metallurgicos.
Paragrapho unico. O Curso de Chimica Industrial regeT'se-ha por este regulamento e terá o regimen escolar ela Escola
de Minas, naquillo que lhe fôr applicaycl.
0
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Art. 2. 0 O Curso de Chimica Jndustrial abrangerá as se ..
guintes ma terias:
f • - Chimica g·cral e inorganica Noções de Mineralogia.
2•- Physica experimental -Noções de mecanica.
3"- Chimica organica- Noções ele chimica biologica.
4•- Chimica industrial.
5"- Chimica analytica.
6"- Physico-chimica e electro-chimica.
Art. 3. A especialização do curso versará sobre os seguintes grupos:
a) lndustria dos acidos.
b) Industria do azoto: azoto, ammonia, saes ammoniacae~.
c) Industrill do leite: leite, queijo, manteiga e casei na.
d) Industria dos assucares.
.
e) Industria da destillação da madeira e bulha: betumes, etc. .
f) Industria da fabricação do papel: fibras e celllulose.
g) !Jndustria dos combustíveis: cokc, anilinas e demais
sub-productos.
h) Industria ceramica. Industria do cimento. Industria
dos carburetos. Industria do vid.ro. Industria dos refractarios.
i) Industria da soda.
j) Industria do sulfureto de carbono e dos cyanuretos.
kj Industria do ferro e metallurgia em geral, especialmente electra-siderurgia e electro-chimica.
Art. 4. As ma terias do Curso de Ch i mica Industrial obedecem á seguinte seriação:
1o anno:
Physica experimental;
Chimica geral e inorganica e noções de mineralogia;
Chimica anafytica qualitativa.
2° anno:
Cltimica organica e noções de chimica biologica;
Chimica analytica (methodos geraes qualitativos);
Chimica industrial inorganica.
3° anno:
Chimica industrial organica;
Chimica analytica applicada (materias primas e productos
industriaes) .
4° anno:
Especialização. Trabalhos experimentaes propriog.
Art. 5. O 4° anno é um anno complementar, de especialização em industria de reconhecida, reaJ e immediata utilidade
para o paiz, a juizo do Ministerio da Agricultura, tendo em attenção as industrias mais viaveis, exploradas no Egtado de
Minas.
Paragrapho unico. Findo esse anno de especialização, o
alumno que se tiver matriculado no mesmo e o houver frequentado regularmente, apresentará, para obter o dip~oma de "Chimieo Tndustrial Especialista", these ou theses sobre. trabalhos
f'xnerirnf'nfaes proprios ou indivifiuae~. s;.:;bmrttonrlo-so á defesa dellas perante o Conselho de Professores prasidido pelo
director da Escola, que só admittirá o alumno á defc:::a. de these
0

0

0
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depois do JUlgamento dos trab~Ihos experim~ntaes pelo~ re;;;pectivos vrofessores, que dev<'t'ao se pronunciar sobre si merecem ou não ser approYados.
Art. 6. O ensino do Curso dn Chimica Industrial será objectivo e obrigatorio, r materia alguma será profe~•:ada por
lições exclus~vamente theol"ir~as, si não por lições verbaeR com
dcmonstra~;õns, por au 1as c trahal!Jos praticas tão extensos
quanto po~"-iY,~I. r•xcurf;ões praticas o scientificas, r visitas a
cstabclecinwn!os indusll'iaes, cujos relatorios serão contmenLados pe!m; respectivos professores.
}.rt. 7. O ensino será ministmdn por professores, com auxilio de prepal'adores-repetidores.
§ 1. Para cada uma das materias do anno, as lições, em
numeJ'O de tres, no mínimo, por semana, serão dadas em dias
differrntes e deverão durar no mini mo uma e meia horas.
§ 2. Os trabalhos praticas dr Jaboratorio terão a segui ·lfe
duração mínima por semana:
0

0

0

0

1° anno:

Physica experimental, 4 1/2 horas;
Chimica geral c inorganica, 8 horas;
Chimica analytica, R horas.
2° anno:
Chimica organica, 8 horas;
Chimica analytica, 8 horas;
Chimica industrial inorganica, 8 horas.
3° anno:
Chimica industrial organica, 10 horas;
Chimica analytica, 8 horas;
Physico-chimica e electro-chimica, 8 horas.
Art. 8. 0 O anno lectivo ser:\, no mínimo, de oito mezes, divirlido <'m dous períodos.
Par·agrnpho unico. Durante cada periodo, os alumnos,
dentro rlos prazos marcados pelos respectivos. professores ou
prcparnrlores-repetidores, apresentarão relatorios circumstanciados de cada trabalho fJUe houverem executado.
Art. 9. 0 O candidato á matricula no 1o anno do curso deverá p1·ovar:
a) .iá haver completado 16 anrios de idade;
b) ser vaccinado r não soffrer de molestia contagiosa;
c) t.er sido approvadn, em rstabolecimentos officiaes ou
officia'izarlns, nas scguintPs materias: portuguez, francez, inglez 011 allcmiio, geo3raphia, hiRtoria do Brasil, arit.hmrtica,
algebra. gcomrt.ria e historia natural.
Art. 1 O. Sati~feitas as exigencias de que trata o artigo
anterior, será o candidato submettido a exame vestibular, que
constará dc uma prova escripta e uma prova oral para o conjunctq de arithmcticn r algehra. gcnmetri~ e trigonometria,
uma prova oral para physira r. chimica e uma prova pratica
para desenho.
Paragrapho nnirn. Para a matricula nos demais annos do
curso torna-se mistéJ' a exhihição de certificado de approvação gloh:-tl em todas as disciplinas do anno anterior.
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Art.· H. Poderão matricular-se no segun~o anno .do
Curso de Chimica Industrial os alumnos que tivere~ feitO
terceiro anno do curso fundamental d~ Escola de 1\!·mas.
0
Art. 12. Quando o numero de candidatos. á m~triCula no
1o anno exceder á capacidade dos laboratorw~, f1xada pelo
Conselho de Professores, de accôrdo com o d1rector ~a escola, serão proferidos os candidatos que houverem obttdo as
melhores médias das notas de todas as proyas do exame vcst ibular.
_
Art. 13. E' obrigatoria a fre_quencia ú~ _liçocs, trab~l~os
11raUcos nos Iaborat.orios, excursoes. exerciCIOS, compos1çoes
escriptas, arguiçõcs, etc., send~ eliminados os a!umn<?s. que, no
fim de cada periodo, não tiverem frequencm mmm~a de
4/5 das lições. arguições c composicões escriptas realizadas,
bem como aqt:iclles que não tenham executado todos os trabalhos praticos e excursões c apresentado os respectivos rcIatorios.
Art. H. No primeiro dia ·ut.il da segunda quinzena de
agosto, reunir-se-1m o Conselho de Professores, sob a presidencia do director da escola, para tratar da organizacão dos
programmas de exame vestibular c de ensino, horarios, excnrsõcs c visitas.
Art. 15. A commissão examinadora do exame vestibular
será nomeada pelo director da escola, .podendo recahir a nomeação mesmo em docentes da escola, estranhos ao corpo de
professores do Curso de Chirnica Industrial.
DOS EXAMES

Art. f O. Haverá em cada período uma só época de exames
finaes, realizados oito dias depois do encerramento do ensino.
§ t,o Os exames constarão do provas escriptas, praticas ·~
oraes sobre as materias ensinadas durante o período.
§ 2. As provas praticas, que serão eliminatorias e por
matcria, terão por assumpto pontos sorteados da lista quo
abrange toda a materia ensinada. As ornes, igualmente por
disciplina, serão vagas, extendcndo-se por diversos paragraphos do programma.
§ 3. 0 Para o qtuarto anno, os exames versarão sobre a defesa de these ou de these~ relativas aos trabalhos experimcntaes proprios, desde que estes tenham sido julgados de merecimento pelos professores respectivos. O candidato sujeitfl;r-se-ha, perante o Conselho de Professores, presidido pelo
d1rector da escola, ás arguições que os professores julgarem
n~ces~arias sobre o assumpto da these e a realizar as experiencias que estes reputarem necessarias á demonstração de
suas affirmativas, etc. O processo de defesa de these obedecerá a um programma préviamente organizado pelo Conselho
de Professores e approvado pelo director da escola, programma
de que o candidato terá conhecimento ao iniciar o curso do
4° anno.
Art. 17. Não poderá prestar exames o alumno:
. a) cuja ~édia geral de notas obtidas em arguições, comP?~nçoes escr1ptas, relatorios de exc,ursões c de trabalhos prat 1cos fôr infrrior a oito;
0
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b) que depois das repetições concedidas a critcrio do Conselho de P~·ofessores, sem pr~juizo. da regulat:id.ade d.o funccionamento do curso, não ha.)a o~tido nota mii_!Ima Cinco em
seus relatorim; de trabalhos ;;>ratwos c e:xct~rsoes;
c) que não tenha satisfeito as e:xigcncms de que trala
o art. 12;
. . •
.
. .
d) qne, sem compromisso de restitUJça~ t~llcrwr, a JU~ZO
do Conselho de Professores, não tenha reslihudo em perfeito
estado o material que porvent.ura lhe tenha sido confiado
pelo director elos estudos, n~ inicio do ann? lcc~ivo, para os
necessarios trabalhos expertmcnlaf~s proprws, st o alumno
pretender a cspecializa(:ão, isto é, Llefendcr a these ou a;,
theses de que h·ala o art. 15.
Arl. 18. A nota inferior a cinco em qualquer prova ou
a média geral das notas obtidas pelo alumno nos examc3
i'inaes de cada período, quando inferior a oito, determina a
reprovarão para todos os effeitos. A mesma disposição 3c
applica ao exame vestibular.
.
Art. 1 g. O processo de exames será regulado pelas disposições do regulamento da Escola de Minas, que forem applicaveis, excepto para o 4° anno, ao qual se applica o disposto no art. 16, § 3°, desle rrgulamcnto.

DOS TllAl3ALIIOS PllATICOS E DO ENSINO

Al't. 20. Os professores c prc.paradores-repelidores registrarão, em livros cspeciaes, suas lições, os trabalhos praticos dos alumnos, as faltas e as notas dadas aos mesmos.
Paragrapho uni co. Todas as occurrencias devem ser registradas, accentuando o esforço, a dedicação e o proveito de
cada alumno no estudo e nos exercicios prat icos, afim de que
entrem para o calculo da classificação final dos alumnos, que
lhes servirá de incentivo e premio.
Art. 21. Os professores são obrigados a executar o programma completo da materia. justificundo perante o Conselho de Professores, si a·caso não o fizerem, o motivo que determinou o não cumprimento desse dever.
Paragrnpho uni co. O director de estudos, verificada a
f ali a, dará conhecimento ao dircctor da escola' desse não cumprimento de dever, afim de que esse director convoque o Conselho perante o qual se juslificará o professor, cabendo ao
Con~elho apreciar o valor da allegação.
·
Art. 22. Premias de via'gem ao estrangeiro para aperfeiçoamento ele estudos sómente serão concedidos aos alumnos
que realmente se distinguirem durante o curso todo e que
houvcre~n .apresentado trabalhos experimenlaes proprios sobre
a espccmhdade em que pretendem aperfeiç'Oar-sc trabalhos
'
julgados de valor pelo Conselho de Professores.
Art. 23. As excursões scientificas, visitas a fabricas usi~as. etc., serão, por proposta dos respectivos profcssor~s indiCadas pelo Çonsclho de Professores devendo ser realizadas
drsdc QtH' ~ d1r~ct~r da escola as tenha autorizado, á vista: dos
recursos d1spomveHL
. ..:Al't. 24 .. As lições e aulas praticas terão programma e serzaçan !Jl'Olll~10S, approvados pelo Conselho de Pt:ofessqrcs •.

AU'l'OS DO PODER EXECUTIVO
DA ADMINISTRAÇÃO

Art. 25. O Curso de Chim ica Industrial ~ subordina·~o
administra! ivamento ao director tl~~ Escola de l\hnas e techmC<'o e seientificamenLe a um direciur de estudos, que será de
livre designação do ministro dn Agricultura, podendo essa
designação recahir sobre o nome de um dos professor~s do
Curso rle Chimica Indw;trial, sob proposta da Congregaçao da
Escola de Minas.
Art. 26. Compete ao director administrativo, além_ de suas
aLtribuições previstas no regulamento da' Escola de Mmas:
a) presidir as sessões do Conselho de Professores;
b) vétar os actos do mesmo, com recurso para a Congregação da escola e, em ultima instancia, para' o ministro da
Agricullura;
c) visar as folhas de pagamento, que devem ser organizadas pr-Io secretario da' escola:
d) auíorizar as despezas com o Curso de Chimica, dentro
,i;ts rosperf.ivns consignaç()es or~.:amentarias;
e) convocar as sessões do Conselho de Professores sempre
que julgar necessa'rio ou forem pedidas pelo directo~ de estndos;
f) elaborar o relatorio annual do curso.
Art. 27. Compete ao director de estudos, ter a seu cargo
a direcção de todos os trabalhos relativos ao ensino, ficando
suas drcisões dP.pendentes de app~ova'ção dP director administrativo, que é o responsavel pela direcção ger·al da Escola á
qual está annexo o Curso de Chimica.
Paragrapho uni co. Ao direct.or de estudos, incumbe:
a) organizar, no fim d" ca'da anno lectivo, um relatorio
circumstanciado sobre os trabalhos executados durante o anno;
b) apresentar um orçamento rei ativo á,.q despPzas com os
melhoramentos necessarios á efficiPncia' do curso, afim de
que o director da escola leve ao conhecimento do ministro;
c) receber as reclamações dos professores quanto ás necessidades de suas cadeiras, dando conhecimento ao director
da escola;
d) propô r as medidas necessar ias em beneficio do ensino
do curso, para que o director da escola as leve ao conhecimento da Congregação da Escola de Minas;
e) fiscali1oar, pelos respectivos relatorios, si os alumnos
em estagio no estrangeiro cumprem as instrucções que lhe
forem dadas, propondo seu regresso desde que não tenham
correspondido ao objectivo de seu estagio;
f) velar pelo~ t!ab~}hos de experilllentaÇtão propria dos
alumnos de especiallzaçao, pelas excursoes, visitas e conferencias praticas para que tenham efficiencia.
DOS PROFESSORES

Art. 28. As cadeiras do curso serão regidas por profissionaes, especialistas nas respectivas materias e contractados pelo
Governo no paiz ou. no estrangeiro, podendo tambem ser
designados docentes da Escola de Mina:; para regei-as desde
que possuam ós necessnriüíl reqtJisit.os, sendo, porP.Ín, 8~11~ no-
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mes indicados pela Uongregação da Escola ao ministro da Agricultura que poderá ou não fazer a respectiva designação.
Pai·agrapho uni co. Os professores terão como auxiliares
preparadore:-:~-rcpelidores, que serão profissionaes especialistas
nas re;-;p,•cLivus mal I' L' ias e conlraclados pelo <Joverno, no pai r
ou no e~:: t·angeu·o, vodendo tambem ser designados, dentre o
corpo dueente e os chimicos analystas da E.,colu de Minas,
desde que possuam os requi~i~os necessar}os, obedecendo a
indicação de seus nomes ao mm1stro da Agricultura ao mesmo
processo estabelecido neste artigo para a designação de profcs~3ores.

Art. ~u. Si o Ctlt·po de professores fôr constituído de profissionaes cuntracta,:os. as materias do curso serão grupadas
em tres eadeiras de modo que o corpo de professores se coml)Orá de lr('S profess1 'I'es. sendo: um para reger a cadeira com-prehendcndo as ma: ~~rias chimica organica - chimica analytica - chimica biologica; um para reger a cadeira comprehendendo as materias - chimica geral - chimica inorganica
- chirniea industrial e noções de mineralogia; um para regrr
a eade ira ('.oatprohendendo as ma terias - physica experimental , nut;õ<•s de mecanica - physica-chimica - physica industrial e elcclro-chimica.
ParagTapho,unico. Si o corpo .de preparadores-t·epetidores
fôr constituído de profissionaes especialistas contractados, as
materias do curso serão grupadas em duas secções, de modo
que para cada secção será contractado um profissional esp~
cialista, sendo as duas secções constituídas do modo seguinte:
uma, comprehendendo as materias - chimica geral - chimica
organica --- chimica inorganica - chimica analytica e chimica
biologiea; outra. comprehendendo as maferias -- chimica Industrial, no<.:ões de mineralogia - physica experimcnl ai, noções de mecnnica - physico-chimica e electro-chimica.
Art. :i O. Aos professores e preparadores-repetidores profissionaes e:-;pecialistas contractados serão fixados, em seus
conlraclos. vencimentos rnaxiinos, respectivamente de 18:000$
e 9:000$ annuars a cada professor e a cada repetidor.
Pa1·agrapho uni co. Aos professores e preparadores-repetidores do corpo docente da escola não poderão ser abonadas
gratificaçõe::-; mensaes a cada um, superiores a 700$ para os
professores o 400$ para os pre,.Paradores-repetidores; o anno
lectivo scl'á, entfta, de dez mezes.
Art. 31. As cadeiras poderão ser regidas, todas ou algumas
dellas, por profissionaes contractados e por professores designados do corpo docente.
Paragrapho uni co. Quando por professóres designados do
corpo docente, cada uma das materias de que trata o art. 2°
constituirá urna cadeira regida por um professor. Igualmente,
cada cadei1·a assim constituida poderá ter um preparadorrepetidor dPsignado do corpo docente.
Art. 32. Na hypol hese do corpo de professores ser consf.ituido, em parte, de professores e profissionaes designados do
corpo docente da escola. dever-se-ha obedecer na distrihuicão
das cadeiras ás dispusic;ões do arL 29. paragrapho unieo, c ás
do paragrapho unieo do artigo anterior.
Paragrapho unico. Igual criterio deverá ser obedecido
quanto aos pl'eparadot·es-repetidores, si o corpo docente destes
ou do curso fôr constituído de eontractados e de designados do
corpo docente ·da escola..
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Art 33 A indicação dos nomes dos docentes, preparado..
res-repetidores e chimicos analystas da escola para serem
designados como professores e preparadores-repetidores rto
Curso de Chimica Industrial será feita pela congregação da
escola
Paragrapho unico O Governo poderá, em qurilqucr tempo,
contractar profissional ou profissionaes especialistas para a
rcgencia das cadeiras do curso c para exercer os cargos de
preparadores-repetidores, nos termos dos arts o 29 c 31o
Art. 34 Compete aos professores organizarem c executarem os programmas approvados pelo Conselho de Professores, ministrarem o ensino theorico e pratico e dirigirem,
respectivamente, os trabalhos das aulas, os exercícios c trabalhos de laboratorios, sendo auxiliados, 11ara este fim, pelos
preparadores-repc tidores
Art 35 Aos preparadores-repetidores incumbe, respectivamente:
a) fiscalizarem a execução dos trabalhos praticos, guiando os alumnos nos laboratorios e officinas;
b) executarem com auxilio dos serventes, ás suas ordens,
as preparações c experiencias julgadas necessarias pelos professores;
c) ensinarem uma parte das materias da cadeira a que
pertencerem, quando isso fôr conveniente, a juizo do director
da escola, ouvido o director de estudos;
d) substituir o professor em seus impedimentos.
Art 36 Os preparadores-repetidores, além do desempenho de suas funcções, são obrigados a executarem analyscs,
pesquizas scientificas, experimentações e ensaios, que o direclor da escola determinar, relativos ás possibilidades de aproveitamento industrial desta ou daquella materia prima do paiz,
trabalho que deverão executar nos laborntorios do curso.
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS

Ar L 37 Os actuaes professores e preparadores-repetidores não necessitam de indicação da congregação ao ministro da
Agricultura para serem designados professores e preparadoresrepetidores, podendo o ministro, independentemente de indicação1 designai-os para exercerem as funcções que veem exercendo, ou contractar profissionaes especialistas, nos termos do
paragrapho unico do art 33
Paragrapho unico O preenchimento das novas cadeiras c
dos logares de preparadores-repetidores, cuja creação se verifica com este regulamento, far-se-ha obedecendo, como melhor julgar o ministro da Agricultura, a uma das disposições
contidas ou no art o 28, ou no art o 29 e seus- paragraphos o
Art. 38 Em hypothese alguma os professores e prep'1radores-repetidores perceberão gratificações sinão pro labore,
quando forem designados do corpo docente da escola.
Paragrapho unico. Para este effeito, o anno lectivo é fie
dez mezes, contados de agosto a maio, inclusive, sendo oito
mezes de curso c os dous mezes de maio e agosto destinados
n exames finaes de período e excursões e a exame Yost ibula~·,
etc respectivamente
Art. 39 O numceo do serventes do curso será de dous,
contrabtado·s pelo dircctor da cs·cola, pOd~C:}o-se, p'ôrém, rescl:n,..
o

o

o

o

o

o,

o

o

o
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dir em qualquel' Lempo o contraeto, desde que nfio cumpram
suas respectivas obrigat;.õcs, por simples acto do dircetol' da
escola.
Paragraplw un ieo. O dirrcl.or da escola poderá, desdo que
o ~erviço do Cur::>o d1• Chimica llnduslrial o reclame, desig·nat·,
tio corvo dP servcnl n~ lla escola. para cxerct~rem identic~1s
fu nc(:ões no mesmo curso. sem prejuízo de seus servir: os privai i vos na f'sroln, um, ou dons scrYt'nf es, com a gratificação
:.•.nlmal af1'•

flOO~OOO.

Al'l ..'1{). "\o dil'l•eloJ' da l'scola sel'á abonada a gratificaçüo
nnnual d<' -~ :000~ t' ao dirccloJ• de estudos. na hypothese de ser
prol'esso1· do em·sn, qure sr.ia eonlradndn quer Sf'.ia d('sigmui,,
a gTal i fÍI'Ht:fio

a!IIIUH) d1~

'! :000$000.

Paragraplw unico. 8i o dil·Pcl o r de csi utlos do curso ft'•t'
esf.J·anho ao eo1·pn dn Sl'U profnssm·ado, St'r-lhe-ha abonada a
gral.irieação d1~ ::l :000$ por anno, ficando entendido que p-e
a11110 lrclivo dr d<'z nwzes.
Arl. !t t. :'\Pnhnma impnrianeia Slll1Crior a 80 % da subvenção pouerú sc1· despendida com o pessoal docente.
llio d1~ .Tmwiro. 10 de novembro rJc 102G. -

mon du /'in c .1lmcida.

D.ECHETO N. 17. 5!t.ü -

DE

11

Mi(fltcl Cal-

DE NOVEMBilO DE

192ü

Jbrc, uo Ministeriu da Viação e Ob1·as Publicas, os Ci'Cllito.~
de 50:000$, ouro, e 50 :000~. papel, pm·a attcnder a dcspezas com. saviços de illwninação publica da Capital Fctleml.
O PJ•t•sidf'nl e da firpnltlica dos Eslados Unidos do BL'asil,
u:mndo da :wtol'i:t.:it;fto conlida no l1ec.Telo kgislativo n. 5.0:12 .A,
do lti de olltllllro do cotTcnfn amw, c lendo ouvido o l\Iinii-i1c~riu d<• l:'azt•w la u o Tribunal du Conta!), nus termos do art. {):J
do Hn;ulamPnlq Geral dt~ Contabilidade Publira, n~~olve alJrir,
ao i\lini:-;tel'io da Yi<q;fio c OlJr:1~ Pul•lica~, 0'1 ercdit0;3 du
50 :OúiJ~. t'lJl'''· c GO :OOUIB, vapel, JHH'a oecorrer ás 1lespezus cr:tlll
~:t•t'Yi!;'-'~ tk illumiml•~<"i.u pulJliea da Capital Federal.

Hio de Janeiro. 11 de noYetnbro de 192G, 10G'J tla Indepcmlenda L' :Jt:~" da HevulJliea.
AnTIItTn

D.\

SIL\'.\

BEnN.\IIDli:G.

J.'l'ancisco

Leis tlc

lU~ü-

Yol. 111

.~hí.

754

ACTOS DO PODER EXECU'1'1VO
DECRETO N. 17. 54 7 -

DE 11 DE NOVEMBRO DE f 926

Approva o regulamento para o Serviço de Assistencia
Hospitalar no Brasil

O l,rcsidcntc na Hepublica dos Estados Unidos do Brasil:
Resolve, na conformidade do art. 48 da Constituição Federal, approvar, para o Serviço de Assistencia Hospitalar no
Brasil, creado pelo decreto legislativo 5. 058 de 9 de novembro
corrente, o regulamento que a este acompanha, assignado pelo
ministro de Estado da Justiça e Negocias Interiores~
Rio. de Janeiro, H de novembro de 1926, 105° da Indcpendencia e 38° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.
Affonso Penna Junior.

Regulamento do Serviço de Assistencia Hospitalar no Brasil

CAPITULO I
CONSTI'l'UIÇÃO E A'f'fRIBUIÇQES DO CONSELHO
Art. t.• O Conselho de Assist.encia Hospitalar no Bra'3il,
creado pelo decreto n. 5. 058, de 9 de novembro de 1926, 'P
constituído dos seguintes membros:
a) o presidente do Conselho, de escolha e nomeação 4lo
Presidente da Republica;
·
b) o director do 'Instituto Oswaldo Cruz;
c) o director da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro;
d) o director do Departamento Nacional de Saúde Vublica;
e) tres membros escolhidos pelo. Governo entre os directores ou presidentes de instituições privadas com objectivos
rnedico-sociaes.
Art. 2. 0 O presidente do Conselho, escolhido entre medicas de notorio saber e de reconhecida competencia em assumptos medico-sociaes, será o orgão executivo das disposições legaes e regirnentaes c das deliberações do Conselho concernentes ao3 servicos de assistencia hospitalar, e terá a responsabilidade technica e administrativa desses serviços.
Art. 3. Os membros do Conselho, de nomeação do Governo, terãd exercício nos respectivos cargos por quatro anno.'),
podendo ser reconduzidos, a juizo do Presidente da Repnblica.
Art. 4. Os serviços teclmicos e administrativos do Conselho de Assistencia Hospitalar Lerão ainda os segu inbs
funccionarios effectivos:
a) um inspector technico;
_b) um secretario;
0

0
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c) um thesoureiro;

d) um amanuense;
e) um dactylographo.

Paragrapho unico. "Estes funccionarios serão de nomeação
do presidente do Conselho, que tambem designará um guarda..:
livros. Quando as · exigencias do serviço o indicarem, poderá
contractar outros funccionarios technicos ou administralivos,
fixando os respectivos vencimentos c submetteudo sctl aeto
á approvação do Conselho.
Art. 5. Serão gratuitos e eonsiderados l.ilulos de benemerencia os serviços prestados pelos membros do Conselho de
Assistencia Hospitalar.
Art. 6.° Constituem attrilmições do Conselho:
a) organizar, de accôrdo com b Governo, a assist.cncia hospitalar e outros serviços de tratamento c assistencia a enfermos executados pela União e orientar, quando solicitado, os
governos estaduaes e as instituiçeõs privadas, que pretenderem installar hospitaes ou quaesquer outros estabelecimantos de assistencia medico-social e de tratamento de doentes;
b) promover e estimular iniciativas privadas com objactivos medico-sociaes, especialmente as que se destinarem á
organização de hospitaes e de outros estabelecimentos para
tratamento de enfermos;
c) administrar, na Capital da Republica, os hospitaes e
outros estabelecimentos de assistencia á enfermos, á alienados
e a doentes de qualquer nature~a, mantidos pelo Governo Federal, exceptuados os do Departamento Nacional de Saúde
Publica, que tenham por fim a execução de medidas de prophylaxia das doenças transmissíveis ou a educação hygienica,
e exceptuados tambem os hospitaes militares;
d) fiscalizar os hospitaes e quaesquer instituições prlvadas de assistencia a doentes e verificar a applicação regular
e efficiente das subvenções concedida~ pelo Governo a essas
instituicões;
e) receber donativos, de qualquer especie, á assistencta
hospitalar e aos hospitaes do Governo, dando-lhes a applicação determinada pelo doador ou aproveitando-os, quando não
houver applicacão determinada, no desenvolvimento da assistencia hospitalar ou na organização de um patrimonio;
f) promover e realizar accôrdos com instituições privadas, para dar maior expansão aos serviços de assistencia hospitalar no Brasil;
g) organizar os orçamentos annuacs de receita e desnC'za
de todos os serviços a seu cargo;
·
h) propor ao Governo as modificações que, pela experiencia, forem julgadas neccssarias neste regulamento;
i) approvar os planos de eonstrucção, organização e instalIacão de hospitaes, de casas de saúde c de estabelecimento;;
congeneres officiaes ou priavdos;
j) exigir dos estabelecimentos existentes o cumprimBnto
das disposições impostas pela moderna technica hospitatar,
tomando as providencias devidas até á suspensão do funceionamento, si necessario fôr.
Art. 7. Constituem attribuições do presidente do Conselho:
I ~ Superintender todos os serviços a cargo do Conselho
de Assistencfa Hospitalar;
0
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Fazer cumprir os dispositivos lcgaes c reg-imentacs
quaesquer providencias, de ordem technica ou admin i:-::t rativa, necessarias á efficiencia desses serviços;
IJ:L- Informar o ministro da Justiça e Negocias Interiores
fo'olJre as occurrencias do serviço de Assistcncia Hospitalar,
r ~olicitar daquelle titular as providencias que d<'penLlam de
autoridade superior;
IV - Entender-se com quaesquer autoridades admini.:;tralivas da Ilcpublica sobre assumptos concernentes aos lt·alJalhos do Consélho de Assistencia Hospitalar;
V - Solicitar do Governo iniciativas ou providencias, que
julgar necessarias _ao desenvolvimento e á maior perfeição dos
servicos de Assislcncia Hospitalar no Brasil;
VI. Esludar os projectos e planos ele organi:t:açfio tio hospitaes do Governo, snbmettondo-os ú nppt·ovat,:fio do Conll -

r

1o mar

~·dho;

Vli. Ilcprcscnlar o Conselho em todas as suas l'elueões;
Ylii. IDisf ribuir lrabalhos c dar ineumbencia aos ftmccionarios tcchnicos e administrativos, orientando-os c fiscalizando-os;
IX. Prosidil· as reuniões de Conselho r convocar, de acrtll'llo com as exigcncias dos serviços, reuniões cxtraordinal'ias:

X. Nomear, ouvi.d.o o Conselho, os direetort>s, os cltefe.;,
nssistentes c oulros auxiliares de clinicas dos hospilacs tlo
UoY<'riJo:
XI. ·Nomear os funccionnrios tcchnicos c adminislratiYu~, de accôrclo com o art. 4° c paragrapho unico, deste rcgulamcnlo;
XII. Nomear phal'maccuticos, ajudantes de pharmacin,
(•nfermciros, scrvcnlos, porteiros· o quaosquer outros funceio·
narios dos hospitaes a cargo do Conselho, ou elo quaesquc1·
outras dependencias ftesses serviços, dando conhecimento de
seu acto ao Conselho;
XIII. Conceder liccnç:a, alé 30 dias, aos funccionarios da
Sccrelal'ia, Thesournria n rias oub·as dcpcndenrias do Con~c
lho de Assistcncia Hospitalar;
XlY. Dcmilt.it·. d•~ aret•t·do com as cxigcncias do::; scrd~.;os
e o~ dispusitiYos lc•g;u~:-;, o:-; funeeionarios ;t~e sua nomeação, e
]H'opór ao Conselho a dettJb::;fiu dos funeciuJt<IYius de que trab.
u i tem, i O deste artigo;
XV ..Admoestar ou censurar, verlJahneul.c ou por escriDio,
quacsquer dos funccionarios technicos ou administratiYos dc;:.::cs serviços;
XVI. Impor penalidades, de accuruo com a natureza da
falta e c um os d.i~vof::ithos lcgaes, aos funcc ionarios de Gua
Homeação exclusiYa;
XVII. Propôr ao Co use lho as penalidade:::; qUe tenham tle
:-;er impostas aos funcdonarios ::;uperiorcs do Conselho de A-; ..
tiistencia;
XV~II:. Propor ao ministro as IWnalidudes de suspeusiiu
nu tlen~ssao que devam SC'l' itnpostas aos funeeiouarios drl
l!IJJlH~tu~ao superior, do minislro da Jut:Jl.i•·a e Nt'''Oc iu~ Iutt:riqJ·•~s ou do Presidente da Hepublica: ·
LJ
XIX. De aceMtlu rom o cliredot• da F<li'Uldafle •le 1\hltli.
4
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cina do Rio cte Janeiro, realizar entendimentos com as ad ...
ministracões de hospitaes e de outras instituições privadas,
pnra Lwililnr nrssf's estabclccimcntoR o ensino medico;
XX. P1·rsid it· ns roncnrrencias destinadas a fornccimcnl o.;;
no Conselho;
XXI. Enrurninhnt· no minislt·o o.s papci.s flllC rlrprndnm
tlf' ~~nluçfío supPrior;
XXII . .Auloriznr a cxtl'nrçi'í.o f]c rcrl.idões;
XXIII. Ordenar pagamentos, qnc tiverem de sf'r fP!tos
JWlt1 Thesourriro:
XXlY. Yi~nr o.-~ rltrf}lll'~ pnrn rrl irada {!,r depo~ifoR fci11 ~~ nn::; k11wn~·.;
•
:\\\'. A~sign:n· o~; IPrllltiS df• :tlH'rlut·a e PIH'Pl'enJnPnlo de~
livrn" 111' f'srriplut·ae~n, visando todns as sua~ folhas;
XX\'[. Nomcnr· as commissGc•R examinadoras dos canclidnlo~; nn I ilulo de mcd·icos do~ hospitar::; do assi.stcncia c
prPSi{!.it· ns resprrUvos concursos.
A ri. H." Cnn~d ilurm nllrilmiçõrs dos membros do Cnnsclho:
l. Cnmp:1rrcrr {is rr1milies ordinnrias c rxlrnordinaria::J
dt) Con.:o.nlho c rlisrnl i e os nssumpt.os trazidos á deliberação;
li. Apresentar á decisão do Conselho quaesquer suggcs1i'ir.c; conrcrnen tr::; aos sorYiços de Assistencia Hospitn lar, e
l'r:clamrtr JH'O\ idcncias quo repute necessarias á normalidade
r ú rfíiciencin ::1,(1 ~.ses r.rrviços.
III. HccorrPr dns deliberações do Conselho. e das de seu
pre:-ddrnlt', p:wn o ministro dn Justiça r Negocias Int.eriore.:;;
IY. Tli~:cnf i1· n:, plnnns r ]Wojnrlns de organização do~
srryiçns ltn'>pilal:wrs P dr comdrurçiio dM hospitnrs do ({n .•
\'C'l'llO;

V. V oi nr nns l'rsnlu\;ues dn Conselho.
VJ. Snlie il at· in l'm'maçfírs t' rsP.larrr.imrnfM soln'r a exrruçüo do qurtnS([llPt' Sf'I'Yit:rv' n r:ngn d.n Conselho dr Assistenr Íf\ IIn.:;pif alar.

. CA PITFLO TI

.\1'1 .. 9." O Consf'lho J'rlmie-sr-11:-~. em srssfín orrlinnri:1
nma YP7, po1· nwz. c em scssõt>s rxll·nordinat'ias f}Hanclo ftn·
eonvocndn ]H' lo rlrosidcnfc.
Art.. JO. Nas reuniões ordinarias o pr~sidenf.e r8lalar:í
nR ocemTcncins dos serviços, submettnrá ú approvnção rJq
Cnnsrlho os netos nrl.minisfrativos que honver praticado
npl'f'f!(•n[m':í iniriaf ivnR qno ,iulgnr nrr.cssm'ias

nwnln

nrasil.

n :10

nprr·fpir,amPnfo da Assislf'neia

o

ao df'sl'nYnl'viJfospilnlat· nn

Parngrnplto nnic.o. Nas sesRÕes rxtr·amvi,inal'ias sol'fio lt•n.
n~ n:-;sumplns que df'fcl'minnrrm a cotwocar,i'ío da::;

f:uln~

mr·~rn:1s

.

.\1'1.. 11. O prr;..:irlPnfl' rlrsig-n:1rú, nnnnnlmrnle, (luas eomnlis:::iíP~~. rath uma ronsl if.nirla dn rloi~~ mornhros do f:nnsrllw
p:Ha 11 1'-:dt!dn f' r'xnnre de qllrRifíf'c; ff'l'ltnirns e adrninislt•:t·~

AC'rOS DO PODER EXECUTIVO

758

tivas, que tenham :d.e ser submettidas á decisão do mesmo
Conselho.
Art. 12. Uma das commissões, de que trata o artigo
anterior, Re encarregará da fiscalização doR serviços de contabilidade, examinando trimestralmente livros, contas e outros documentos apresentados pelo Vhe.soureiro, conferint1o
recebimentos, pagamentos e saldos existentes na thcsouraria,
afim de verificar a legalidu~n.e e legitimidade das desper.as
realizadas .
§ 1. A mesma commissão, de que trata este artigo, examinará os planos e orçamentos de quaesquer obras a serem
executadas pelo Conselho e estudará os projectos de orçamentos annuaes de despezas, que lhe forem apresentados
pelo secretario, suhmettendo ao juizo do presidente as mo·crl.i ficações que julgar convenientes.
§ 2.0 A eommissão acima referida apresentará ao nonRelho, de f.rf's em t.res mezes, relatorio r.ircumstanciado dos
serviçoR por e1lá fisealizados, propondo as modifir.nções c
providencias que reputar necessarias.
.
Art. 13. A segunda eommiRsão, de quo trai a o ar f • 11,
terá a seu cargo estudar os assumptos tcchnicos que lhe forem propostos pf'·lo pr.esiclente ou pelo conselho, e sobre ellr::;
emittir parC'cer. afim de oriE'ntar as resoluções do cons·elho.
Art. 14. O presidente, quando julgar eonvenientc, porlc1r';\
fnzrr cornpnrerrr ·:ÍR reuniões do conselho qualquer dos fnnccionarios technicos c administrativos dess·e's serviços on profissionaes de rpeonhceida cornpefoncia nos a.ssumptos a l'PsolYt'l', afim de prestar informações, ou como orgãos consultivos.
Art. 15. O sceretario ·n·RsisUrá ús reuniõrs ordinarias I'
oxtraordinarias do conselho, l::tvrando as respectivas actas,
que serão a.ssignadas pelo presidente A pelos membros prese:nt<'s, após leilu r a o appr·ovnçãu uo eunselho, na reunião srguinte.
Art. 10. O presiclrnfc do conselho, quando a relevancia
dos assumptos a serem discutidos o indicar, poderiá solicitar
ao •minist.ro da Just.iça e Negocias Int.eriores sru comparecim~nto a qualquer das reuniões do conselho, o neste
caso a
sessão Rerá presidida pelo ministro.
Art. 17. As decisões do eonselho, qu~ dependam de andiencia ou .rfa sanc0ão elo minisb'o, serão ao mesmo eomrnunicadas. pelo presidente do conselho.
Art. 18. As resoluções principacs do conselho serão lJU·
hlicadas no Diario 0{[1:cial.
0

CAPITULO III
SECRETARIA E TJTEROURAHL\ DO. CONSELHO DE ASSISTENCIA
HOSPITALAR

Art.. 19. O expediente da secretaria e thesouraria ser:í
üe cinco horas, srndo inieiado ás 1l e ·encerra1lo ás 1ô horns.
Paragrapho unico. O presidente do r.onselho, de aeeol'do
com as eonveniencias do sm·viço, poderá rmrdar o horarin rl11
expediente, ou prorogal-o.
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Art. 20. Os funccionarios da secretaria e the•souraria devem permanecer em trabalhos effect.ivos durante as horas do
expediente, e ficam suj·eitos, lJ<ir...t todos os effeitos disciplinares, ao regulamento da Secretaria de Estado do 1\'finisl m·io
da .lnstiça e Negocios Interiores.
Art. 2·J . O s·e:cretario terá a sen cargo todo o serviço de
expediente do conselho, e dirigirá os fnnccionarios da seCJ'P-taria c de suas dependencias.
Art. 22. Constituem attribuições do secr.etario:
I, organizar os projeetos de orçamento das despezas do
conselho, tendo em vista as propostas de suas dependrncias;
li, apresentar á commissão de que trata o art. 12 deste
regulamento os projectos orçamentarios referidos no item anterior, ,projectos que, depois de convenientemente examinados
pelo presidente, serão submettidos á approvacão do ministro,
ali~ 31 de janeil'o do anno anterior áqnelle a ·que se rrferircm
os pro .i e c tos;
.
UI, organizar as tabellas explicativas dos croditos votados
para os scrviço111 n enrg·o do conselho, de accordo com a lei de
despeza, c preparar o rxp·ediente da remessa das mesmas ao
ministro, pa f' a fazerem pnrf.e das I abolias •do orçamcnl.n do
ministerio;
IV, organizar as tabellas de distribuição de crcditos, qnc
So('rão snbmeU.idas pelo pr~sidente á a.pprovação do ministro;
V, organizar os processos e fazer o expediente que se tornar Jleccssario para pedidos de credilos addicionaes c para
obt.er do ministro as :autorizaçõ·es de que o conselho necessitar;
VI, examinar e fazer processar as contas e folhas que, por
ordem escripta do presidente do conselho, tiverem de ser pagas pt~lo I hesourriro, cornpctindo-1 h c verifiear préviamente si
os JOI'IH'f~inwntos ,. as pl'l'staçiil·~.:: de !-iPL'vir:os se lornararn effectivos;
VII, (~ucaminhar, eom as inforrna~;õcs nccessarias, ao president.i:.\ que por suà vez as transrnittirá ao ministro, balancetes trimestraes da receita c dcspeza, juntando, quanto á
ultima, os documentos originae8;
VIU. lavrar ·as actas das reuniões do cons•elho e preparar
todo o expt>diente cjue depender da àssignalura tio Presidente
da HPpnhliea, no ministro ot1 do prcsirl.enflf:~ do conselho;
TX. informal' todos os papeis q11c subirem ao ~~onscllw nu
ao vrr·sidente;
_
X. ex·nminar os .processos rDferentPs a trabalhos, obras ou
forJw:cimenlns, qne Of'Vf'!ll SPJ' pr,;vianlf'nle nnfol'iz::Hlns ~wlo
pl'I'SirlPilf·l' do COTlSf'lho:
XI. m·ganiza1· ns rditars de colH'lll'I'Cnria, rneamintJamln a-;
rrsprc.f ivas minulns an presidl'nlc:
XH, examinar c dar pat~f'rl'l' solJJ'n ns :proposln~ qur forem apresentadas, as quacs serão encaminllndas ao prnsidPntf';
XHT, fazrr lavrar os cont.raetos resultantes das eoneurPI"neias, prnvirlencianflo sohre a publicação dos mesmos;
XTV. rxnrninnr e rlar parecer sobre as ·propnsl as obl idas
nas COTlPlll'l'f'I1Cin~; QUI' a:s repartiç:fíes subordinarias cffecl.ivarem. c;nhllll'fh•ndo-as :í apr·e,cinção do peesidrnt.n do conselho;
XV, examinar cuidadosamente o~ preços de ncqnisição,

760

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

({ne por se tratar do pagamenl o ú vis la, devem ser semprr1 o:;
minimos;
XVI, for sob a sua guarda o arehivo do conselho;

xvn, abrir n norrcspondP-ncia dirigida ao prr~iflenfl~.
flllíllHio não hou,·Pt' a (~eclaração do reservada;
XVIU, distr·ibuii· serviços ao amanuense, ao dacf.ylogeaplw
P aos demais fttnedonariüs quP forem designados para a f;Prrrtarin;
XIX, visar guia~ para pn~nmPnfos df' mulla~, dPpn::-.itos,
cte.:
.'\.Y. impur· n penn fl.f' advt~rt.encia e rle suspensão nU\ cinco
dias aos funerio11arios da secretaria, representando ao IH'CP.i·dPnfe quando honvrr indicaçõo.s de prma mais severa;
XXI. rnnfrl'il' lf' anflwnl icar as e,·,·pin·~ dos dorumenl ns

ft!'firiae,s;
XXTI.

fflZí'l' ])HSRfll' f' flUlhPnf ÍCai' US CCJ'lidõrs que fOl'ünl
rrquisil a das IWlo~ interessados f' anLorizadas pc•lo prrsidrntn,
fazPrHin o~ rrgistros Plil Iivr·o competente;
XXIII, JH'OV iclenriar sohre a aeqnbdeão d{' Indu mn f·rria I
c],, qnP a secretaria nece:;sitar.
XXIV, officiae á ~~uperintendencia do eonselho para pedil'
informações nf~cessarias ao est nrlo flos procPssos, ou para

rommunicar resolu~õrs;
XXY, Pncerrar o ponto da serretnria ú hora reguianH~ntar .
.Art. ?::1. ,\ IIH•c.ouraria do conselho funccinnar{J flnnexrt ú
f>rrrPiari::t 0 srrú dirigida pcltl thesourf'iro.
Art. 24. Cnm..:lifltt•m rdlribuiçí'íer:; do fllf'ROlll'í•irn:
I, l'f'N•hPJ' lndns :1~ import.aneins qw•, a qnalquel' I il uln.
rn11bPJ'f'li1 :lfl !'llllsf•IIIO, f.:f'lllln n llllÍCO l'PSpOllSilYf'l }H~ln;..:
liH'SllHW;

H, pffC'clll:n· os vngamenfns qllf' o prcsidenl.e nnloriznr·
por cscr·ipl o;
UI, ••xigÍI' J'f'rillo RPmprn q1w rf'nlizae qualqw•t• paganwnto;
·
IV. I e r :-;oh sna gnal'fla n nrr.hivo da l.lwsouraria:
\', prPsl ;,,. conlas, t l'imrslrnlmen!n. á enmmissfío de que
flata n nrl. J':l dPsln l'l'g·nlamrnto, exhibindo os livros de CA··
eripturnefln P rnnfcr·imln Pm sua prescn(,':t os snldos f'xi;:;-ff'nlf's;
VT, assignar os ehequf'~, que serão visados pPlo JWf'sidPnl•\ fllll'a a rei i!'ada do dinheiro depositado nos Barwos;
Vll, lf'r sob sua g·uarda as segundas vias de i.otlos os
documentos que derem origem a qualquer lançamento, fie:mdo a primeira via soh a guarda do guarda-livros;
YTII, pre;:.;t.ar infnrnweõcs que lhe forPm f'Olieitadas pelo
presidente.
IX, resl i lu i1· ao guarda-livros, mediante recibo, as primeiras vias dos documenl o:~ tl•~ quP f rata o item YTI do a rI igo 26 oeste rcgulamcnr o:
Art. 25. O guarda-liYros do conselho, subordinado ao S<'CJ'elario, será desig·nado pelo presidente c tcrú os vcncimen1os fixados pelo consrlho.
Art. 26. Constituem atlribui\:Õüs do gunnla-livrns:
I, ('srripl nrar a rocei Ia e cle::;rwza elo conselho c suas dP~
Jlf•nd ••neia ~. organizando os I ivrns ncccssarios, inel usive o.'i quo
f(IJ'Pill indispensaveis parn a tomada de contas df' 1odns 1N
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rosponsaveis por adeantamentos c os quo tiverem de cffcctuar pagamentos;
II, fazer toda a csrriplnrflr,fío, inclusive a que sP rcfl"rir
n pa1rimonios;
III, adopf Ul', lanto quanto possivcl, o~ modelos df' rscripturação c af: ins!.rnr,çõcs f'XpPdirlns pf'ln Contadoria Cenfl·nl
da fie11Uhl iea:
IV, I' laborar os halancrtf'~ de que Ira f a Pste regulamento
e os que forem solicitados pelo sceretnrio;
V, entregar ao seercl ario, para serem rr'rnel tidas no
ronselho, os balancetes mcnsrws da thesourarin:
VI. trr sob sua guarda as primeiras vias do lodo.=: os dn-·
eumentos quP derem origem a qualquer lançamento, ficando
as seg·nnrlas vins em poder do fhesourfliro. ronforrnc o 1111mcro Yll do art. 2·1 dPste regulamento;
VII, representar no srlwct.ario contra irrcgulal'idadn ou
omissiiPs nos dorlll11nllfos que, depois dP psr,ript.urados, tcrftn
do Sf'J' f~nt.J'Pgucs no thesourciro, pnt'a o~ fins de pagamento~
ou rerellinwntos, sendo-lhe restituídas, mediante recibo, a::;
primeiras vias de tacs docuinentos para os fins inrlicnrlos no
item anterior e para conferencia dos h:tlnncel PS a qne Sf' refere o item. seguinte;
YIII, conferir, fazendo tal declaraç;io. os ll::tlancetcs diarios do movimento de caixa, que lhe serão apresentados pelo
t hesoureiro, ao qual serão restituídas as segundas vias de taf'J
documentos, ficando as primeiras vias sob sua guarda.
Art. 27. Todas as acquisições scJ'ão ff'itas de accôrdn com
o rriterin dr• maxirna economia.
Art. 2S. O pre.;;idfmte do rnnsf'lhn, 110 fim d•~ cada nxer.
cicio, apresenlarú no minisl.ro ela .Tnsl iç:a e NPgocios Intf'riorr·s
l'f'latnrin eirrtmhdnneiadn do 111ovimenlo da 1ltesolll'aria. eloc·tmwnlnmlo lodns as f!Pspc:r.ns realizndns.
A ri. 2!l. A finnrn elo tlwsoul'('ÍI'O fira m·hil L'nlb f'm e inrocnl fl rontos de r•'is.

f:.\PITULO IV
P \'T'HJ'\ffl"-;10 DA ABSTSTENCTA

H08PITALAn

AJ'I.. :w. f:onstilurm pall'imonins do Conselho df' Assis11'1Wia lfoF;pilnl~n·:
a.) ns verbas votadas pelo Cong·resso Nacional 1)ara o
custeio dos serviços a cargo do conselho;
b) a rnnda especial destinada na H recita Geral da ficpn]Jiica á Assistcncia Hospitalar;
c) a recrita prowmiente da contrihuicão dP doentes de
qualqnf'r dos estahPlecimenlos dn assistc'ncia a cargo- dn
eons8llw;
.d) os donativos ou subvenções de qualquer procedencia,
f1ostmados a hospitacs c á assislcncla a enfermos rcaliznda
pelo C:overno;
c) as rendas cventuacs de qunlqucr dos estabelccimenim; n c:n·go do Conselho;
f') OS immOVCÍS O O material de SCl'VÍCOS dos aci.Uaf'S hospif.at'::i dn noverno, que passem para
Assisf.•'twia Hospit:~lm·, .P:Xe('pluando os que fazem parte do Pal.l'inwnio do 1\riJJISll'rJO da .lust iea c Ncgocios Interiores.

n:
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g) os immoveis e o material de hospitaes e outros es.:...
tabelecimentos destinados á assistencia hospitalar, que ve~
nham a ser construidos e installados pelo cortselho.
Art. 31. O conselho não poderá, em caso algum, alterar o destino determinado pelo Congresso ás dotaç.ões de qw~
trata a lettra a) limitando-se a fiscalizar sua applicação.
:Paragrapho unico. Os donativos e subvenções de que
trata a lettra d serão applicnrlos nos m;t.abe1ccimenf.os a que
forem rlestinados.

CAPITULO V
FTSdAtlZAÇÃO

DOA

ESTABELECIMENTOS
A ENFERMOS

DF.

ASRISTENOIA

Art. 32. Os hospitaes e casas de saude pertencentes à
instituições privadas e por ellas údminist.radas, c quaesquer
outros estabelecimento:;; part.iculare:;; destinados :'i as:;;i:;;tencia a enfermos, serão fiscnlizados pelo Conselho rle Assis1encia Hospitalar.
§ 1.0 Incidem na mesma fiscalização de que trata este
artigo os hospitaes do Departamento Nacional de Saude Publica. destinados a medidas de assistencia e prophylaxia das
doenças t.r.ansmissiveis ou á Pducação hygiertica.
§ 2.0 A fiscalização a que se refere o artigo e paragrapho
anteriores será realizada ae accôrdo com os dispositivos do
Regimento Interno do Conselho· e com as exigencias regula-·
nwntares do Departamento Nacional de Sande Publica.
Art. 33. A inspeccão de todos os estabelecimentos de assistencia a enfermos, tanto officiaes quanto particJulares, para
os effeitos do artigo anterior e quaesqucr outros deste regulamento, será executada pelo inspector technif~o. a qncm in('.umbc;
I. Visitar periodica e frequentemente, de accôrdo com determinação do presidente, os hospitaes e outros estabelecimntos de assistencia a enfermos a cargo do Conselho, informando o presidente sobre as irregularidades on defieiencias
de serviço que observar.
11. Inspeccionar os hospitaes, casas de saude, maternidades, recolhimentos e outros estabelecimentos congeneres destinados a enfermos, administrados e custeados por instituições
partioolares.
· 111. Visitar os estabelecimentos hospitalares do De parI nmento Nacional de Saude Publicn, para os effeitos do artigo 32, § { 0 •

. TV. Apresentar ao presidente, verhalmentc ou por

e~

c·i·rpto. snggestões relativas ás providencias qtJP jnlg-tH' ne-

r,nssarias nos estabelecimentos inspecr.ionados.
v. Alvitrar medidas de caracter tf~chnlco. f[llO pOsi-"laiH
concorrer para o maior desenVolvimento o para a twrfeição
d~ assistencia hospitalar no Brasil, e especialmente no Distrwto Federal.
:VI. Estudar, auxiliado pelos technicos def-lignados pelo
pr~sidente,_ os planos. e projecf:os de construcção, organização
e mst~llacao de serviços hosptlulnres que serão snhmel tidos
á consideração do Conselho.
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VII. Comparecer, de accórdo com a resolução do presidente ás reuniões do Consel ho, como orgão consultivo, ou
11ara 'prestar informar,:.ões dos serviço.:; fl'Ue inspeccionar.
vrn. r.umprir as fletrrminac.ões do r.rrshlrnle dn ConsPlho.
1

CAPITULO VI
MEDICOS DOS HOSPITAES

Art. 31. Fica creado o quadro de medicos dos hospit.ae!:l
de assisfJ'ncia, constituído pelos profissionaes que se hahilitarem <lr acct'lrdo com as oxigencias deste regulamento.
Art. 35. O titulo de medico dos h.ospitaes de assistenr.ia
·
scrrt conferido:
I. Aos mcdicos habilitados por concurso.
TT. Aos profissionaes de aHo saber. cyne dirijam ~PrYh~n::;
clínicos e que se recommendem a essa distinccão.
~ Lo Serão incluidos, desde logo, no quadro de rncdieos
dos hospitacs os chefes de srn-viço o .assistentes do actnal
Hospital Geral de Assistencia, a cargo do Departamento Nacional de Saudo Publica.
§ 2. A concessíio do titulo, dn accôrdo· com o item 1I
dcsfo arf.igo, rxigirá decisão mmnimc do Conselho c approva·ção dn ministro da Justiça e Negocias Interiores.
·
Art. :w. O concurso para o titulo do medico dos hMpil :ws srr:1. rralizado em época determinafia pelo prosidenl.l\
qur ahrirú a inscripção com t.res mezes de anteccdencia.
~ 1. O presidente do Conselho designará a commissão
nxarninnrlnra P f'xpeclirá im;f.rucçõf's que llnvam rr~r11lar n rnncur·sn do que trata este artigo.
~ '2. O conenrso de quo trata csle artigo versará sobro
clinicas medica c cirurgica, clinica obstetrica, c Hobrc as
outras especialidades clinicas praticas dos hospitaes do Governo.
'
·v~:-?~;':i:!'i'
Art.. 37. Serão inclu idos no quadro de medicos dos ho~pit.aes de assistencia:
a) medicas internistas;
b) inedicos cirurgiões;
c) medicas obstetras;
d) medicas especialistas.
Pa1'agrapho uni co. Os chefes de scrviçog auxiliare.~. tae~
cor12o . labo_rat.orios de pesquizas. radiologia e electrologia,
serao 1nel,uulos no mesmo .quadro, com os respnctivos titulo".
Art. :1R. Os cargos de chefes e assistentes de clinicas e
de seryiçns anxili-ares nos hospitaes do Governo st'• norlerfín
ser rxercidos pelos profissionaes inrlnidos no quadr·o dr mr-d i f· os dos hospitaes.
A1·t. 39. Os professores de clínica das faculdadr.s oo Me-dicina terão ~ direcção dos serviços clínicos cedidos pelo Conselho ao ensmo, e, neste caso, escol'herfio os seus auxiliare;;;
de accr'lrdo com o regulamento da Faculdade.
Art.,. 10 .· O nnm~ro de profissionaes, inclui do no quadro
li~' nu'rlwo~ dos l~osp1f~aes. sei·á fi~ado pf'lo Conselho, de ar.eordo ('lllll as ex1gencms dos serv1~:os nos hospilacs elo noyerno.
0

0

0

1 ·.,
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Paragrapho unico. Além dos medicas deste quadro, em
funcções effcctivas, haverá um quadro supplementar. C•ujo
mmwro sorú fixado pelo Conselho, no qnal srrão incluiclos 03
Jll'nfissionaeR habilit;ldos em concurso.
.
Art. 1 t. O provimento das vagaR de chefes de serviços tl•)
rliniea e de auxiliares no:::; hospitaes do Governo. será feito
pelo Conselho, obedecido o eriterio do merrcimento e r1:1 nn1iguidadr.
Pnragrapho nnico. Rm igualdafle de condi<:õcs snrão sernJWP pt·rrrridos, no provimento ela ehefia rle qt1e trata cstn
:trtigo, o~ assistcntrs do prnpl'io serviço nn dP Rf'l'YÍCOR iflrn1irns.
-At·l . .'.:?.. Os prnfissionar:;; ineluidos no qwult·t, dn qun
lt·a Lam o:~ arligos antnrinrrs to rito clirril o ao tif~nlo dP lrtPdiPnR dn:;; hospitaes de assistcncia, c ao snh-Uinlo rorrr•;prt!lrlt·nt P :'t rall•goria de suas funcções.
Art. 11:1. Os pharmaceuticos e cirnrgiões-dPnUstas do-;
lwspifaes do Governo ficarão incluídos em quadros éSl1Cciac~;.
d:ts I'esprcl ivas ftmrl,';fíe~. e t.eri'io direito ao titulo r.orrrsponrlrnlc.
Parngraplto u nicn. A rnnsf i fn ição doslc quadro, a~;;;im
como o JWí•vimrnto em fnncçfícs effcctivns, obedccerfio ao3
dispositivos deste regulamento referentes nos mcdieo:. o aos
r hr-fr:J dP ou f r os f:!.crvicos lw~:pítalares.
.
Art. .u_. O rcg-imenl n interno do cada um dos estabelecimentos elo assisteí1eia a cargo rlo Conselho determinará a1
nttdbuiçôrs dos mcdicoq e dr r111frn'l fnnccionnrio:s de que
lrntnm n" ~1rfi~o.-; antrr'inr-í'~.
I ~.\PlTlTLO
HEilVIÇO~

'l'FI:J I I\WO;;

14

V fi

,\lll\IINISTBA'TTVO~

NfiH

ITrtSPI'l'.\1,.~\

no

r.m·En~o

Al'l. '15. Os ho8pi!ae:::; elo Govm'no, n cargo dn Con!=lclho
de A:csi:;fpnrin Hospit·nlnr, dr·~dinam-sr no lratanwnfo de rnfc'rmu:: ilHligrntP.~ P llf'CPs~i I nfloq r no c·nsino mcrlic:o do
paiz.
Art. Hi. :\rim dr facilil:u o maio1· desenvolvimento da
Assi:::tenria Hospilnl:w ,-. de nlivinr os Pnrargos dn Theso11rn
1\'ncional, podcr:irt Sf'l' in! rrnndos no~ hospit :H'!':, n rnrgn cln
Con:::PIIw, dtlPille.-: c•,ni!J·ihninlrs. r.u.jo mmwr·o nunra r•xcr>drr-(t
a um terP.o da lotarão flo eslnbcll'eimPnlo.
~ 1 ... "Para ~xrcúcão df'slc artigo o Conselho provitlrnciaJ':i
no sentido rlo serem realizadas as aclapla<.;úrs Jwcessarias, para
tnternação individual on collcctiva.
~ 2. O Conselho organizará tabellas annuars flc contrihn irão dos do0n f os, dcv0ndo as mrsmaf; obrflf'crr no cri IPJ' in
fnndarnéninl dn preço;;; modicos, ao alcance de toda-3 as
classes.
Art. 47. O Conselho poderá acccitar propostas c rf'alizar acP.ôrdos cnm associaeões de classes, companhias n rstabclecimentos Pommerciars n industriaes, ele., vaea inl<'t'pn~ão de srus associados ou Pmprcgado;..;, nos f t't'mM
dn
:n·f. .'t(i,
Art. 1.R. O Const~lho ot'ganizarú o quadro dos ftltwcinnnl'fos ff'rhnico~ c ndminislrnti\·os rlos esfalwlcr:inwllfo..; :t ·"~""
(·.nrgo. P nJ·ganizar(t 1:.-~mltrm a~ lnlwlb~ dt' Yl'lWiJnr·nl~t~;.
0
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Ar!. Hl. A admb::;ão dr rlocotos gratuitos nos hospilacs
n cargo do Conselho ohcdece1'á a regras fixarias no regiruenlo
In lemo dr> eatla csl abt>leeimcnl o.
Art. ()0. O Conselho organizarú, ue accôrdo com os dü·celot·c~ dos eslalJcleeimenlos c com o fJUL't'ccr de especialistas,
u rPgimf'lll dil'l P! i co nos hospitacs a seu cargo, aconsPlhandu
a sua adopl.a~.ão nos esl'abelccimento;:; priYarlos.
l'aragrapho uni co. Para a organização da;:; Iahl'llas de
que trata este al'ligo o Conselho podc·r(t drsignnr nma commissão ilc especialisfas, facililanrlo-llws n amplo dc~wmpenho
da ineumhrneia. Esla romrnissüo portr·r:'i trr earaclct' pcT·manrnlr, eonsl i I u inflo orgüo consnlf i\·o fio Consl'lho uc:_::.;c assmnpto.
:\r!.. ríl. O Consclllo rr::1li:~.:n:í. accflrrlo ('om ~s Fnculrlafle~ de !\J:cclieina al'im rh~ Cf'dcr, l.ulal ou ·pareialmrnlr, os scllií
serdeos clinico:' para o rnsino nwdico.
l 1 aragrapl1o unlcn. Os professare~, chcfrs clr. clínica, assistentes, nnxiliarcs df' ensino c quarsqurr outros funccionaJ·ios do:-; sr1·viços crdiflos :1 ·F'ae11ldarlr clr Mrrlicína, ficam
!'njpif.os, para 1odns os rffril os. fls clisposif:õ~~ do rc·gimcnl o
ín[('l'no do rrspPel ivo hospital.
Arl. 52.. No areúrdn dP CJIIC IJ•afa o nrtign anlrrior Sf'J.'ãn
tlc•tcmninadas as ohrigaeõcs reciprocas do Conselho c da faculrlarl(', devendo, em todo caso, predominar n critorio de~
l:'Ol'Plll ronerdidas todas as fa.cilidades possíveis ao ensino.
~ 1. .Esf e accôrdo devcrú ser assignnrlo pelo presidrnl e
tlu eunsclho P IH~ lo dirccl.or da faculdade .
. ~ 2. 0 O Conselho promoverá c fac i! il ará Iambcm arctn·do~
com hospil acs privar! os, especialmcnt c com os estabelecimentos (Jl!P. receberem suhvtmÇôc?~ on favores do Governo.
para o rim rlc melhorar e ampliar a assis{cncia hospitalar n
de fa,·on'err o ensino.
·
~\1'1. 53. O Conselho facilifrn·á lamLem a rcaliza\:ão do
t'nsiJJn nos r~slabelrcinwntos a sm1 cargo, nns qnacs poderã"
f.«' I' realizados cursos dr ensino r apprfPit,:nanH'nl o pat·a iJWdicos o estudantes.
Art. 5-L O presidPnl.e flo Conselho. aLLrndrndo ;'i sol i c ifarão do dirrrfor rla faculdadn, podrrú conscnl ir no r.sta~io
d(' rslwlnnfrs f!p mrdicina nos SCl'Yir:os de rlinicaf' dos hospilars a ~~<'ti rarg-o, r nrsfr. ea~o firnrão ns 111«'Sillns rslllthuJIP:'
~ujrilns :1n:; disposifiyos do rrgllllllllf'llln da f:tt'lild;ldt•, 110
0

qnr· r<':::rwil:l, :·, fl'l'([ll''lwia.

,\rt.

~i:J.

O

CoiJ:~td!w

pronwYcr:·, a

vJ·gauiza<;;i.n. t'tll

1_1111

dus H~;_r:; J, .. ~:pl!a,•-;, tl1~ Ulll laburalorio ck pcsquiza:--:, dc:fiuado
a attcn~kr Ú:) tWrP,:-;::;idt.vlc~5 de ~r·w; r;c:n·ir;o:J rli11ku~:, IHtdewJ11

o

lllCdH•J

UfH''-'\Tít:n· ao cw:ino.

-

8

1." O mc~;nw labor a to rio vuderú rualizl.tl' }JI?,--;qu izas l'flriLuida:o, :;olicitada::; pciPs elinico;:, c.; vara cstn fim scrú
m·guuii~ada pelo Cou~clho labella de preço::; I'aZOaYei:::;, de 1110do

a facilif ::u· la c::; examc's a pc~soas de menores rrcur~os.
§ 2." O presidente do Consr,lho rfc·~i~tlUrà o ehdf' e outro-·,
full<:t;ÍOIWl'i':r~ de (fll!' fr·ata esfo :n·ligo, fixando-lhe•." PS \l'lleimenf o-<, dl'f errn in;_l 11du a::; rc;-;pt_•c·l i\ a~; ai f J'ihn ic'itt'.'i ,. ,.1, 1t.
tnf•{f,~r;í :-:ct1s ad!h ;í approYaNiu do Consellln_ ··
"\ri. r;r1. [';o:--; ~;l'l'·\ it;O~ dr' r(l_diolo[:!i;l, r;Jdii!JIJI !wr;1pia ,.
f•k('(rn!P.!:i;l. IHII(t•!':Í :-:r•l' ;:tlP!dtttln rr·:~Íilll'll all;rln~~·• ;~'' rlt 1 1; 1 _
l•or;dorio de pe:;rpl iza~-~.
l'aragraplw llllieo. U lll'C':-;ideulc do l.:oit:c.elllo Jrutkr;í r•ulra1·
em accr:•nlu rum u dircelut· da l•'at;uldad<· rle r~lr·dirina tlu lliu de
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Janeiro afim de que os servicos referidos no artigo anterior
possam' aproveitar ao ensino, e, ne~te caso, serão taes serviços
dirigidos pelos professores privativos das respectivas espee ial idades.
Art. 57. Serão consideradas eventuaes, e applicadaa uo
eusLeio c desenvolvimento dos respectivos serviços, as contrillu içõc:::; dos doentes hospitalizados e a renda dos laboratorios
de que tratam os arts. 55 e 56 deste regulamento.
tu·L. 58. Pot· convcnicncia do serviço e respeitatlos 11 iL'eitos adquiridos, quan!o a indicações l.cchnicas e de equi\laclo, o presidente do Conselho poderá transferir de um para
ou Iros serviços ou hospitacs fnnccionarios technicos e administrativos, submettendo seu U(}tú á approvacão do Conselho.
Art. 59. O Conselho promoverá e facilitará. a realização
de pesquizas scientificas em seus hospitaes, sempre respeitados os devere:-; s11periores de humanidade e de ethica prol'issional.
Paragrapho unI co. Para a realização de estudos exp cri..
tnentues e para o esclarecimento amplo de problemas scieulít'icos, o presidente, ouvido o Conselho, poderá aproveitar a
actividade lechnica do Instituto Oswaldo Cruz, de accôrdo com
o respectivo director, e, neste caso, serão fornecidas ao instituto todas as facilidades e recursos necessarios ao rlescmponho do Iaos pesquizas.
Al'l. 6ü-. O Conselho deverá installar em um dos seus
lw~pilaes, tllu la·boratorio chimico pharmaceutico, destinado
ao prepa1·o de medicamentos a serem applie~.r:lo5 nos cstnlwlrlriiTtC!II o.~ :... se11 cargü.
S 1." Além do laboratorio de q•ue trata este artigo, cada
hospital terá uma pharmacia onde ser§.o aviadas as formulas
rnagis!.t·aes c onde serão fornecidos medicamentos ás enfermarias e aos doentes dos ambulatorlos.
§ 2." O regimen de trabalho do laboratorio chinucopharmaceutico e das pharmacias, assim como o fornecimento
rte medicamentos, obedecerão a instrucções expedidas pelo
Conselho.
Art. 61. O Conselho providenciará, de accôrdo com as
suas possibilidades, no sentido de installar officinas pura
confeq;ãCJ do material tiestinado nos serviços dos estahelecimen!os a sou cargo.
Art.. 62. Além dos serviços clinicos internos serão mantidos nos hospitaes do Governo ambulatorios de consulta o
ll·a1 amento, destinados aos indigentes e necessitados.
~ 1." De preferencia o~ ambulatorios de que trata rste
al'l i,gn fiearão subordinados aos chefes de serviços clinieos
pndl'nclo Psfcs rlesignar sm.1s assistentes para a dirocçi'in rios
mrsmos umbnlatorios.
~ :l." Os amhulatorios fJUC nãn tenham serviços clínicos
da n1f'sma rspecialidade, poderão sei dirigidos por out:r.o~
Inrclicns elos hospitaf's, designados pelo Conselho .
. Art. .63. Ca~ a estabclccim~nto, a cargo do Conselho de
Ass1stenma Hospltalar, terá regimento interno, expedid(• pelo
Conselho.
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GAPITULú VIII
DISPOSIÇÕES GERAES E TRANSITORIAS

Art. 64.. Log~ depois de constituído, o Conselho organizará o seu regimento interno, no qual será estabeleciuu o
reguncn de funccwnamento du Conselho c de suas dcpenuencias. Este regimentc deverá ~er· appro ;ado pelo ministro tla
J ustiç&. c ~egocws lnterwres.
Art. 65. A execução do p:rogramma de assistencia hospiJ alar, [1. cargo dQ Conselho, será iniciada pela construoção de
um hospital geral cujos serviços serão cedidos, nos termo:;
deste regulamento. á Faculdade do Mcdici11a do Rio de ,Janeiro.
Art. 66. Uma vez organizada a 'assistencia hospitalar
que attenda ao ensino medico proporcionado pela Faculdade
rle Medicina da Capital da Republica, o Conselho passará a
attender o mesmo problema. nas capitaes dos Estados, dando
preferen.cia aquellas em que houver Faculdades de Medicina.
Art. 67. O Conselho promoverú a realização de conferencias periodicas, destinadas ao estudo e á organização de planos
geraes c1e assístencia hospitalar e medico-social no Brasil.
Art. 6·8. Uma vez constituido, o Conselho organizart't um
plano geral de assistencia hospitalar na Capital Federal, c
providenciará para sua execução progressiva. ERte plano de,·crá ser approvado pelo ministro da Just.ica c Negocio~; rnteriorcs.
Art. 69. No plano de que tr<tta o artigo anterior scdio
consideradas as instituições hospHalarc~ existentes, c att.enclido~ inicialmente os aspectos mais urgentes do problema do
Rio de Janeiro.
Art. 70. O actual Hospital Geral de Assistencia, a cargo
elo Departamento Nacional de Saude Publica, fica tran~frt'iflo
ao Conselho e incorporado ao respectivo pat.rimonio.
§ 1.0 Os medicos do hospital de que trata este arti:..:o, o
que não forem professores ou docentes da Faculdade dn ·Medicina, serão conservados nos seus cargos, nas condições
actuaes.
1
§ 2.0 Os serviços clínicos dos medicos de que trata o paragrapho anterior ficam destinados ao ensino de enfermagem
do Departamento Nacional de Saude Publica e a cursos de
aperfeiçoamento da F'aculdade de Medicina, realizados pelos
proprios medicos, euja. permanencia é assegurada.
~ 3. Uma vez incluídos no quadro de medicos dos hospitaes, os actuaes chefes de serviços e assistentes do hospital
de que trata o .artigo anterior, ficam sujeitos ás resprctiYas
diRposi('ôf's regulamentare~.
Art. 71. Toda construcção, organização c installa(:iln de
hospil.acs ou de estabelecimentos congeneres deverá ser. próviamentc, submeU.ida ao Çonselho, por inl.crmedio elo inspcctor technic:o.
-Art. 7~. O Conse1ho poderá. de accôrlio rmm a cxperiencia. propor ao Governo as modificações que julgar necessarias
neste rcgnlamento. assim como solicitar outras providP-ncias
que se façam indicadas ao desenvolvimento c ao maior r~.per
feicoamento da assistencia hospit-alar c medico-social no
Brasil. - Affonso Penna Junior.
0
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DE.CllETO N. 17. G18 -

J)g

11

DE NOVEl\IDHO DE

192G

Jln·t· ao Minisleriv da Gut>l'ta, o cí·edilo es}Jecial de 3:491~993,
Í)ara payamento ao (JCHel·ol de lJ'I'iya.r a hono1·m·io Mianel
Coln1on tln J•in !AsfJin1.

O Presülenl!• tb HPpUIJli,:a du::; K'ladu~ lfuido~ do Bra~il,
da auloriza,~fto etmsl~mte dn deet•etn legi:-:;lal.ivo nullll~t·o 5.003, dr ~O dn jnlllo ultimo, c tendo ouvido o '1\·ibunal
de Contas, na ftít•nta tia~ tlisposiçües Pm vigor, resolve abrir,
ao Ministcrio dn (il!Pl'L'H. () Cl'OililO especial de a :4~H$U9:3 (lt'CS
l'tJillos quall'tH'Plllos c• 110\'l'llla c 11111 milnoVf'l~nnlo:-; c IIOVPilla
p Ires n~is), pal'a }lagammllo da 1lil'ferent;a de YetwimenLos
qlw eompolt', nn período de 211 de setembro a ~ll de dewm,bt·o
tln 1923, ao genol'al de lJl'igada honorario e reformado Miguel
Calmon uu Pin Li"bôa, difi'Prença entre Psle ultimo poslo e o
tlc capitão, accrescida ainda de dez quotas do 2 'J<1, van1 agcns
e;:; Ias apostilladas em sua patente de reforma.

11~ando

nio de Janeiro, H dn novembro de f!-)2li, 105" da Jmlcvenucncia r 38° da Hepuhlic::l(.
An.THUR DA SILVA BERNAHDES.

Fe;·namlo Sctentbl'illo de Ca/'1.1ulho.

DEGHETO N. J7. 5·íD -

DE

11 DE NUVEJ\lBHU JJE H)2G

Modifica a dist1•ibuição das zonas do Registro de lmmovci.-; c
crêa tres officios. de Reaisll·o Civil, de Immovcis c de
Ptotesto de Letras e Titulos
O Presidente

da

Hcvu1Jliea

dos Estados Unidos

tlv

l~t·asil:

uu

U.sawlu da aulol'izat~ão eun~lanlc do al'l .. ·Hi letlra b
decreto 11. rí.003. do G de novembro de Hl2ü, n Clltt~itkl'UJ.'·
do quo
a divisão etn quatru wnas do Hegistro di~ ;Pruvriedadc lnmwbiliaria ddunninada pelo decreto n. 1-í. 811 1
c feita para um movimento muito menor que o resu.ltante
uo desenvolvimento cxtraordinario da e idade, .i ú. uão corresponde üs necessidades publicas;
Considerando que, attendendo-se :i necessidade de fazer uma melhor divisão das zonas dos registros de immoveis, nftu ~e deve, entretanto, deixar do nuu1ter a
c:ontilmidadu e lradit;üo dPs acluucs ufficios c rcspcetivus ar-

ehhos:

Considerando que, vara 'tHIUellu tlivisüo, tlevem ser
1(lVallos em eon ta t ambem, t!m to quanto possivel, os serviros dos .:wtuaPs servent.uarios. a cunt.iuuidadc. tlo::; LPtTiturio:3
l' li de seu vulvimcnto da cidade:
·
Considerandu que, quanto ·aos officios de vruleslo de
ldr1.•~-; e titulo:::, u grnndc movimento comn101Tial da uossa
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praÇa aconselha a creacão de mais um officio, mantida a distribuição successiva para facilitar as informações ao pu..
blico;
·
Considerando quo, em relacão ao registro civil, o augmento de população da zona rural justifica a creação de um
officio novo, na s• Pretoria Civel, que é a unica que conta
:um só {)fficio daquella natureza;
Resolve:
Art. 1.0 O territorio do Districto Federal, para os effei ..
tos do Registro de Immoveis, fica dividido em cinc~ zonas
~ssim distribuídas:
. 1" zona Candelaria, Santa Rita, Sant'Anna, Espírito
$unto o Engenho Novo;
2" zona .Sacramento, S •J José, ·Santo Antonio, Gam: ...
bOa o Gavea;
·
3" zona Engenho Yelho, Lagoa, S •l Christovam
Jlaquetá;
4.• zona - Inhaúma, Irajá, Campo Grande, Guaratiba e
panta Cruz;
5• zona - Gloria, Copacabana, Andarahy, Ilha do GÕ·
:vernador c .Tacarépa-guá.
Paragrapho unico. O's archivos existentes em cada
um dos quatro officios actuaes serão conservados
nos
mesmos ..
Ar L. 2.° Fica Cl'eado mais um officio de registro
da
I>rotest·os de Letras e Títulos no Districto Federal, continuando a distribuição a ser feita entre os tres officios, de
accôrdo com o que determina o decreto f O. 273, do 20 de dezemhro de f 923.
Art. 3.° Fica m·cado o zo officio de Registro Civil da
8" Prcloria Cível do Districto Federal, abrangendo a fre~
guezia d c Campo Grande.
Paragrapho uni co. Os livros dos registros feitos nes ..
sa pretoria até á data deste decreto continuarão no unico
officio ató agora existente.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrario.,
Rio de Janeiro, em H de novembro de mil novecentos
e seis, 105° da Independencia e 38° da Rep~blica.

e vinte

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Affonso Pcnna Junior.

DECRETO N, 17, 550 -

Leis
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DECRE'rO N. 17.551 -

DE

ttxttCUTl\'o

12

DE NOVEMBRO DE

1Q2ô

tAuctort:a a revisão do contracto celebrado com a Companhia
Geral de Melhoramentos no Maranhão, ex-vi do decret~
n. 14.823, de .24 de maio de 1921, e transferido ao Governo do Estado do Piauhy~ nos termos do decreto numerQ.
17.048, de 30 de setembr·o de .1925.
O Presidente da fi'epublica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu o Governo do Estado do Piauhy;
de accôrdo com as informacões prestadas pela Inspectoria Feür·ral das Estradas em o officio ~n. 77·1/~, de ü do corrente
mcz, c· usando da nutorizaçãd constante do decreto legislativq
11. 5. OH>, de .:28 de outubro ultimo, decreta:
Artigo unicÓ. Fica autorizada a revisão do contracto ce, lebrado com a Companhia Geral de..Melhoramentos do Ma!I'anhão, ex--vi do decreto n. 14.823, de 24 de maio de 1921, ;e
. transferido ao Governo do Estado do Piauhy, nos termos do
decreto n. 17. 04.8, de 30 de setembro. de 1925, para a execução
do conjuncto de obras e installações ferroviarias destinadas a
estabelecer, em Therezina, a ligação das Estradas de Ferro São
Luiz a Therezina, P•etrolina a Therezina e Cratheús a Therezina; .e tambem para a construcção da Estrada de Ferro Pe'trolma a Thereztna, - tudo mediante as clausulas .que com
·este baixam. assignadas pelo Ministro de Estado da Viação e
Obras Publicas.
Rio de Janeiro, 12 de novembro de 1926, 105° da Independencia e 38° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Francisco Sá ..

Clausulas que acõmpahham o decreto

n.

i7. g~t, desta data

:I

Este contraclo tem por fim rever o que foi assigna·<lo em'
22 de junho de 1921, nos termos do decreto executivo numero
14.. 823, de 24 de maio do mesmo anno, dando execução ao
disposto no numero XXXIII do art. 83 da lei n. 4. 242, de 5
de janeiro d-e 1921, para o conjuncto de obras e installações
ferroviarias destinadas a estabelecer, em Therezina, a ligação
das Estradas de Ferro de •São Luiz a Therezina, P•etrolina a
Therezina c Cratheús a Therezina, contracto esse transferido
pela Companhia Geral dle Melhoramentos no Maranhão ao Estado do Piauhy, nos termos do decreto n. 17.048. de 30 de
setembro de 1925 cuja revisão foi auctorizada pelo decretQ
legislativo n. 5. 046, de 28 de outubro de 1926,
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li

O Governo Federal contracta com o Governo do Estado do
Piauhy:
·
a) a terminação das obras seguintes:
f) trecho de ligação com a Estrada de Ferro São Luiz a
Therezina, com r~r ca de sete t7; kHometros de eXLen::;ãu, con.,.
tados do J(3ncontro da ponte sobre o rio Parnahyba (margem
esquerda);
2) ponte sobre o mesmó rio Parnahyba;
3) trecho d~ ligação co ma Estrada de .Ferro Cratheús a
Therezina, até a viua oe Altos, com cerca de quarenta e oito
( 48/ kilometros de extensão, contados' a partir da estação d'a
'l'herezina, inclusive ~a ponte sobre o rio Poty;
b) a construcção da parte comprehendida no territorio do
Estado do Piauhy, da Estrada de Ferro Ptetrolina a Therezina,
'desde esta ultima cidade até o divisor das aguas entre o~s valles dos rios Parnahyba e São Francisco, inclusive seus ramaes
situados no mesmC\ territ.orio.
c) o fornecimento do material fixo, de traccão, de trans~
J>O'rte e de officinas correspondentes.

III
A construccão comprehende:
limpa e deslocamento da faixa de terra nec~e~s
saria á estrada e suas dependencias;
b) trabalhos fie terraplenagem, constantes d•e córt.es, emprestimos. cavas para fundações, valias, valletas, derivações
de rios, esplanadas, desvios e outros semelhanbes;
c) obras d'arte, tanto correntes como especiaes;
d) montagem. cravação e pintura das superstructuras metallicas das ponfJ~s;
e) assentamento da via permanente;
f) cercas;
g) transporte de todo o material para a conslruccão até
o logar de seu emprego, observadas as disposições do aviso do
ldinisterio da Viação e Obras Publicas n. 164, de H de agosto
de 1917;
h) assentamento do linhas tolegraphicas, telephonicas e
.semaphoricas;
i) edifícios e officinas nccessarias.
a) roçad~a,

lV
.
O Governo do ~stado do PHiuhy obriga-s~ a faz·er todas
as obras e fornecimentos previstos neste contracto, segundo
os pl~anos, projectos, especificacões geraes e tabellas de preços
Um ta!' i os approvadQs pelo Qoyerp.Q Fe~ei'.al... .
·
·-
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v
r.ogo após o registro do presente conlraclo pelo Tribunal
do Contas, o Governo Federal entregará ao contractante uma
via dos estudos definitivos, já approvados, para a construcção
da parte respectiva da Estrada de Ferro Petrolina a Thcrczina. O contractanle fica obrigado a executar todas a~ obras
ele accôrdo com os referidos estudos, podendo, todavia, propôl"
a:;; modificações do detalhes quo lhe parec;am convenientes e
necessarias.
§ 1.0 O Governo Federal reserva-se o direito de, qu~ndo
julgar conveniente, supprimir obras d'arte ou alterar os respectivos projectos e modificar a propria direccão do eixo
da estrada, não cabendo por isso ao contractanle direito algunt
- de ind1emnização.
§ 2. 0 -Caso seja abandonada por ordem do Governo Federal qualquer obra já concluída ou apenas começada, será
alia medida definitivamente com material em ser corrcspon..
dente c o respectivo valor de accôdo com a tabella de preços
approvada.
§ 3.0 Si o Governo ~ederal, á vista das conclusões que
demonstrarem os estudos definitivos já procedidos da variante
comprehendida entre Oeiras c Thereztna, julgar mais couve.
nieutc o traçado pelo valle do rio Berlengas, poderá mandar
adoptal-o livrem cu lo.
§ 4.0 Na execução do coh,juncto de olJras a que so referem
os num.cros 1, 2 e 3 da alinea a da clausula li, serão fielm·ente observados os projectos, os planos e especificações já
approvados, cujas primeiras vias foram, no devido tempo,
entregues ao contractante.
VI

A locação das linhas poderá ser feita pelo Governo Federal ou pelo contractante, mediante ordem de serviço expe..
dida pela fiscalização e, neste caso, será paga pelo prcco corJ'espondente da tabella .
Paragrapho uni co. O trecho comprehendidn entre o divi ..
sor das aguas dos valles dos rios S. Francisco A Parnahyba e
a villa de Paulista, em que já existem grandes obras concluidas para preparo do leito. será entregue áo contractante pelo
Governo Federal. mediante a lavratura de um termo minu ..
cioso em que fiquem claramente ·especificadas todas as obras
feitaa, e bem assim todas as que o contraclante terá dà
executar.
Esse termo será acompanhado do perfil da linha, no cs-.
lado em que a mesma se encontrdr e bem assim dos projectos de lodaB as obras por construir.

VII
O contractante empregará material de boa qualidade em
todas as obras que tiver de executar e aeguirá as prescripcões
da arte de morto a obter construccões perfeitamente solidas,

O systema e dimensões das fundações das obras de art.e e .edi.
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ficios serão fixados pela fiscalizacão por occasião da execução, tendo-se E'm altenção a natureza do terreno e as pressões a supportar. O contractante, durante a construc~~o, é
obrigado a ministrar os apparelhos e o pessoal ncccssariO ás
sondagens e fincamenlos das estacas de ensaio.
§ 1. o O material fixo .será fornecido pelo conlractanlo
mediante autorização do Governo Federal e de conformidade
com as especifica<;ões por este expedidas.
§ 2. o O material rodante compor-se-1m de locomotivas,
tenders, carros de 1• e 2• classe e mixtos para passageiros,
frigoríficos, restaurantes, dormitorios, correios •e bagagens,
vagões para transporte de mercadorias, de animaes e de materiacs de construcção, indicados nos estudos definitivos já
approvados. Todo o material será copstruido com os melhoramentos e commodidades que o progresso houver introduzido nu gerviço de transportes por estradas de ferro, segundo o;:, typos que fore.IJl approvados. O contra·ctantc deverá fornecer o material rodante proporcionalmente á extensão de cada uma das seccões em que se dividiu a estrada
c que, n juizo do Governo Federal, deva ser inaugurada.
VIII

O andamento dos trabalhos a que se refere a clausula II,
será regulado pelo Governo l!'edcral, de accôrdo com os recursos orçamentarios que lheB forem consignados; e da existencia destes ficarão dependendo os prazos fixados na presente clausula.
§ 1. o O contractante obriga-se a proseguir na constru ..
cção do conjuncto de obras especificadas nos ns. 1, 2. e 3
da alínea a da. clausula li, de modo a concluil-as todas dentro
do prazo de tres annos, contado da data do registro do pre3ento
contracto no Tribunal de Contas.
.
§ 2. o O contractante fica oLrigado a enccl ar a construcção da Estrada de Ferro de Petrolina a Therezina. na secção
comprehendida entre o divisor de ag·uas dos valles dos rios
São Francisco e Parnaliyba e a villa de Paulista, dentro do
prazo de 60 dias, contado da data da entrega ao seu representante dos documentos espeeificados no paragrapho unico
da clausula VI.
§ 3. o Logo que fi..]ue concluída a ponte Benedicto Leite,
da Estrada de Ferro São Luiz-Therezina, o contractante fica
obrigado a atasar a construcção da Estrada de Ferro de Petrolina a Tberezina. tambem a partir desta ultima cidade.

IX
O Governo F·ederal poderá declarar caduco e rescindido
o presente contracto, independente de accão ou interpellacão
judiciaria. caso o contractante não inicie e termine as obras
no.s prazos estipulados e não queira 0 mesmo Governo Federal prorogar taes prazos, salvo si dos atrazos não couber
ao Estado do Piauhy quacsquer responsabilidades, a juizo do
Governo Federal.
Paragrapho unico. O contracto tambcm poderá ~er de~larado caduco, nos termos da presente clausula, no caso qQ
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interrupção dos serviços por :mais de sessenta '(60) dias, salv<f
caso de força maior ~avidamente reconhecido pelo GovernQ
Federal.
X

Verificada a caducidade do contracto em: qualquer dó~
·casos· a que se refere a clausula antecedente, nenhuma indemnização será ~evida ao contrJ.ctante além da que corresponder ás obras realizadas, em condições e pelos preços do
eontracto c materi.aes fornecidos com autorização do GovernQ
Federal, cujo pagamento não tenha sido effectuado.
Paragrapho unico. Fica entendido que em caso do cadu~
cidade, o Governo Federal assumirá inteira responsabilidade
das encommendas que, com sua autorização, tenham sido fei•
tas pelo contractante e cujas ordens não possam ser can•
celladas.

XI
Os trabalhos e fornecimentos realizados serão avaliados
·segundo os preços unitarios constantes de tabella organizada
de accôrdo com os coefficientes da portaria de 25 de fevereiro de 1925 e que será opportunamente submettida á approvação do Ministerio da Viação c Obras Publicu3.
§ f.o A revisão dt. tahella de preços será fei.ta por pro~
posta de qualquer das partes contractantes. si houver os-cillação de mais de 2f % nos custos dos materiaes de construcção e nos salarios do pessoal operaria.
§ 2. Para o estabelecimento C.e qualquer preço que não
haja sido incluído na tabella, o Governo Federal entrará em·
accõrdo com o contract.ante.
§ 3 .o Emquanto não for approvada a tabella a que se
refere o corpo deste artigo, vigorará a tabella approvada pela
portaria de 28 de agosto de 1925 ..
0

XII
As obras executadas em cada bimestre serã:o medidas e
avaliadas provi~oriamente nos primeiros dias do mez que se
seguir a este bimestre e pagas dentro do prazo de tres mezes, contado do ultimo dia do mesmo bimestre.
§ f. o Nas mesmas ~-ondições serão feitas e pa~?,"as as me~
dições finaes de trabalhos de cavas para fundações. de fundações de obras já concluina~ ou encetana~ que tenham sino
abandonadas por ordem do Governo Federal e, em geral,
qualquer trabalho e obra cuja mP,dicão não possa em qualquer tempo ser refeita ou verificada.
§ 2. As supP-rstrncturas das pontes. os trilhos e seu~
a.Messorios, os apDarelhos ne mudança dP, linha. as locomotivas, carros. vagões e marhinas nara officinas. quando importados por orrfem .no noverno FPrleral e de accôrno com os
pro.iectos e e~pecificações por elle apnrovados ~er~o incluidos em meniÇãO pT'OVi~Oria lOirO dPpOi8 dP, rfpsemhnr~arfOS, verific.ano~ e a-ccei~os no porto d-e S. Luiz do Maranhão ou S. Salvador da Bahia, ficando o contractante res ...
0
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~p·onsavel por este material até seu recebimento

definitivo

por occasião da medição final.
§ 3. o As importancias pagas antes das medições finaes
constituem adiantamentos feitos ao Estado e podem ser rectifieadas por occasião da avaliação definitiva.
§ 4. 0 As despesas feitas pelo contractante, mediante pdévi:l
autorização do Governo Federal, com as desapropriações e indemnizações de bemfeitorias necessarias á construcção das
estradas e suas dependencias serão incluídas em medição e
pagas definitivamente.
XIII
Terminada a construcção de cal1a trecho de estação a es ...
tação e recebido pelo Governo Federar para ser trafegado~
far-se-hão dentro do prazo de cinco (5) mezes. contado da
data da recepção, as medições e avaliaçõ-es definitivas dos
trabalhos nelle executados e do material fornecido, bem como
o respectivo pagamento.
Paragrapho unico. Nas avaliações e medições definitivas,
só serão comprehendidas as obras e trabalhos exeootados de
inteiro accôrdo com os projectos approvados pelo Governo
Federal, desenhos respectivos e ordens de serviço.

XIV
Antes de ser entregue ao trafego, cada novo trecho de
linha será vistoriado pelo chefe da fiscalização local, acompanhado do reprec:;entantP rio Governo no Estflno contrar.tante
e de um desempatador préviamente escolhido. Reconhecido que
o dito trecho está em connições de ser trafegado, lavrar-c:;e-ha
um termo de recebimento provisorio de que constarão as
obras novas ou complementares da construcção do trecho que
ainda devem ser executadas no regimen da construcção, bem
como os respectivos prazos.

-XV
O material metallico importado do estrangeiro para ser emprr.gado na ronstrur,cão das linhas, assim como o material de
tracção, de transporte e de officinas, poderão ser orçados em
moeda nacional ou na moeda do paiz em que tenham de ser
adquiridos, sondo os orçamentos préviamente sujeitos á approvação no Governo Federal para servirem de base aos paA"amentos rrc:;npcfivos. Nestes orcamAntos nevem esbrr inr,luinas ·
todas as despes·as até a descarga nos portos de S. Luiz do Maranhiio 01u rle S. Salvanor da Bahia.
Paragrapho unico. No caso do material orçado em moeda
estrangeira. a convr.rsão em moeda nacional far-se-ha applicando a taxa de cambio á vista sobre o paiz de procedencia.
verificada na vespera do dia em que for expedida a ordem
do pagamento respectivo (segundo a Camara Syndical dos
Corretores do Rio de Janeiro) e não soffrerá mais alteraçõcB
pnr occnsião das medições finaes,
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XVI
O pagame_n~o das obr~s ~ert'i feit~ te:ndo em .vista as rq ..
spectívas med1çoes e avahaçoes prov1sor1as ou fmaes, depmg
de exprese:amente acceitas pelo contraetanto Estado dq
Piauhy - seu procurador ou preposto.
XVII
As despesas com as obras e fornecimentos que constituem
nb.iecto do prrsentc contracto, correrão no actual exercício
pelos recursos incluídos na lei da Despesa vigente (verba
vinte c quatro do ar! igo quator:ze) e nos exercícios subsa ..
quentes por conta dos reCJursos orcamentarios que forem vo ..
todos pelo Congresso Nacional.
·
XVIII
E' concedido ao contractantc o direito de desapropriar, nâ
f6rma da legislação em vigor, terrenos, pedreiras, aguada:i,
terras e bemfeilorias de dominio particular que forem precisos para o leito da estrada, estações, armazens e outras
liopendencias especificadas no3 estudos definitivos ou projectos approvados pelo Governo.
Paragrapho unico. O Governo do Estado do Piauhy fica
desobrigado dn prestar caução pelo contracto (art. 22 da lei
n. 4.440, de 31 de dezembro de 1921) e só gosará das isenções
e reducções de direitos que forem previstas na legislação em
vigor.
XIX
O contractante será responsavel pela conservação e solidez das obras de terraplenagem durante o prazo de seis (6)
mozes e pelas das de arte, tanto correntes, como especiaes,
durante um anniJ. ambos a contar da data da medição final,
devendo, omquanto não estiverem findos taes prazos, fazer á
sua ousta as reconstrucções e reparos necessarios, a juizo do
Governo Federal, sob pena de serem feitas pelo mesmo e a
im:portancia das despesas descontadas das medições.
.

XX
O Estndo do Piauhy se obriga a ter no Rio do .Janeiro
um repre<sentante com que se enlenda o Governo Federal
e no local dos trabalhos procuradores idoneos a juizo do Go ...
verno Federal, e legalmente constituídos com poderes plenos e
especiaes para resolverem definitivamente sobre a ·execução,
classificação, medição c avaliação das obraR, assim comll,
sobre tudo mais que fôr concernente ao trabalho.
··

XXI
O contracto, tar.to para a execução das obras como r,ara

o fornecimento de maleriaes, não poderá ser transferido sem
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·expressa au lorização do Governo Federal, sendo pôrém permilfido ao contrnctante sub-empreitar, independente de autorização, a execução de qualquer das obras, mantida a sua responsabilidr..dc e sendo elle, por si, seu procurador ou prepo:;to, o unico nclmit~iào a tratar com o Governo Federal.:
DISPOSIÇÕES OERAES

XXII
No cr.so do dcsáccôrdo entre o Governo Federal e o contracta:nfc sdJro a intelligencia das presentes clausulas, ser~i.
este decididc. por arbitras nomeados um pelo Governo Federal
e outro pelt> contrnctante, e um dcsempatador préviament.e =!~ ..
~olbido pel.os dous •.

XXIII
O Governo Federal poderá entregar ha Estação de Senador
li'urtacio ao contrnetante, mediante aluguel, uma locomoliva o
to pranchas da Estrada de Ferro S. Luiz Therezina, para serem exclusiv~mente empregadas na execução dos serviços. O
con1 racf antf, fica responsavel pela conservação desse material,
que deverá ser restituido, findos os serviços, nas mesmas con-1
dicões em que tiver sido recebido •.

XXIV
O transpolte do material metallico e das madeiras adquirichs fóra dos E~tados de Piauhy e Maranhão e do cimento neeeS··
sario á execu(:fio c!o contracto, será feito gratuitamente quer
na Estrada de Ferro S. Luiz-Therezina, quer na secção já cni
trafe!!'o e n1s QlH1 forem inauguradas da Estrada do Ferro
Petrolina-Therezina.
§ 1. ~Iectinntc os preços da tabólla fará o contractaLd '~
o desembarque nos portos de S. Luiz e elo S. Salvador, d:)
matc:rial fix·). d, tracção c de transporte a que se refere a
clausula Vlf, § § i e 2 e seu r.arrP~amonto nos vagõrs da Estrada de Ferro S. Luiz-Therezin'a e da "Companhia Ferl'ü ..
Viaria E'ste Brasileiro".
'§ 2. As despesas que o contractante tiver do fazer coni
o t:cansport?. do material fixo, de traccão e de transporte, nas
linhas da Companhia Ferro-Viaria E'ste Brasileiro e na travessia do Rio 8. Francisco, em Joazeiro e carga nos vagões
ela F.strada de Ferro Petrolina-Therezina, serão incluídos em
folhas de m•~.dição, á vista das documentos comprobatorios,
accrc~::;cido de 5 % rara occorrer aos onus da administração.
§ 3. Si !1.ão convier ao Governo Federal fazer o transporte directo do material na Estrada de Ferro S. Luiz-Therezina,
devido á actual solução de continuidade no canal dos Mosquitos, compcth·á a0 contractante fazel-o at.é as estações ele
:Estiva ou Rozario, mediante ps rpreços da tabella. No casQ
0

0

0

ÀCTOS DO PODER ExECUTlVÔ

de transporte ferro-viario desde S. Luiz, a baldeação nõ canal
dos Mosquito::; mclusive carga e descarga, serão feitos pelo
·
contractante :nediante o preço da tabella •J
XXV

Uma vez concluído o conjunto de obras especificadas nos
bumeros 1, 2 -e H da alínea a.~ da ciausula li e a primeira
sec(.ão da E~t.rada d~ 'rherezina ·na direccão de Petrolina, o
governo do Estado do Piauhly fica obrigado a manter o trafego regular de pas-sageiros e mercadorias, na qualidade de
orrcndatario, si ~assim convier ao governo Federal.
Paragrapho uni co. Os novos trechos comprehendidos entre estações da mesma estrada, cuia construccão ficar conéluirfa, serão trafegados pelos arrendatarios nas mesmas condit:õ~s.

XXVI

O preco tl::> arrendamento consistirá na contribuição dtl
cincoenta por centu (50 o/n) da renda liquida, cabendo ignal
importancia de 5·0 ~~ ao Estado arrendatario.
Paragravho unico. O prazo de arrendamento terminará
na data em QUC' toda a estrada ficar concluída -e entregue a<)
Go\'erno Federal.
XXVII

As tomadas de contas serão feHas semestralmente, pelá
fórma eE1tabelecida nas leis, regulamentos ou instrucQões erri
vi~or. Será arplicado processo identico ao adoptooo pelas
eqtradas de ferro, que gosam de garantia de juros,, emquanto
nãn baixarem normas especiaes para as que se acham arren ...
dadas.
XXVIII

O arrennatario organizará. segunclo modelos forneciflos
pf'la Tnsnechwin Federal das Estradas o inventario das despesas de custeio de cada mez, que submetterá á fiscaliza(:ã.o
denlro da p:rimeira quinzena do mez immediato, aconmanhado
dr document,Js comprobantes devidamente classificados. pot•
divi~ão de servico e bem assim, a demonstração da receita arrer.anada. completamente illucidada pelo quadro cornplrto da
renda das estações.
XXIX

Por semeRtre vencido e dentro dos primeiros trinta dias
que se seguirem ao do encerramento da tomada de contas o
~-rrendatario recolherá á Delegacia Fi~cal do Thesouro, em
Therezina, n contribuicão do arrendamrmtrJ,

T79

XXX
Para os effeitos do arrendamento serão considerados:
. 1o, como renda bruta: a somma sem excepção alguma, d~
'tOdas as rendas ordinarias, extraordinarias e eventuaes, arre"
cadadas pelo arrendatario e referente á exploração da es ...
.trada.
·~1
. Paragrapho unico. Para os effeitos deste numero, con ....
sideram-se as rendas como arrecadadas desde que hajam sido'
·emittidos os bilhetes ou passes de viajantes e tiradas as notas
pe expedição das mercadorias c outras classes de transporte;
2°, como despesas de c_usteio :·
a) as relativas ao pessoal c matcriacs do serviço de trn...
lego, inclusive a conservação ordinaria c extraordinaria da
linha e suas obra!; d'arte, dos edifícios e dependencias, dos
machinismos e utensilios ou ferramentas das officinas e das
turmas e do material de traccão e de transporte;
h) as de seguro· e de accident.es e, tambP.m, as
oe indemnizações provenientes de roubos ou incendios ou
·avarias e destruições quaesquer, quando ficar provado, a
.iuizo do Governo Federal, que os damnos não são devidos á
incuria da administracão da estrada;
c) os resultados de ampliações e alterações em edificio§
e dependencias, as de prolongamento de desvios, postos de
embarque de animaes, e, em geral, as de obras novas de pequeno custo, quando autorizadas pelo Governo Federal:
d) a quot.a de fiscalização por parte do Governo Federal,
fixada em 12:000$ annuaes,. durante todo o prazo do contracto. e recolhida á Delegacia F,iscal do Thesouro Nacional
em Therezina por semestres adentados.
3'\ como renda liquida:
A differença entre a renda bruta e as despesas d~
custeio.

XXXI
O arrendat.ario fica obrigado a acceit.ar o regulamenf.o de
lransnort.es e a nauta de mercl=lnorias em vigor nas estranas
filianas á Contadoria Central Ferrnviaria bem como a sub-.
mett.er· á approvací'ío no Governo Ferleral as bases, padrão e,
as tarifas que deverão vigorar mt estrada.

XXXII
Pelos prer,os fixados nas tnT'lfas, o arrendatario será
ohrhrnrlo a trnnsnorfar com exact.idão,' r.11irlnflo e presteza. a~
mercadorias de aualcrner nnf.ureza. os nass11.geiroc; e suas ba~
g:urens, os animaes domestiros ou o11trnq recebidos a despacho e os valores que lhe forem ,confiados.

XXXIII
Terão direito a transporte gratuito:·
a) o peRRoal ~nmini~trntivo ou fi~cal e ohjectos transpor-.
tados em servico da estrada e da fiscalização;
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b) as malas do Correio e seus conductores, o pessoal e
material destinados ao serviço das linhas telegraphicas da
União e qualquer somrna do dinheiro pertencente no Thesouro Nneional ou do Estado;
c) as sementes, os adubos chimicos, os animaes reprodu ..
ctores e as plantas enviadas por autoridades federaes, esta. ... ·
duaes ou municipacs para serem gratuitamente distribuídas
pelos lavradores;
cl) o material metallico, de tracção o de trnnsporle nccessario á execução do contracto;
c) os membros do Governo Federal e do Congresso Nacional, c bem assim, todos os que em virtudé de lei federal,
gosarem do direito á gratuidade do transporte;
2°, serão transportados rom 50 % de abatimento ~obre o
preço das tarifas :
a) munições de guerrn, forças militares c respectivas
bagagens, quando em serviço publico;
b) os generos de qualquer natureza enviados pelo Governo
da União ou dos Estados para soccorros publicas;
3°, todos os demais transportes, quando concedidos a requisição do Governo Federal ou Estadual terão o abatimento
de 15 o/o.
Paragrapho unico. Fóra dos casos aqui previstos c dos
que forem incluídos em regulamento de transporte não será
concedido transporte gratuito, nem reduzido quer a passageiros, quer a despacho de qualquer nature~a.

XXXIV
O Governo do Estado do Pinuhy em tudo o que respeita
ao presente eontraclo fica sujeito (t fiscalização do Governo
Federal, que exercerá, de conformidade com a legislação competente, por intermedio da Inspectoria Federal das Estradas
e de outros funccionarios ou engenheiros que designar para
tal fim. A todos clles, para o bom desempenho das suas funcções o contraetanle proporcionará as facilidades c transportes necessarios a juizo rlo chefe da fiscalização local. Este terá
todas as regalias de transporte que couberem á administra ..
ção da estrada.

XXXV
Este contracto não entrará em vigor sem que tenha sido
registrado pelo Tribunal de Contas, não se responsabilizando
o Governo da União por indemnização alguma si aquelle insti-tuto denegar o registro.
Condições geraes e especificações

XXXVI
Ficam fazendo par[e integrante do presente contracto

'Jnutatis-mutandis, as condições geraes a que se refere a clau-

sula trinta e oito (38) das que baixaram com o decreto nu ..
mero 14.771, de 13 de abril de 1921 e ~s especificações que

·íst
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foram ap_provatlas por portaria do 1\linisterio da Viação e
Obras llublica~, nos moldes das quo vigorarem actualmentc
para as empreitadas da Estrada de Ferro Central do Brasil,
as quaes ficam adaptadas provisoriamente.
Paragrapho unico. Fica entendido que em caso de divergencia entre qualquer das presentes clausulas c disposições das alludidas condições geraes ou especificações, pre~
valeccm as clausulas do contracto.
Rio de Janeiro, 12 de novembro do 1926. -

DECH~'rO

N. 17.552-

DE

12

F1·o.ndsco Sá.

DE NOYEMDRO DE

1926

:Auto1·iza a 1'evisão do contracto celcbl'ado em vil•tude do de~
ereto n. lfU06, de 22 de ma.rço de 1922, 1)(l1'a o m·1·endrt-::'
mcnto da llêdc de Viação Sul 1Jlinei1'a

-

O Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brasil,
·attemleudo ao que requereu o Governo do Estado do Minas
Geraes, arrcndatnrio da Rêde de Viação Sul Mineira, c usando
da autorização constante do decreto legislativo n. 5.0H, do 28
do outubro ultimo. decreta:
Artigo unico. Fica autorizada a revisão do contracLo celebrado com o Governo do Estado do Minas Geraes em vir ...
tudo do decreto n. 15.406, de 22 de março de 1922, para o arrendamento da Hêdc de Viação Sul Mineira, do accôrdo com
as clausulas que com este baixam assignadas pelo ministro de
E:-;tado da Viação c Obras Publicas.
Ilio tle Janeiro, 12 de novembro de 192G, 105°
lJCndcncia c 38° da Rcpubliea.

ua

Indc""

ÁRTHUR DA SILVA BERNARDES,

Francisco Sll.

Clausulas a que

s~

refere o decreto li.!. !'1 .õõ2,

dest~

data

I
:
O objccto do contrncto é o arrendamento da Rêde de
Viação Sul 1\Iineira constituida pelas seguintes linhas em tra•
fcgo de propriedade da União, e pelas que a estas se incorpo·l'arcm segundo o disposto na clausula li:
a) linha tronco de Cruzeiro a Tuyuty e os rnmacs da Cam-•
'panha, de Alfenas c de Lavras, com a extensão total do 549
kilomctros;
b) linha de Passa Tres, no Estado do Rio de Janeiro, ao
rio Elcutcrio, nas divisas do 1\Iinas e S. Paulo, com 5ü:>
kilomclros;
c) rnmul uc Piranguinho u !~arnisopolis, com 52 kilo~

lnctros._
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A rêde formada pelas linhas acima descriptas com todas
as suas dependenéias, inclusive obras por concluir, para~y
sadas ou não, que tenham sido approvadas por decreto, fiCa
arrendada ao Estado de Minas Geraes até ::H de dezembro
de 1980.
§ 1. A ella se reunirão sob o mesmo regimen de arrendamento e depois de concluidos :
a) a Estrada de Ferro de Piquete a Itajubá;
b) o prolongamento do ramal de Paraisopolis até a ~s
tação de Vargem;
c) o prolongamento da linha de Passa Tres ao ponto conveniente da linha de Angra dos Reis da Estrada de Ferro
Oeste de Minas.
§ 2.0 O trecho de Piquete a Soledade de ltajubá e os prolongamentos de· que tratam as lettras b e c desta clausula poderão ser construidos mediante ajustes entre os Governos da
União e do Estado de Minas Geraes.
0

III
O trecho de ltajubá a Soledade de ltajubá da Estrada de
Ferro de Piquete a ltajubá será concluído dentro de um
anno, contado da data do registro do presente contracto pelo
·Tribunal de Contas, de accôrdo com as clausulas que baixaram com o decreto n. 16.229, de 28 de novembro de 1923.J

IV
Será facultado ao Estado de Mmas Geraes :·
o direito de preferencia, em igualdade de condições,
para a .construcção, uso e goso de prolongamentos e ramaes
que concorram para o desenvolvimento e facilidade do trafego, respeitados os direitos adquiridos por concessões anteriores;
b) o direito de construir ~otf encampar, de accôrdo com a
União, quaesquer outras linhas, ramaes ou prolongamentos
reconhecidos de utilidade ao· desenvolvimento do trafego da
rêde.
a)

Para o completo apparelhamento da Rêde de Viação Sul
Mineira o Estado de Minas Geraes se obriga a realizar as obras
necessarias á consolidação e segurança do leito, substituição
de trilhos, material de tracção e de transporte, remodelação
e construcção dos edifícios necessarios aos serviços, bem
:como das officinas e depositas e modificação do systema de
tracção.
·

:VI
.
~ara o cumprimento do disposto. na clausula V o Estado
Qe ,1\Imas Geraes pode~á 9espende~ -ªté a import-ªncia de ~e~
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mil contos de réis (i 00.000:000$), que será levada ã conta de
capital, ficando o Governo da ~nião obrigado á restituição
da referida importancia ao Estado nos termos da clausula
XXIII, findo o P.razo do arrendamento ou no caso de rescisãQ
peste contracto.
VII
O Estado de Minas Geraes fica autorizado a contrahir,
P,entro ou fóra do paiz, um cmprestimo até a somma de cem
mil contos de réis (100. 000 :000$) para oa fins previstos nas
clausulas V e VIII, submettendo á prévia approvação do Governo dá Uniâo as respectivas condü;ões. O Estado de Mina.:;
Geraes depositará o producto do empreslimo á inteira disposição do Governo da União para attender exclusivamente ás
despesas com os melhoramento.~ especificados nas clausulas Y
e Vj H ::teima mencionadas.
·
l!.,ica desde já estabelecido que o Estado de Minas Geraes
não poderá gravar as rendas das estradas em garantia da ope ...
;ração autorizada nesta clausula.

VIII
Os melhoramentos de que trata a clausula V são. os se ..
guintes:
a) regularização e consolidação de córtes e aterros e con...
strucção de obras necessarias á segurança do leito;
b) substituição de trilhos de peso inferior a 24k,800 por
:rr.etro corrente, por outr(]s de peso superior a 30 kilos;
c) remodelação e construcção dos edifícios, de accôrdo
com as necessidades do trafego, bem como construcção de no ...
:vas estações e dependencias;
d) cercamento das linhas existentes;
e) construcção de casas de turmas para operarias da via
'permanente;
f) remodelação, construcção ou reforma das officinas e
depositas bem como a acquisição de machinas e ferramentas
·;riecessarias;
g) acquisicão de material de tra·cção e de transportes ne ...
~essarios á regularização dos serviços;
h) modificação do sYstema de traccão onde fôr conveniente e acquisicão do respectivo material;
i) outros rr:.elhoramentos que de commum accôrdo entre
bs Governos da União e do Estado de Minas Geraes forem jul ..
gados necessarios.

lX
A execução dos melhoramentos espe-cificados na clausulà
nnlerior ficará subordinada ao criterio da maior necessidade
e da maior utilidade verificadas por uma commissão com ...
posta de technicos da Inspectoria Federal da-s :mstradas e da
:Rêde de Viação Sul Mineira, em face das e:x:igencias do trafego e do desenvolvimento economico da região servida pela
estrada.]
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l~cHa a vel'ifiet~:ção acima indicada dentro de seis mezes,
a contar da data do registro do contracto pelo Tribunal
Co11tas, scl'ÜO snbmottidqs dentro do igual prazo tt approvação
do Governo da União os projectos c orçamentos dos molho:"'
ran-;,cntos eonsid.erados mais I}cccssarios ou mais uteis e que,
uma vez approvados, serão realizados no prazo de 4 annos,
salYo prorogação concedida pelo Governo da União.
Os projectos c orçamentos serão considerados approvauos
si a União .sobre ellcs não se pronunciar dentro de novcnt~
clias 9a· sua cntreg_n, na Inspectoria Federal das. E·stradas.

de

X
Para os effeitõs do contracto {lõ nrrendàmciltõ serão coi1EJderados:
fO - Como c&pilal:
a) a som ma do 15.988:000$ despendida pelo Estado col\1
os melhoramentos a que se refere a clausula V do decreto
n. 14.598 A, de 31 de dezembro de 1920 e outras despesas já
autorizadas pelo Governo da União para' serem levadas a essa
conta na vigencia do contracto de ü de abril do 1922;
b) as importancias que despender o Estado de Minas Gc ...
. racs com a execução dos serviços previstos pn:s clausulas V

yrn;

o

c) a importancia correspondente a 50 % do serviço
·de j nros do emprestimo de 100. 000:000$ que o Estado con':"'
trahir para os melhoran:entos provistos nas clausulas V e
YIII deste contracto;
d) outras despesas que a União autorizar por esta cont~
depois de applicada a somma prevista na clausula VI do pro ..
sente contraeto.
2° - Como renda bruta:
A somma de todas as rcnda·s ordinarlas, extraordinarias à
·cvenLuaes arrecadadas pelo Estado arrendatario.
·
3° - Como despesas de custeio:
a) todas as relativa·s ao pessoal e material dos serviços dõ
trafego da rêde, inclusive a conservação ordinaria e extraordinaria do material rodante e de tracção e das linhas e respectivas obras de arte, edifícios e dependencias, machinismos,
utensílios e ferramentas das officinas e das turmas;
b) as provenientes do seguros e accidentes nas estradas,
de incendios casuaes. inundações e outros casos :de forç~
maior, as indemnizações de damnos e prejuízos nos casos do
furtos e roubos, extravios, avarias e incendios culposos, quan...
do ficar excluída a responsabilidade da adn-;.inistração;
c) mediante prévia autorização do Governo da União, a3
resultantes de ampliação c alterações em edifícios e suas dependencias, as de prol·ong-amentos de desvios, postos de embarque de anima·es, e, em geral. as de obras novas ele pequew~
custo, quando rigorosamente ncccssarias;
ll) a quota de fiscalização por parte do Governo da Uniãó
fixada em 60:000$ annuacs. durante todo o pra·zo deste con ...
.tracto, e rec()lhida ao Tttesouro Nachmal, por semestres
:Odeantados .;
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4° - A renda liquida das linhas é apreciada como a difff'renca Pntre a l'Pccita bruta e as despezas gPraPs -de cnstPio,
,_. ::;c•rú I'r•pal'Lida f'lll parcclla::; igua•·s PniJ.'C it União e o Eslado.

xr
.\ .;; lonwdus de Ct•ntas para n !'ixa~.:ão do r.apital realizado
\erif'i('a<'i'iu da n•JJda liquida :::PI'ãn t'1·ila;-; p:tr· :-<i'llll';o;(J'l':-i
'eneidu:-;.
"
O Jtl'Ol'l'.''t• p:IJ':t a tOJnadn d1• !'oJd as ;o;i'J'Ú id,·rd ieo ao flllf!
csl i\-1'1' r•:·dttiJf'lr•!'idn p:1ru as estradas de fl't'I'O qui' go:-;m'l'lll 1l<t
garanl ih 1l1• juro:-:, na:-5 leis, rf•gulanwnfos P in.;;tr·uec:õPs i•tL Yigor emqu:n1to nfíu fOJ'Plll adoplada:-; oulr·a:-; dispo:-:icõt•s.
l\'o pl'iiJJPit·n :-:I'JU•s!J'I' d1• rad:1 an11o as L'l'llrlas liqttidns
ser5.ít apu1·ada:-: 1'l'u\·isoi·i:llllf'lltf• n s1í na Iornada de eonl !t's do
~rgnmlo semest rn f:11·-se- ha a :Jpm·aç.ão definitiva pc•la qual se
rt•g·ulará (•nU'io a pal'tilhn da renda liquida do mmo.
O Estado o1·g·:tnizarft JJH'nsalnwnfr, sngundo modelos fornecidos ppla ln~prctoria Fetli~ral das Esi.J'flf1as, n invPnlario
das dCSJH'zas de custeio f' o subowUr·rú ú fiscnlizaefto, df~nt1·o
do nwnoL' prazo possiv,•l, acompanhado dos docunwntos comprolmn(t•s, d1•ddamenlc classificados por divisão de scrvi~o; e
hem nssim. n dmnonstrnç,ão da receita arrecadada, cornpetcntmnentP el uridada pelo quadro completo da renda dns csc

:t

tn~ões.

XII
Os rsludos, projcctos, orçamentos c construc~õp::; QUI' so
fizerem 1'111 virtude do que dispõe a clausula IV deverão obsct·vnr as condir;õ1~s gernPs, talH~lln rlP pr1~eos n ~~srwci l'irn(~f~~·~
approv:Hias 1wlo Gon•rno da União c sujnilns a J'evh;ões annuaes JH't.HllOYidns polo Estado.
As d(•fqwzns C(IJil quacsquel' ohrns c melhoramentos que
se fizerl'm dn nrcôrdo com este contraclo serão computadas
nas tonwdns rle contas sPmPstrans pelo custo rPnl llH'<liante
nprcsenlneão dns facl.urus, folhas de pagamentos e out1·os documcnt.os comprobantes.
O mnlerial importado do nslrang·eh·o, cujo cuslo não seja
pos::;ivel determinai' pela tnbclla de pre~os, será calcularlo rlefinitivnmrnln pelo Yaloe das facl.urns, compelcntenwntc Iegalizndas, acercscidas das dcspezas cornplrmcnfarcs, devidamento cornprovadas pelo Estado c reconhecidas pela União •
.Esl.e custo sr•1·ú calculado nm ouro c convertido em pnpcl
ao cambio do dia em que se eff('cf.uarem os respectivos pag·a-

m.cntos.
XIII
A <'Xeeuciio do cnnl1·acto ficn sujeita á fiscalizaeão federal
nn :fôrma da lt•gislaeão em vigrw o por intermcdio da InspcDlorin Ved1•ral rias Estradas ou outros agentes e funceionarios
drsignados f'~[H'eialmcnl I' para esse fim .
.A lodos Pll('s rnu·n o llom dl'scmpcnho das suns funcc_:ões o
i1l'J'f'Wialat·io pl·oporcionarú as fncilidnrles e lransportes ncçcss<ll'io~. a juizo do ehde da Fiscalização loral. Este terá
Jodns as l'f•galia~; de tnmspol'tcs qnc couberem á administra~ão superior da eslrada.
Leis de 1026 - Yoi. III
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Os casos de nccidcntes serão immcdiatamente communicados aos engenheiros fiscaes das secções correspondentes, aos
quaes serão facilitados todos os meios de tranportp ao local,
nfim de que possam ajuizar das causas que provocaram a
occorrcncia.
XIV
O Estado obriga-se:
a) a exhibir, sempre que lhe fôr exigido, os livros da
t•cceita c dcspcza do custeio da estrada e do seu movimento
pc despachos;
b) a prestar todos os esclarecimentos c informações que
lhe forem reclamados em relação ao trafego, e, em geral, sobre qualquer serviço pelos engenheiros fiscaes ou outros funccionarios fcderaes devidamente autorizados;
c) a apresentar annualmente no menor prazo possível os
dados estatísticos de todas as occurrencias do anno anterior.
XV

O Estado manterá em perfeito estado de conservação as
linhas, edificios, officinas e mais dependencias da Rêde, bem
como o material rodante, sob pena de responder perante a
União por prejuízos, perdas e damnos.
Sempre que o Governo da União entender, em casos extraordinarios, mandará inspeccionar o estado das estradas e
suas dependencias.
Essa inspecção se realizará por uma commissão de peritos designados, em numero igual, pelas partes contractantes,
e suas resoluções ou conclusões serão tomadas por maioria de
votos. No caso de empate ou de não ser possivel apurar o
voto da maioria, será a questão submettida á decisão do juizo
arbitral, constituído na fórma da clausula XXX.
Os serviços e obras que a commissão de peritos ou laudo
arbitral houver resolvido serão executados pelo Estado, dentro
dos prazos que lhe forem marcados, salvo caso de força maior.
Si findos os prazos marcados, os trabalhos não estiverem
iniciados ou terminados, poderá a União mandar executai-os
á custa do Estado ou rescindir o contracto si o facto se verificar depois de decorrida a metade do prazo do arrendamento,
reservando-se neste caso, para a União, as quantias correspondentes ás obras e serviços que deixarem de ser executados.

XVI
Quando tiver de executar, á custa do Estado, os serviços
e obras a que se refere a clausula XV, poderá o Governo da
União occupar temporariamente a Rêde no todo ou em parte,
mediante indcmnização igual á metade da renda liquida média
do quinqucnnio anterior á occupação ou dos annos anteriores,
si não houver ainda decorrido um quinquennio.
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XVII

Fica cstabeleeidn a revisão obrigai oria c trionnal de {.()(las
as tarifas, sem prejuizo da faculdarle concedida á União ou
ao Estado de, em qualquer tempo, promover a revis~o d<~ wna
ou mais tabellas para o fim de augment.ar ou diminuir a
receita de qualquer transporte.
Quando uma das partes contracl antes se oppuznr a qualquer augmcnlo on fizer qualquer t·educção do tarifas sem
annuencia da outra parte, será responsavel pelo prejuizo resultante da diffm·ença da renda verificada nas tomadas do
contas snmestracs, na conformidade das disposições seguintes:
a) no caso de recusa do augmenl.o proposto o prejuízo
será a diffPrcrH;a entre a renda bruta twrecbida e a que seria
anecadada applicando-se a tarHa rejeitada ú toncb1gem
transportada;
b) no caso de reducção o prejuízo será a differença entre
a reuda bruta percelJida e a que seria arrecadada pela tarifa
anterior applicada ú tonelagem transportada.
Em ambo~ os easos o prejuízo sPrá dedmddo da ronda liquida act.ual ou futura, que couber á part.e rcsponsavel, em
henefi~io da pari.(; prejudicada.
Fica a~segurada ao Estado a faculdade de, em qualquer
momento, elevar as tarifas, independentemente das condições
e formalidades estabelecidas nesta clausula, até o limite neccssurio para cobrir o def'icit que se verificar nas despezas de
custeio. dando conhecimento do seu acto á União.
XVIII

O arrendatario obriga-M a transportar gratuitamente:
a) o pessoal administrativo e fiscal das estradas c obj ectos transportados em serviço da estrada e da fiscalização;
b) as malas do Correio e seus conductores, o pessoal e
material destinados ao serviço das linhas teJegraphicas da
União, e quaesquer sommas de dinheiro pertencentes ao l'hcsouro Nacional ou ao Estado de Minas;
c) os colono:; immigrantes, assim rcconhccitlo ..; officialmenb, suas bagagens, ferramentas, utensílios n instrumentos
agrícolas;
.
d) as sementes, os adubos chimicos e as plantas enviadas
por autoridades foderacs, estaduacs e municipaes ou por sociedades agrícolas para serem gratuitamente distribuídas pelos
lavradores, e animacs reproductores e artigos da industria naciorlUI, destinados a exposições de interesse publico;
·
e) os materiaes e ferramentas nccessarios aos serviços e
melhoramentos da estrada;
f) todos os que tiverem direito a transporte grat11ito em
Yi ri nele de lei.
·
Sel'ão transportados com o abatimento de 50 %:
a) as munições de guerra, forças militares e respectivas
bagugpns, quando em serviço publico;
b) as auto r idades e escoltas policiaes e suas bagagens
quando em diligencia;
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c) os gcneros de qualquer natureza enviados
pelo Go\·erno da Cnião ou dos E::;tados, para soccorros publicas, bem
como os materiaf!s destinados a obras publicas de aguas c esgotos ou a in~tallaçõus ll~pJeo-clcef.ricas de applica1.;ão a qualquer das iudusfl'ia~ agTieolas, nliiJcint. c pastol'il, realizadas
velo~ poderes puulicos.
Todos os demais ITansportes, quando coneod idos á rcquisi(:ão do GoYer-no da lJnião ou do E::;tado, terão o abatilllcnto
de 15 o/o.
·
Paragrapho unico. Fóra dos casos aqui prc,·ist os e dos
constantes do regulamento dos transportes, nãti será concedido transporte gratuito nem reduzido, quer a passageiros,
.quer a despachos de qualctuer espccie.

XIX
Pelo~ pr·e1;os fixados nas tarifas CJ110 Yig·onn·c·m o arr~~n
datario .r..:crú olJt'igndo a transJ)Ortal' com cxactiuão, cuidado e
presteza, as mcrcadnrias de qualquer natureza, os passageiros
e suas bag·agens. os aninwes domesticas ou outro3 rccclúdos a
pcsvacho e os valol'cs qne llH~ forem confiados.

XX
O E.stado obriga-se:
a atlmittir c nwntor, qrmndo cunv.icl', tJ·afc·g·n J!lU{ uo do
pas:=:agciros mcreadoria~ e vehiculos com as eurprez:1s rló
via~;fw ferrca c Jlnvial em ligação cnrn a n 1d(', P llcrn assim
com a Hepartiçfto Geral dos Telegraphos, selldo ns respectivas
bases e condições prt>viamrntc ~1pprovadas p1>lo Gon·r·nu da
.União;
b) a aceeilar como definitiva c sem recurso a deei"ão tla
"Cnião sobrn ns qtrl':'f.Õf's qw• st• snsei!arern relativamente :tO
uso reciproco das linha::: Jedl't'al's c das qne per I enccl'em n qualquer empreza, ficando cnfcnuido fJIIC qualqltet· ace•)J·do sobre
trafego mutuo não )JJ'cjurlicadt o direito da União ao exarnc
das respectivas eslipnla(:ões f' a modificação destas quando a.:;
.c<?nsiderar lesivas dos SI'US in!Prcsscs.
a)

XXI
O J~slado ma11f.cní. em dia o inventario pelo qual n~cehcu
a rêde. aecl'escrntando-lhe o matPrinl que adquirir P olll'as q110
rrnlizar, t.'rll l'lllda d•• capilnl, cxcl11indo o mafer·inl irnprcR.tavcl.
Findo or1 re~cindid11 n confraef o o E~tado rcstitnir·;i n
rôrlP por es ...;p invf'Jltario, COill os aeercscinw~ Dll rleducçõPs q1rc
clle llonvPr so fl'rirln.
Todo 11 mafrl'ial eon:'idrradn imprcslavcl c que não possa
ter outro destino, será vendido, precedendo autol'iza<;fío do
Governo da rnifio c a impol'tancia dessas vendas ~erá cscript~rada conto renda cv~ntual~
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XXII
~\ H('>d,. dt• \'ia<..·fío i-\r!l Mineira, de qtte lt'tdanl a~ elan::.;ntas
I e H desle eunlmelo, I'Ottl as rcspecl.iYas estar;õ('s, ol'ficinas,
(lt•posifos e nmis 1•di l'ieio.;, dependt•rwias e betufeiturias, a li ...
nlm LclegT<~pllil'a c t11dll o Illafel'ial Jixo c rodanLf', as-.:im eomd
o Jnaft•t·ial t'Jil st~J· dt~ almoxarifado, neccssario aos diffcrentes
Jlli::;let·r•s du tr·ai'Pgo da Ht·d~ e dcYendo COITespondr~r :ís nocr•s~idades dt>, 11111 lrir11rstr·e. r·rn•rlerão ao domínio da l'niiin a :11
do dczcm!Jt'o dí>, J 9SO, n1cdiani o a indenmização de! f',l'lllinada
Jta claiJ·ula :-;Pgu intr·.

xxrn
ltt•Yt.•rf ~~ndn :'t l'n ião a Ht'de de Yia~·ão Sul J\JinPira r-rn eonresei,,ão do cuntrado pnt' parto
da llll':·m1;: I .nii'iu 1111 JIOI' c•.xpit·ari'in dn pr·uzo do arn•ndanwnlo,
f;t•J·i't." J>-.ladt• de• i\liua...; Ct•J'iH'~'. iwlern11izadn da dif'i'f•t·,·uen ''11-.
ll't' n cavilal rixado quo f in~~· f'lllpr·n::;adn na arqui~;i~·i'io dÍ1 mnli'l'ial :• d•l·; uwlltor~tnwnlos P~pr•cil'ieafl,ts nas el:nJ.-;IIIa,...; \' o
\'IIl r a i·.dalidade tht pude da renda liquida que lJOuve11
pe!'cr>!JidtJ nos lt•i'Jiltls d11 11 ••'J da elaii:':Uia IX, dr·\-t'ttdo .-;,•r nomJ!I!Iada-: fl:li':t ,.•:1" f•l'f:•iltt as tl:•3jH'zas j:í Pt'l't•clu~Jtla,.; llil Yigt'll('ia dn t'l•i11i'ado dt• (i dt• abril di' l\1~·!. I·;· licii'l ú Lniüo, t'lll
quah]tii'I' ltltlll:t•nlo. r•li•v:ll' tH l~u·ifn.-; t'ollt u fim fip garantit· a
nnwJ·I i:'W,,'<!,•, 1kniJ·o d·t prazo do UiTrndanwnto, !),·~ eapila!
ernprt'gildil JH'lo 1<:.:-dado con1 a r•Xt'<~uc;i'ío dos JJWlltoJ·nJuenlns
prf'vi:-:1,
J!:t-: clattsulas Y n YfJ[.
f;OfJlH>,iwia de cncalllP~l~'iio l'll

X.\IY

O

1·>-l::,lrl fl,~ i'!illa-' (:!'l'fl!'·~ oJ,t·ig;l- ...;n a Clll11!11'il' o

,.,•p;tilnJH•lo dt•t•J·t'lo 11. Jr>.G;:;:, df' 7 d1• sr•l,•nthl'O dn
l~l:!'! p~n·:t n :-:1•gu:·illlt,·a, policia f' tr·a!'r•go das f'S{t·ndlls dt• f't•r·r·n
C llt'lll as-.:Í!ll IJII:!I'S'!IIi'l' OII(J'OS t{llf' fot'f'Jl) adopfadt 1S Jllll':l
O
mr>:-;Jii() firt!. 11111a \'t•z qtrc nüo C'IIJJIJ•arirm as l'lmHillas de~te
cnnll·ach.
lllt'llio (ljJfll''•\:td"

XXV

o I r·nr''.!.:\1 11i(11 pndt~l'!'1 ~f·t· .nr f'ITnmpitln, t:r~.!Yn ca:~n dP fnrr,a
maior .."ol1 I~~''Ht li" r·P:-;jlfllldt•t· u Estado Jlf'l'<~lllt• a l~niilo poe
fll'l'da~'. ~!nlllilO'i ~~ !H'f'.inizos n s11jeilnr·-sn ú inferpt'lJa,:In ju ...
dicial p('la yinl..ar:i'i" rio rontracfo.
PaJ'ilf.:.l'itPlto tlllÍt~n. J)t•poi~ df' IR d:" agosto dt' HlGl a
Pniün putkl':i J't':"eindil' o I'Oldeacln nns seguinll'., easns:
o1 f't·.--:n,;fío parcit~l 1111 ltd:ll d11 li·ai'Pgn, St'ill m"li'.·o jus ...
ti ficat J, •;
b) falia d1• boa Clm ..:;r~l·vat;ão da Jt(icJp e suas d('pt•ndf•ncia:=:,
Yl'l'il'ic·ada dt• nt~(·tiJ•dn t•orn o qtw pt't•ct•ilt'ta a clrtll"lda XY.

O arrt•tHiala,·in gosat·ü das s;•guinles cnnr.cssÕP":
f!) ílir•pito dP desapropi·iat::ão. na f61·ma da lcgisla~ão em:
vigor,

rJos

ll'rTr•no,;;

P

IH•mfl'ilol'ins IH'f'rssarios par·a o:; ser-
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Yi~oa

que tiver de executar, mediante projectos approvados
JWlo Governo da União;
b) isencão dos direitos aduaneiros para os materiaes destinados ás estradas arrendadas e da obrigação de prestar
caução pelo contracto. (Art. 22 da lei n. 4. 440, de 31 de dezembro de 1921);
c) isenção de impostos federaes, estaduaes e municipaes,
na fórma da Constituição e das leis.
XXVII

Na vigcncia do contract.o, ninguem poderá explorar outras
linhas fcrrcas dentro de uma zona de dez kilometros para
cada lado e na mesma direcção das estradas da Rêde. Tal
prohibição não exclue o direito de uma estrada de ferro atravessar a zona garantida, conl anto que dentro della não receba
despachos nem passageiros entre duas localidades servidas
dircctamenfe pelas duas estradas.
§ 1. o Fica entendido que o privilegio não abrange a zona
urbana das cidades e villaB.
§ 2. o O Governo da União, observado o disposto na legislação geral, poderá conceder ramaes ou desvios para uso
part.icular, que partam das estações ou de qulaquer ponto das
linhas arrendadas; deode que os interessados se sujeitem ás
medidas de segurança impostas pelo arrendatario e sem prejuízo deste. na eonformidacle das instrucções que para o effeito vigorarem.
XXVIII

Ficará o arrendalario constituído em móra ipso jw·e
e obrigado, por isso. ao pagamento dos juroB de 9 % ao anno,
si não pagar dentro de trinl a dias das tomadas de contas, 0
que for devido á Fazenda Nacional como preço do arrend..lmento. nos te1·mos da clausula X, n. 4, ou si não pagar, dentro
dos primeiroB dez dias de cada semestre, as quotas de fiscalização de que trata a let.tr:1 d do n. 3 da mesma clausula.
XXIX

Salvo ca~o de eonvenio ajustado para arrecadação do im·~
postos ou fins semelbantes, é vedado ao arrendatario dar ao
pessoal qua 1 quer funcção estranha aos Berviços da estrada.
Paragrapho unico . .Nenhum empregado da estrada, dircclamcnte ou po1· interpostas pessoas. poderá commerciar
ov explorar industrialmente qualquer producto por . ella
transportado.
XXX

As duvidas e questões que se suscitarem entre a União
c o Estado dR Minas Gerao::;, relativamente aos serviços contracl ndos o a intell igencia e PXccução de uma ou mais clausulas drsfe contracfo. serão definitivamente decididaB por
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arbitras, nomeados um pela União, outro pelo Estado c um
terceiro, para desempatar, escolhido por ambas as parles contractantes, ou sorteado, no caso de divergencia, dentro de
dous nomea respectivamente por ellas Lambem escolhidos.
XXXI

Sempre que julgar indispensavel, poderá o Es! ado modificar o quadro do pessoal nccessario aos serviços da Hêde,
suhmel tendo-o prôviamente á approvação do Governo da
União. Deste quadro conatará a labella de vencimenlos, diarias c :-:;alnrios proprios de cada cal.cgoria de cmprPgados.
Qualquer alteração nesse quadro depcnrlerú de prévia
approvação do Governo da União.
XXXII
O Governo da União decidirá sobre o aproveitamento dos
predios incorporados ao pr.Jprio arrendado e existentes em
Cruzeiro, para, á sua escolha, installar os serviços da fiscalização nos que forem precisos, sem prejuízo das insl allaç.ões
dos. serviços actuacs, desde que se tranafira para aquella cidade a séde do districto, a que a Rêde Sul Mineiru estl'í. sujeita.

XXXIII
O governo do Est&do de Minas Geraes manterá ,junto ao
Governo da União um representante seu para resolver todos
os assumptos rPlat.ivos á execução deste contracto.
XXXIV
O governo de Minas Geraes não poderá transferir o presente conlracto. no todo ou em parte. nem poderá traspassar
a outrem o trafeg·o total ou parcial da Rêdc, sem prévia annucncia da União.

XXXV
O prPscnl c conl racto só será f~xequivel depois de registrado pelo Tribunal de Conlau, nfw se responsabilizando a
lTn ião vor indemniznção alguma si aquelle instit11t 0 derwgar
o rngisl r·o.

XXXVI

Ficat'ú sem e f feito o presente decreto si o respcct ivo
conlrncto não for· ar,signado dentro dp tt·inta dias, contados
da sua ptthlif·aefín 110 nün·io Of{icial.
HiP dP .JarrPil'n. 1:? d1• IIOYl'JIIhr·o df' IW!Ii.--

PJ'Ifl/r'i-.·ro

Sd.
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] >ECHETO I\. 17Jí7i:l -

.\ ln·e

(f()

DE

1?. DE

:--;nn~i\TilHO TlE

1!l2ü

J!inisferio du nur:J'I'n () rretlito ,,, 100:000.$

JU!(Jf/1' flrl ffli/Jt'i'l?o rf;f !'trJ'flh
t!u lfilíli'/('/ r/,J ;)~o Í•f/11/1/uiu

ufm pPla r•oJid/lstio dus

}Jf11'fl
ofJJ'IIS

tf,-• 1'1/f,'lfrlu/'I'S.

O Pre~idcnfP dn Hepultlien do-.; E:-d;tth~ t 'nido:~ tln Hr'a!-dl,
11'\ando da nuftll'iz:u)in q111~ ll!f~ cnnfnrp o df'Cl'do lt•gisln1.ivo
n. G.001, dt~ li do corJ'PlliP ~~ fpndo onvido o Tr·ilmnal de
Cnnfas Ilíl ft'•r·ma das tlisposit.Ji<·s 1'111 vigor·. r·psolvt• ahrir :lo
J\linisler·io tl:1 <:ut•JTa o CJ'Pdi!o f'Spncial de r6is 100 :000~ (CP!lt

conf os dt• J't'i~•). para pngar111HI! o ao fiOV<'J'no

da Para ltyhn, <l,l

cnnel11sãn da ..; olH':lS do qlwl'lt~l do 22" b:llnllrfío dt• C<li:nrlor'f's,
l!)fjm:tdrtS }telo llll'~fll() C:OYI'I'IIO, t'lll yjl'flldt• dt• :H't'{IJ'fiO fl'ift)
com o l\lini~dtTio dn c:nPITa.

nio df' .Tnnnirn. 1? df• Jl()\"I'Jii\)J'O dt' l!)'?fi. JOG" da Inde-JH'IltleneUl I' :JH'' 1h Hf'fHJhlic;~ .
. \nTm·n ll,\ SrLY.\ Hrmx.\.nnr.:s.

Fe1'11o11dn Scfcml;rino rlc CuJTrdho .

tlr~ ,l(fiil·ulfln'rt, Indltsfria e Comnu·,·r·io, o
Cl'cditn f'S)Jf'r'iol de 3P,;(; :R w~. )Wi'G pagamento ao Eslurh

.:\urc (lO J!i11istel'io

da ParahJJbo., como imlen. niuu;âo rlcvirlo.
e,J:I'f'11ÇiÍ.ti dos SI'J"1'Íf'IIS rfr• r/r>{I'Sfl t/o
lwpo·frt ,·ns1rrlr~, r:m I W?:{

pc.1 0s (Jt!slos

ílo

rt(tf()({(ío C l'fiJIIbtt:•• IÍ

O Prcsiuonfe da Hcpubliea dos Estnrlo:;

Unido~

do

Br~a;;;,il,

n=-nnrlo da a1JI orizaf;ão Ponl.ida no decreto lcgislatiYo n. ;:í.050,
dt• 8 do !'(H'I'f'Jil ''· t'. 1t'lltl:l on\·idn n Tr·ibm ';1! dp CPnl :n. 11:1
f,íl'ma dn al'l. \13 do HI'1-!Ultlllll\111o C:eml tlP Contabilidnd,~ Pnhl ira, re~o!Ye abl'i r. pelo ~.1 inisll'rio da A!:!Tirult trr·a. Indw-dr·ia
n Commer·cio. o r·r·Nl il n espt•c ia I dr :5!l{) :810$, para oceoner
no pn:.:.nmrr.'!o an F::-::lt1do da
P:~f'a·ltylt<l. coJrin jndPmniJ.nl:iio
dPYida p,.J,~ f.!:i~lo:-; na t'\f'i'!l\:~n dn:-; f.:t'l'YÍ(:o.; d!' dl'ft•sa tio :tl-

!..:f)tltio

t·

euJll]Jalt•

:'t

][1·~:11'1P

rn·~atla,

C'lll

1~:.'3.

H io dn .lnnf'il'fl. I? dt• noY,'lllhl'n dP l H? li, I U3" da lnd:•llf'l.'dc•n,~!a P :_~8" da Hup!l]Jiiea.
AnTHrrn TH SH.Y"\ HEJL\',\1\DES.

Jfiouf'l ('rrfmon du Pin

o

Almriila.
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DRCilETO N. 17.5!)!)
APJil'fll'(l .-,

re:mlom

-DR

·Hf<>

1?

DE NOYE:\!Bf10 TJE

1!1~·6

(*!:

JHlra o ..;;,';Ti':o flndio do E.re1'cifo

O Prc;;idelll(~ da flrpubliea do;; Eslado.: TJnidn~, do Br'a.:H,
usando dn affrihli('fío qnc lhe conf1're o art. i8, n. 1, d:1 Cnnslilu i~uo, resolve appruvar· o I·r-gnlanwnto para o St!L'Vi(;o llad i o do Exrrcilo, q11c eom f!Sff~ ;-,:-t ix1. :::r·•sígna.io peJo marechal
Fernando Selnnbl'ino d:..o !.::li'\ ;,:Lil. niirii8tro do E::tado da
Guerra.
Rio dr, Janeiro, -12 de novemi,t·o d1' í'.l?t3, H;;;" da Jncí•~-~
vrndt•ncia (' :~~·> da nrpuhlica.

CAPITULO !

Art. L" O Servi·:n 11::1'-lio do Exrrc-ifo (S.R.E) tr.rn por
fim garantir o f.rat'cgo radiolclegraphko das unidarle5 e ~f.'r
viços do 1\lini~tr~rio da Guerra .
.As Pl'f'Sf'lltc~ dispnsiçoi'írs c!:zcm f(' ..m~~if·1 n,:; r~lnr_:ÕC:i rar1ío-

!P.IOgTaplJi0aS ou radiofc!Ppl!nn:i':i~ (rh:ns), cxi:;tr.nte:; n•> Brasil e IWrlr•ncc·nl!•::: ao K\r>I'Cifo.
O S. H. l•~. dcpenrlr rfirt'rfnmrntr dd mini~fr'o dn Guerra.
/nl.. '_'.''()S. n. F. Ti:lt11f·d:
n) por· mci(• dr: umn l't:rle Jli'Í11ripol (n..;fflt;Õf'S de 1"' cltlsso),
a:; ligaeü0s t'!ll r't' o \1 in i~ ~<·rio da < ittcrra e os Com mandantes
d:-t-; Hr•;..:itír•;;; l\lililnrr:3 do paiz;
b) poí' meio fi,, 1'êrles S~'t'UIIdurias ( 0.:::f ~lçi)P:3 de 2" elns•.;o),
ns Jigat~õr• .;; Pnfr·e as ''sl;u;ii;;..: rlP t" ela~>-1r e os Jl(lll!os mais imporf antf'::; da rr>giii.o.

Al'l.

:3:·

O S.

n.

E. pn:-suir·ú unm cffíeina com pessoal e

appar~llwg 0 m nt'crssarin~
mafrr1al.

rnra a m•1nf agrrn e

repara~~ fio

do

Art. 1." O S. H. E. fen~ como dir•'r~fnr um major on ca-

piffin da Hl'llia de cng~nharin e ma i~:
2 pi·i.mei_r-M ou srg·undos tenenfr~ da nrma do engenharia·;

1 prwJoll'O ou segundo tenent~~ elo Quadr'o de Contadüres·
2 sarg-entos auxiliares de cscripta.
'
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11

PESSOAL DO QUADRO DO S. R. B.

Art. 5, 0 O quadro de telegraphistas do S. R. E. será con..
stiluido do seguinte pessoal:
25 radiotelegraphisfas de 1" classe (sarge1~tos ajudantes);
45 radiotelegraphisfa~ .ío 2• classe (primeiros sargentos).
Art. 6. o A admissão á 1·adiotelegrapt1 btas de 1n e 2• classes
sct•á feita mediante concurso.
Art. 7. 0 Os programmas para concurso serão orr,nnizad:Js
pelo direclor do serviço e approvados pelo Sr. miu istro da
Guerra.
Art. 8.0 Os radiolelegTaphistas não poderão exercer fun ..
c<:ões differentes das de suas profissões.
Art. g;: Os radiotrlegraphi3!u9 poderão usar trajes civis,
q un ndo fóra de serviço.
Art. 10. O:; officiaes e radiotelegranrti.:ta-; P·!r·r:ncentes ao
serviço :1sarão, no meio do braço e~querdo, uma .,;;entelha, de
sele centimetros de comprimento tardada á linha branca no
uniforme de brim kaki e a linha dourada nos outro:3 uniformes.
Art. H. Os radi•Jlelegraphistas dP 1"· e .2• ela :; ..-es 1crão
nmneados por portaria do mini.:-;tro da Guerra.
Art. 12. Em cada esht~:ilo haver& uma praça deatinada a
razêi' o servico de estafeta, sendo esta fornecida pela região,
unidade ou serviço aonde esteja' funccjonando a estacão.
CAPITULO III
DO PESSOAL E DAS ESTAÇÕES DO S. R. E.

Art. 13. A direccão. c fiscalização das estações estão
affectas ao director do S. R. E., o qual terá sob suas ordens
todo o pessoal da rêde permanente do Exercito.
Art. 14. O dircct.or do serviço enviará semestralmente
ao ministro da Guerra: uma estatística do trafego realizado
pelas e~tações.
Art. 15. O director do S. R. E. inspeccionará constantemente as estaÇ'()es, afim de que seja garantido um funccionamento normal dos serviços.
.
Art. 16. Na ausencia do director, responderá pelo ~erviço
<·unente o official seu .a'Uxiliar, immediato.
Art. 17 As estaeões farão um serviço de escuta permanente ou temporaria. O director do serviço determinará
quaes as estacões que devem fazer esta ou aquella escuta, de
accôrdo com as necessidades do serviço.
Art. 18. As estações UE1arão entre si as abrevin(."õcs da
convenção radioteJcgraphica internacional e devem possuir
uma li~ta com os indic,lfivos de todas as estacões da rêde.
Art. 19. As esl atií«'s devem possuir material sobresalonte
destinado á reparação immediata de todos os defeitos que
apparcçam. devendo os de maior importancia ser executados
na:~ officina~ do ~ervico.
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Art. 20. Todas a~ estaçoões devem possuir nm are h i., :.'
para registro dos r~di~tel.egr:tmmas recé~idos e tra~smiUidu3.
Art. 21. A estacao mstalla:da no Hw de Janeiro centralizará toda a fiscalização do trafego das d43mais estaçõe:; da
rêde.
Art. 22. •rodo radiotelegramma pedindo soccorro pretere
qualquer serviço.
Art.. 23. O numere de radiotelegraphistas em cada esl a~:flo
será determinado pelo director do serviço, o qual poderá tl'ansferil-os de accôrdo com as necessidades do mesmo.

CAPITULO IV
PUNGÇÕEt: E DEVERES DO PESSOAL

A.rt. 24. As func•;ões dos r~diotelegraphisLa:: ~~c a·~ sr ·
guintes:
Radioteleg?'aphista chefe de estação;
Radiotelearaphista ou.1:iliar de estação.
Art. 25. Ao rad iole1Pgraphista: quando chefe de estat:~n
compete:
a) conservar e reparar com zelo e proficiencia os apparelhos da estação de que fôr responsavel;
b) cumprir o que fôr determinad'J sobre o modo de funcciona·mento dos avparelhos sob sua guarda, observando a..:
respectivas instruccões;
c) verificar e regular o consumo de todo o materiul do~·
tinado á sua estação;
d) fiscalizar e far.er executar Loda a escr·iptw·~1cão aic:.·
ptada pelo S. R. E.;
e) comrnuniea'r á direcção as avarias c cnncDr!()::; nrt·essarios, afim de f]uc sH.ia gnr·nnlido o funceion~m~nlo do ma
estaç•ão;
f) cumprir· e fa:~.:'' .~:nnprit· our· todo5 os sen.s auxiiiares a'ordens que reccL~r.
a) guardar e f:tZL"' guardar o mais absoluto ·~ig-illu :;ttr~t ;•
os radiotelegrarnma~ qne receber ou transmitt ii; h) n:'ío permittir em sua estação a rcrmanenci:l :k !\\'"·• .estran b as ao serviço da rtwsma;
·
i) não tran.smitlir, sob hypothesn alguma, graeejn~ •)n
abrcvincões pela má lran~missão ou reccpcão de um (·ql](·~~:L
Art. 26. Ao radiolclegraphista ::n:xiliar· enmJwt.:::
A~xiliar ao radio!elegraphisla ellrfn cn: !u,L) qtH' lt~r· :1<'·
cessarw para o bom andamento do ~Al'VÍ'.:O, a.,.-:.umittdd IU•il•••
rariamen!P, a rcr~ponsabilidadc que lho enb1~ t1)da:; a; Wl•'"'
qui' Wr nhr·igruJo a ;;;uh"it it11 il.-o f'rn qua lqtH':' Sf'i'V ii.'U.

t:APITULO V

Art . .2';.
miRsinnados

u~ act1.l~H·.o
11o

sargentos t·udioteJ;'graphH! :~::

~~..Hn.

posto Gs:. 2' t enentc poderão ser aproveitado~
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('nmo ci1efes d:: esraci1o e urna vez dispensados da commissãd·
I'~'dr'rfla tamhr:m srr apr·oveitadc,s como radiotclcgrnphi~tas de
~

'

!~: (1:;5'-~.

Art.. 28. O:: acfnat-'.:; U.ldloff'lrgraphis!as ci\'i~. conlractados,
!\t't·;!n tll!I'O\ eif a dos ~.·um o r:1dios di~ P e ~" elas~ e~, confoeme

llal;iliL,~:(\c:, ri.'Yehda~ :dt'- ngnru e a juizo dL' dil'edor do.
"'"".i<;;o
v'"' '1\rt. 2fi. A organizar)io do qnadt·o do railinlclegraphi.stas;
preyi;.;!a 110 art. 5" deste rrgu!anlento, sú st•rú rPalizaila de ...
ll'IÍs (lUL' u cm;amrntu da Guerra clispnzPt· das n•rllas neces ...
s:u·ia.~. -- Se tem iJJ•ino de Cal' valho.

a.::;·

nr:cnETO x. 17.:-íGfi- nE 12 nE
1\u;•r,

:-\nv~:~JBno

nr, 19?n

ao Jlini.s!Nio do .lusfit·a e .Y('ancins JnfNÍOI'es. o rJ•rdilti

cspeciol de 1Gt> :ô51 !f::3:3H, pw·a paaamrntn aos jllnccifJna~
?'ios da 8et~!·eftn·ia do Supl'emo 'l'ribunal PedcrnT, de ar:câJ'do com a. talJPlla cstal)clccüla J)ela lei n. l.t. 7~l3, de 7 diJ,
janeiro de Hl?4, desde 2ü de aln·il de Hl'!:.? a 31 de dczr'mhro de 10'.?0.

O Prrsidf'n!P da llrpul•lica dos Estado~ l'nidos do Brasil,
f Pndo cnn:mlf a do n TI' i !tunal d1• Contas, na ronl'orm idade do
at't,. !1:1 do HC'gnhnlH'ltln C:rt·al dP Contahilicladc Pulllica, rc ....
solYt'. 110:-1 f ('t'llJO~ da auf o r iza<,:ão consUmi r do decrelo lrg-islafinl n. 5.0'l7 :\. dr :1 d(•Blt• nwz, abrir ao l\lini;;feJ·io da .fns1i(:a c NPgoeio:5 In! r.rion's o errdito r:-;pC'eial dc 15G :G51~~l~g,
para pagamento ao~ fnnccionnl'ioR ela Heel'efaria do SUIJl'PllliJ
Tribunal Federal, •k arcikdo rom a fahclla Pstahclecida rwla
l1'Í 11. 'l .lU~~. t1f' 7 dt\ j;uwiro d1' 19?1, drsdc :?G dn aliJ'il de
~1!1:!'! n :J1 du di'Z<'tliln·o d1• i!l'?:.:.
·
Rio do .TanPiro, 12 do now•mh1·o de 192ü, 105° da Infle ...

}Wnflrncin

::38° rla flppulJlica.

C

ARTHt'rt

DA

SILVA

BEn.:-.:-AHDES.

Affonso Penna Jttnio1·.

DECHETO N. 1/.!1:)/ ---

Dt·:

1'2

PE NOVT~\IHIW

m; 1!1:!t)

StiJlJH'ime o Cmumlado llonoJ'adn em Concepcinn, tr:n·itm·i~

dr? ,1Ussioncs,

na lkp~tblira /\.I'(JellfiHII

O PI'I'SÍdPnfe da Hc}>IJlllica dos E:-;tadn;; lTnidns dn ltt':-Hi1,
dcsnr·crs8aria a cxi~lC'IWia de um Cl•n:mladn en~

f'nn~idrrnmlo
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Concepcion, e usando da autorização que a lei lhe concede,
pecrcta:
Artigo uni co. Fie a supprimido o Consulado Hunm·ario em
ConCPJWÜHl, 1f~1·ritorio de l\lissiones, na Hepul.Jliea .\rgenUna;
~·eyogadns a..: disposi.'~ões em contrario.

Hio rlc .Tanoiro. 12 de IJoYcmbro de J !)2G, 1fi;J" da Indepeudeneia e ~l:lo da fiepnbHc~ .
..Att'I'HtJit 1>.\ SILYA BEJCOHIJES.

Jvsé Pelix Alves Pacheco.

DECllETO N. 17.558 CnJa

ug 12

11 In CoJIS ularfo

DE

NOVK1\IBno DE 18.2G

11 (J/!OI'Ul'Ío em

sr /'flS {J lU' !f O

O Prc~idcnle da Hepuldü·a dos E~lado::-: Unidos do Brasil,
USando da aulurizaçii.o COIICCtlida pelo art. .Í 0 , lei l.ra fl, do cleb'elo n. H. 058, de 1'1 de fevereiro de 1920, decreta:
Arligo uni·ro. Fica ereado um Consulado Ilonorario cu1
13tras.!Jurgo, na Franra; revog'aclas as disposições em contrario.
Rio de .Janeiro, 12 de novembro de 1H2G, 105° ela Jndependencia c 38° da HepulJlica.
AnTHUH DA

S1LYA BEH:"'AHDES.

Jnsé Feli.J: Al1.•cs Parhrcn.

DECHETO :\. 17. G:'i~ -

DJ.;

1.'2

JJE l'\OVE.I\IBilO PE 1ü2G

O Pre~:irlenfc da RcpuiJliea dos Estados Unido~ do
~usando cln auf.oi'Ízar,fío cnnccdidá pelo art. ·1°, leltra a,
~rcto n. 11.058, dP 11 de feYcrciro de 1020, decreta:

Brasil,
do de-

.Arf igo uni co. Fica errado um Consulado Ilono.rario em
J)iarri Iz, na Françn; r,~yogadas as disposições em contrario.
llio d1~
Í)Cndcnci<~ c

.Taunim, 12 dn noYcrnhro do 1D2G, 10r>o da Inrle-

:38° da ltrpublica .
.AnTIIun DA SILVA DmtNAf\D,~B.

Josr; Pclix All.'es Pachr co.
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DECHETO N. 1'i. 560 -

DE

12

DE NOVEMBHO DE

1926

C1·êa um Consulado llonoro.rio em DunkcNJUC
O Presidente da RcpuLlica dos Estado:: UnidoB do Bt·a~il,
usando da autoriza~ão concedida pelo art. 4°, lettra a, do de('f'Pio n. 14.058, de H de fevereiro de 1920, decreta:
1\rtigo uni co. Fica Cl'üado um Consulado Hunorario em
Duukerque, ua França; revogadas as disposições em conl.rario.
Rio de Janeiro, 12 de novembro de 1926, 105° da Inclcpcndcncia c 38n da Republica.
An.THUR DA SiLVA

BEHNAHDES.

José Felix Alves Pacheco.

DECRETO N. J7.5lil-

ng

12

DE t\OVEMBno DI~

IU·}G

i\Jlprova o novo re(lulameuto da Jnspcl'foria fiem!
de llluminação

O PrC'~idPJJt.P da Rl'puhlica elos Estado;-; (lnid(l:.; ílu BrasiL
usando dn nuloriza~:rw qu.~· lhp conf('f'C o arl. ·Í". do th·n,fo
legislai i\"!) 11. G. 07fí. dn li do corrente IIH'Z, th•crel a:
.\rfigo r1uien.
Fica approvado o reg"u!arnpnlo pura a
Jnspccforia UC'ral do llluminação, que a cslc :-H·ompLm!Jn. as-

signarlo pelo l\finistro de Estado da Viação e Obras Publicas.:
Hio dP .Janeiro. 1'! d,'3 novemhi'O de 1020, J0!1" da lndclH'rult·rwia n 3H" da Itrpt!hlica.
i\1\'l'lllTR D.\ S!LVA H1~11~; \l:t'!c~;,

Francisco Sâ.

Regulamento da Inspectoria Geral de Illuminação da Capital
Federal
CAPITULO

I

OHGANIZAÇÃO DO SERVIÇO

Art. 1. 0 A' Jnspecforia Geral de Illuminação comp('fe o
estudo e solução dns questões qno so relacionarem eom o
servic;:o da illurninação pnulica r~ pari icular da Capi f ai Fcd('J'al.
Art. 2. 0 No desempenho dos encargos que pelo presento
regularnento lhe são conferidos, deverá esta repartição:
§ 1.° Fiscalizar a ex~<:l·cução dos contracto·s relal i·;os á
illuminação publica e particular da Capital Federal, agindo
como representantes do Governo.
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§ 2." Zelar e acautelar 03 interesses do E::; Lado c du:i
pari i cu lares, no q11c enf cnck~r com o servi co a ~eu ea1·go. dt•cidindo em easo d1~ din'r·geneia, como inlcrmediario ol'ri1·,i;ll
entre m; varl iculare:-:; c os contraclautes da illumina~:ãu.
§ ~-V Proceder a expericncias, analys.<Js e eslttdos que su
tornarem necessarios para verifieaçãu da qualidade da luz
o do gaz. dislribuido para a illmninação ou outro qllalque1·
mister. tendo em vista as prcscripçõcs contractuacs e qu:wsqw~r di~posições legaes quo regulem o assumpto.
§ Lo Fiscalizar a pruducção de gaz c de energia !•Icei l'ka
de~ I i nada :'t illuminaç.ão. com o rim de vcl'ifiear qu(• o st•t·-viço se faça ao abrigo de inlerrupções c úccidentes.
§ 5. .\feri r· os lllt~didorcs, antes de serem coll()('ados. 1•
em qualqtlf!J' fPmpo vt'rificar, sendo necessnrio. a nxadidfío
do suas indicações.
~ G." Ministrar ao.-; consumidores ou a qnacsqner intrt'e:;sa.Jos, instrucções ou informações que lhe s.~jam sol it\il atlas
quanto ás obrigações reciprocas dos contraclantes da illlllll inac;,ão e dos particulares.
§ 7 ." Tomat· conhecimento das reclamações do:-: pari 1culares. dando-lhos, quando na SIIU alçada, solucão.
§ 8." Inspeccionar as installações ~e gaz. para aqueelmento .~~ de luz. do accôrdo com o codtgo cuJa or~amzaça')
lho incumbirá, c que, pelo menos de tres em tres anno~.
será rcvü-:to.
§ !1. 0 g,xaminar e ronferi'r o lilulo de habilíla~·fio :til!-!
que sr. pt·optlzerr•m a fazer installaçõt~s de gaz e dt' Ph;f ,. i
oidade. regulamenlando o respectivo exa!llc e o cxPrcieio
dessa profissão.
§ 10. Dirigir o serviço de illuminar:ão de .'Jdifieios 1111blieos c nsprcialmcnte o dos palacios do GovPrno.
§ J 1. Inspcccionar as installaçõ-es das casas dr. rlivPJ'S.-•'':~
·quo só poderão ser ligadas com a competente aulorização da
lnspccl o ria.
§ 12. Estudar todas as questões qne se rclacionat't'll1 <~o111
a teehniea e a industria de illuminação. fabrico de r.raz. producr:ão o distribuir:ão de energia cl..:~etrina.
§ 1:{. Colher e organizar dados estatislicos relafi\·os ;,
t.odas as installações clectricas do paiz.
§ 1 L Effectuar os ensaios c expcriencias q11o :;;•' ror·nar.<:'m nceessarios á apreciaçã.o da qualidade do mal el'ial elo.ctrico fi de gaz. usados nas installac:ões publica e p~rticular.
0

CAPITULO 11
00 PESEOAL E SUAS ATTRIBUIÇÔEA

Art.. 3. 0 O pessoal da Tnspectoria Geral do tlluminadio
compõe-se de :
t inspecfor geral.
i snb-inspector.
2 rngcnheiros chefes d~ secção.
2 f'ngenh~iros ajudantes.
1 chimico.
1 eecretario.
3 auxiliares technicos.
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n~eaes de p elassc.
vrirneü·os officiaes.

·>

H fisca<'s (f.<.> :!'' elassl.'.
'> :-:;pgundos ol'fieiacs.

alTh iYisl a prol o<~t,ll isf a.
2 auxiliat'<'S dt• l:.t!Joralorio.
1 des<.•nh i:-;1 a.
2 I~XUIIIÍIIUdOJ'I':i dü i JJSI a!la1~ÕCS.
1 aferidores.

'2 nwennieos l'ledJ'icisias.
1 nssi~·d eu I(' da illuminat:ão p11hlica.
:~

dactylngraphos.
1 pul'leil·o.
1 conlinno.
J Sl'\l'V< 'JÜCS.
Al't.. !1-." Esh' 1w:;;snal, soll a direc(;ão g0ral do in;:p,·do:·
g 1•ral e do sub- inspecl ot·, fie a dislribu ido
pela:-; ~r_·~!ll iule::;
secções:
:\ Sr·r·r·(io tfr r:leclricidudc, eom:
engen!Jriro-ellcfl'.
9 <'!lgPnlleit·us-ajtulnnf es .
.2 auxil iar<·s 1••dlfl ieo.-;.
J 't fisca<•s.

1
2
:3
1
2
1

anxil iar de laboratorio.
(•xaminadm·e:-; rir> inslallacõ.'~S.
afPridores.
desenhista.
nH•canicos 1']<'e1 J'icii'tas.
a~sislrJJI<~ da illtnninaçâo puhlicn.

l Sf'J'\'Cille •
.B Secr·ao de oa:., com:
1 I'Jlg(•.nlrl.:\iro-chofc.

1 cllimico.
I auxiliar kel111ieo.
G fiseues.

1 auxiliar d<· laboratorio.
J aft>.ridor.
l SI'J'Yl'll (C.
C -- Ser.retaria. com:

1 SOCl'C I a rio.
2 primPiro.:; nfficiacs.

2 spg;mdos officiaes.
1 archivi.sl a protocollisla.
3 dacfylographos.
1 porteiro.
1 continuo.
i Sl'lT{'llÍC.
Al'l. 3. Rã o a! f l'ilm icüns do imqwclor:
~ 1.
J>il'igil' e in ..;pPccionae todos os frabnlhos por e.;ln
J't•gnlanH•nlo t•onl'iadn-. ;í Jn~Jwcforia. JH'r~rJ'CYI'ndo as lHIJ'!lta:-; nu insfr·w·eii<·s a IJII~' P!lt•s dc·w'm nhcfl0l'Pt'.
~ '.!." Pl'opt'll' ao ministro da Yiatüo as pt·oyidf'Jlí~ias n
melltul':un<'nf.o.-; l'l'elalllados ]wlos scrvicns a seu nlt'FO ou
0

0

v elos

qll<' com dlo se r,')lacionem.

§ 3.

0

l\lanter a ordem c a disciplina dos seus sulJordi·

ACTOS DO l'ODE1t EXECÍ.JTl \'0

Eúl

naJos. fiscalizando-lhes o ·trabalho. a assiduidade e o pt·occdimcnto.
§ 4 ." Dar posse nos empregados. da in~pecloria.
§ 5.o J;'azer as nomeações que forem de sua eompctnneia,
d1~ ace(>rdo eom o prcscriplo ncsl.~ regulamento.
§ 6." lmpôr as penas di~·ciplinares de
accôrdfJ rom
<h disposicões deste regulamento.
~ 7. Abrir, rubricar o encerrar os livros da rcparl icão.
§ 8." Esl.aheleccr instrucçõ,c!s ret;"ulamcntares, pelas qmH·s
r.·~ devam guiar os empregados da repartirão a seu cargo no
de~cmpcnho dos diversos encargos eslipillados JH'tile resulanwn!n. discriminando-lhes, do accôrdo com elle, os deveres
e funcçõcs.
§ ~)." Providenciai' para que •sejam cumpridas pelos contrncl an frs as. estipuhl,~ües dos seus ·contraetos C(lln o Go·v.~;·no, in trrvindo em todos. os servicos a cargo dos mesmos,
multando-os nos casos provistos nos respectivos contractos o
eommunicando ao ministro da Viacão o quantum da multa
l111posl a (\ a causa on causas que a motivaram.
§ iO. l\Iinislmr aos pari icular,<;>,s on a qnam:.quer in tcrcssndos, S<'mprc quo lhe sejam solicitadas as inform:-u;õl's do
quo f rui a o regulanwntto.
§ 11. Dirimir as duüdas on divcrgencins que sn suseit.em entre os particularc:-;. c a t.>mprrza contraetante da illuminação. tendo em vista as obrigacões rceirwocas es! al.uidas
HOS contractos qnn vig.orarem.
§ 12. Autorizar as despezas da inspcctoria, rlcntro da
vc•rba fixada pela lei do orçam~nto e requisitando do mimstro da Viação o respectivo pagamento ..
~13. Apresentar no rn·incipio de cada. anno. ao ministro
da Viação um rclatorio circums.tanc.iado dos Üabalhos desempenhado;-; pela insrwcloria no mmo anterior e n orc:anwnlo das dc:;fl/'zas fH'OVavcis para o cx:ercicio financeiro segmnte.
§ U. EI~caminhar ao ministro da Viação qualquer pedido ou representação dos ~.':!us auxiliares ou da rmpreza
cont'ractant•Q da illuminação, fazendo-os acompanhar da sua
informação.
§ 15. Regulamentar as obrigações reciprocas dos consumidores c da cmpreza contractante da iJluminãéão, tendo
.em vista as disposicõcs contractuaes qnc regc•nem o assumpto,
e ficando sujcila á approvação do ministro da _Viação a regulamcn! ação que tiver de ser expedida.
§ 16. Providenciar nos ·casos omissos neste regulamento e
urgentes, dando conta immediatament'e ao ministro da Viação
dos actos que houver praticado ou das medidas que tenha
tomado.
·
_\ri.. G. o Compete ao sub-inspeclor:
~ J. o Hcprescntar o inspeelor geral
em, sua :w~enria,
suh:-:! iluiudo-o t'lll ~uas faHn~ t' illlpcdinH'nlo~. c auxiliai-o 111l
d''"'t'll:p:•niJn dn suas aU r·ibnic,:ÕP5.
~ :!. . " Didgir t'odo o scrYiço technico
da repartição.
f anto ~xterno, quanto interno. assistindo quando julga·r neCf'~;sario, a t oclas as analyscs, observaçõrs de Jaboratorins, projeclos .e demais trabalhos.
§ 3. o Superintender o serviço de fiscalização .das usinas,
de gaz e de •elêct.ricidaâc offfcin'as, armazens é aepositos.
0
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§ 4. o Dirigir o serviço nocturno de fiscalizacão de accordo
com os engenheiros chefes, fazendo as designações do pessoal
para os plantões nocturnos, assim como para as zonas dae fiscalização.
. § 5. o Estudar todas as questões ,que se relacionem com
a tec,hni,ca e com a industria de illuminação, fabrico de gaz,
producção e distribuição de energia eltectrica.
§ 6. o Colher e organizar dados estatisticos relativos a todas as installações eledricas do paiz.
§ 7. o Oreanizar, as instrucções que possam ministrar
aos consumidores conh<'cimentos e regras praticas sobre a leitura dos medidores e verificação das cont'as de consumo,
apontando as causas mais frequentes de desarranjo daquelles
ou falseamento das suas indicações.
§ 8. Proceder ao ,'jxamo da tarif'a q11e deverá ser anrescntada pelos contracl antes para execução de srrv i(.'ns dn
installaçõcs particulares, propondo ao inspector geral as modificações que julgar convenientes ou as tarifas que devem ser
adaptadas, quando os contractantes não as apresentarem dentro
do prazo estipulado no contracto.
Art. 7. Ao engenheiro-chefe da secção de electricidade
incumbe:
§ f.o Dirigir, de accôrdo com o sub-.inspector, todo o serviço de electricidade, não somente relativo á illuminação publica como ao de installações particulares.
§ 2. Zelàr a ordem e o respeito em sua secção, advertindo
os funccionarios culpados de faltas ou incorrecções, levando,
conforme a gravidade do. facto, ao conhecimento do sub-inspector ou do inspector.
§ 3.° Fazer a distribuição pelos seus subordinados dos
serviços a cargo da secção de electricidade, exigindo-lhes todas
as informações verbaes ou escriptas, necessarias ás instrucções de questões que lhes digam respeito.
§ 4. Auxiliar o sub-inspector em execução das attribuições que lhe competir pelo presente regulamento.
§ 5. Aprcsent.ar a.o sub-inspector até o dia 31 de janeiro
de cada anno um relatorio circumstanciado de todo o serviço
aLtribuido á sua secção no anno anterior.
§ 6. Providenciar com toda a presteza sobre as reclama .•
ções que pela secretaria lhe forem encaminhadas.
Art. 8. Ao engenheiro-chefe da secção de gaz incumbe:
§ 1. Dirigir, de accôrdo com o sub-inspector, todo o serviço de producção de gaz e sua distribuição p:tra usos parti~
culares. assim como tudo o que se relacionar com o exame de
installações particular8S de gaz, aferição de medidores e ensaios e analyses necessarias á apreciação da qualidade do gaz.
§ 2. Zelar a ordem e o respeito em sua secção, advertindo
os funccionarios culpados de falt,as ou incorrecções, levando
conforme a gravidade do facto ao conhecimento do sub-inspector ou do inspector.
§ 3.° Fazer a distribuição, pelos seus subordinados, dos
serviços a cargo da secção de gaz, exigindo-lhes todas as informaçõPs verbaes ou escriptas, necessarias ás instruccões de
questões que lhes digam respeito.
§ 4. Auxiliar o sub-inspector nª' execucão das attribuições que ·lhe competirem pelo presenfe regulamento.
0

0

0

0

0

0

0

0

0
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§ 5. Apresentar ao sub-inspector até o dia 3t de janeiro de cada anno, um relatorio circumstanciado de todo o
serviço attribuido á sua secção no anno anterior.
§ 6. Providenciar com toda a presteza· sobre as reclamacães que pela secretaria lhe foram encaminhadas.
Art. 9.° Compete aos engenheiros-Q.judantes:
§ Lo Auxiliar o engenheiro-chefe da secção de electricidade nos servicos a seu cargo, executando o que lhes fôtr determinado, conforme o que preceitúa o § 3° do art. 7°.
§ 2. Ao que fôr especialmente de~ignado para dirigir o
laboral orio ele elref.ricidade incumbirá, além da direccão desse
departamento, a guarda e conservação de todos os seus apparelhos.
Art. 1o. Ao chimico compete:
§ Lo Auxiliar o engenheiro-chefe da secção de gaz, nos
trabalhos que por este regulamento lhe são affectos.
§ 2. Proceder durante o dia e á noite, quando lhe fõr determinado, as necessarias analyses para a verificação da qualidade do gaz distribuído para illuminação ou outros quaesquer misteres.
Art. 11 . Incumbe aos auxiliares technicos :
§ 1. Auxiliar o engenheiro-chefe e o engenheiro-ajudante
nos serviços que lhe são confiados.
§ 2. Preparar, conservar e dispOr todos os apparelhos ne. cessarias ás experiencias e observações que tiverem de ser
effectnadas nos laboratorios, na rêde ou nas casas de consumidores.
§ 3. Desenhar as plantas,· os diagrammas das installacões das casas de diversões, bem como organizar todos os quadros estatísticos de que necessitarem os laboratorios.
Art. 12. Aos fiscaes incumbidos de serviço nocturno
compete:
§ 1. Inspeccionar todas as noites a illuminacão, verificando a hora do accendimento, as pressões de gaz nos combustores, e, quando lhes fôr determinado pelo sub-inspector ou
pelo engenheiro-chefe, o poder illuminante, e o consumo das
lampadas electricas ou de gaz.
.
§ 2. Dar parte diariamente ao sub-inspector, em boletins
especiaes, do estado da illuminação e das irregularidades observadas, apontado-lhes as causas.
§ 3. Auxiliar o sub-inspector e o engenheiro-chefe, nos
serviços que por este regulamento lheR competem, acompanhando-os, quando necessario, no serviço externo.
Art. 13. Aos fiscaes encarregados do serviço diurno, compete, conforme as secções em que servirem:
§ 1. o Verificar o funccionamento dos medidores de electricidade e de gaz nos casos de reclamações sobre o consumo
indicado pelos mesmos.
§ 2. Assistir, quando lhes fôr determinado, á collocacão,
retirada ou substituição de medidores de gaz ou de electricidade.
§ 3. Proceder as vistorias em casos de denuncia de fraude
contra qualquer consumidor, ou queixa dos particulares oontr~
os eontraetant~s do serviço.
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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§ q," Proceder ás inspecções das installações domiciliares.
§ 5." Acompanhar as installações de illuminação publica,

verificando a perfeita observancia dos projectos approvadoa.
§ ü.«> Prestar as informações que lhe forem solicitadas relativamente ás necessidades da illuminação pul.Jlica.
'
Art. 14. Aos examinadores de installações, incumbe:
1 o, proceder aos exames das inst.all-ações de electricidadc
determinados pelos respectivos engenheiros chefes, tendo em
vista a.s instrucções organizadas de accôrdo com os "codigos
tias installaçõcs;
2°, examinar minuciosamente as installaçõHs e medidores,
ouando houver reclamações dos consumidores sobre excesso
dn consumo, indicando, por escripto, as causas a que possa
attribuir esse cxceS'so;
3", executar nos respectivos la.boratorios os trabalhos de
exames c afcricões ouc lhes forem determinados pelos respectivos engenheiros chefes ou cngenhekos ajudantes;
4.,, proceder a vistorias nos casos de denuncias de fraude
contra aualquer consumidor. ou queixas dos particulares contra a contractante dos serviços.
Art. 15. Aos a(e1·idorcs compete proceder aos trabalhns ortlinarios de aferiç.ão dos medidores de elcctricidadc e de gaz
n verificacão desses apparclhos, quando effectnada no labori.ltorio.
Art. 1ô. Aos Auxilim·es de Laboratorio, compete dfc.chmr nos laboratorios o IH'o·pm·o das cxpcricneias e montagem
dos apparclhos conforme lhos fôr determinado.
Art. -17. Compete ao de:;;enhista e no assistente do illuminnção publica a organização dos projcctos do illurninacão
publica e o serviço de cstnti:stica c de expediente de scrvi(~0!3
do electricidado.
Art. 1H. Compete aos mccanicos elncf.ricistas a conservacão de fodas as instnllar.ões mec:micas e elcctricas da Insnectoria, dos Palacios do GoYorno c os demais serviços que lhes
:t'ornm cletcrminados.
SECH.ETARTA

Art. 19. O secretario, auxiliados polos 1° e 2n officiaes e
pelo a.rchivist.a t.cm a seu cargo o expediente, a escrinturação,
a contabilidade e o archivo da reparticão, cabendo-lhe especialmente:
1", procede I' ao rcgistt·o de cnf..rada dos papeis e da marcha
do processo que seguirem;
2°, abrir e apresentar ao insocctor todos os papeis dirigidos á repartição;
3°, passa.r as certidões autorizadas pelo lnspcctor;
4", redig·it· os officios c mais actos emanados do inspeetor
providenciando para que 1hes sc.ia dado o devido destino:
5°, fazer o cxpcdiPnf1~ rnlal.ivo a nomc:l(;ões, prol!lU\:Õcs.
demissões e liccnc.:ns dos frrncrinnal'ios da inspcetoria;
6°, organizar e trnz,~r Pm dia o as~cntnmento do pcsso:1t
com indicações das dalns d<' :1omea~;ão e de posses, elogios, accessos, licenças e tudo mais que possa interessar á carreira
publica de cada um;
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7", confoedr e proces.sa.r as contas de illumlnaçiio publica
bem como as referentes a fornecimento de material e de serviços feitos á Inspoctoria;
so, exa1minar e escripturar as contas relativas ás despe ..
zas do primeiro cs·t.abelecimento apresentadas pelos contra ..
el anl r·s da i Iluminarão pubUca;
.
9", classificar P- esm·i·pfur.ar as dPstwzas auforiza.fl.as prlo
mst1rctor de moflo a podnr-se em qualquer tempo verificar-se
o esl.ado de qualquer verba da rt~pnrtição;
10, organizar c trazer em dia um registro dos serviços a
seu cargo, no que entender com o consumo, preço c despcz:J.
de gaz e de energia clectrica para a illuminação publica;
11, proceder, quando lhe f<Jr determinado pelo im;pcc·lor,
no invenfa.rio dos moveis, ins·trumentos c demais objcctõs pcrtcncnn tes á lm;pe.ct.oria;
12, clahorm a proposta de orçamento annual da repartição rle nceõrdo com as instrucçõns que receber• do inspec.tor;
13, expedir guias para o re·colhimenf.o de multas ou quaesqurr qua.nlias ao Thesouro Nacional;
14, providenciar sobre as contas de prompto pagamento,
promovendo-lhes a liquidação, conforme as disposições legues
corre5;pondcntes;
15, proccedr ao archivam.ento dos pape1~ e livros quo por
ordem do inspector devem ter esse destino, zelando pela guarda, conservação e catalogação dos mesmos;
16, apresentar ao inspecor annualmente um relatorio com ..
ploto dos serviços a seu cargo no período do a.nno anterior,.
Ar"t.. 20. Aos da.ctylographos, além dos serviços de dacty1ographia da St>cretaria. competo incumbir-se da corrospondencia do gabiente do inspecfor g·eral, do sub-inspector e dos
engenheiros chefes.
Art. 21. Ao porteiro, auxiliado pelo continuo, além de outros serviços do que possa ser encarrrguclo, compet.e especialmente:
1o, abri.r o fechar a repartição nas horas determinadas:
2°, zelar prla scgur.ança e asseio da r·epa.rtição;
:1°, ent.rcga.r a correspondencia offi.cial.
Art. 22. Os serventns ficrurão incumbidos da limpeza in ..
torna da repartição, do asseio do I~aboratorio e demais dcpendcncias, e rla limpeza dos appn.relhos pertencentes aos laboratorios.
CAPITUI.O IH
DA NOMEAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO PESSOAL

Art. 23. Rcrão nomeados: por decreto. o inspector geral;
por portaria do Ministro da Viac,:ão, o sub-inspector, os en;:!cuheiros chefes de secção, os engenheir-os ajudantes, o chimico. o secretario, os auxiliares technicos, os fiscaes de 1 11 e 2•
rlasses .e os primeiros c segundos officiaes. Os demais funrcionari<Js serão nomeados por acto do inspector geral.
Art. 21. O rargo de inspecf m>, rle livre nomeação c domissão do ·GovPriHl, srr;í exercido em commissão.
Art ..25. Serão nomeados para os cargos de sub-inspector,
cngenheir·o chefe e engenheiro ajudante, engenheiros titula-
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dos na fórma da lei n. 3 .001, de 3 de outubro de t880, por
livre escolha do Ministro da Viação, sendo preferidos os funccionarios da repartição que estiverem nas condições acima
estabelecidas.
Art. 26. Terão direito a accesso: a fiscaes de f • classe,
os fiscaes de 2•; a fiscaes de 2• classe os auxiliares de laboratorio; os desenhistas, os examinadores de installações, os aferidores e os mecanicos-electricistas.
O assistente de illuminação publica terá accesso á vaga
de auxiliar de laboratorio e a de examinador de insta Ilação.
A vaga de secretario será preenchida por um dos primeiros bfficiaes, a deste, por um dos segundos officiaes.
Art. 27. O empregado que exercer interinamente Ioga r
vago, perceberá todos os vencimentos deste, sem accumulação.
Art. 28. Os empregados nomeados deverão· tomar posse
e entrar em exerc.icio dentro de 00 dias contados da data da
nomeação, sob pena de ficar esta sem effeito.
Art. 29. Serão substituídos nas suas faltas e impedimentos: o inspector, pelo sub.:.inspector; este, por um dos en··
genheiros chefes que for designado pelo Ministro; o engenheiro chefe pelo engenheiro ajudante que for designado pelo
Ministro. Os demais por designação do inspector.
Art. 30. Nos casos de substituição remunerada, não compre'hendida nas disposições n. 2. 7516, de tO de janeiro de
1913 e decreto n. 1U.100, de 26 de fevereiro do mesmb anno,
ao substituto caberá, além do respectivo vencimento integral,
uma gratificação igual á differença entre este e o do Jogar
substituído.
Art. 31. O empregado que substituir a outro licenciado,
perceberá apenas, além do seu ordenado, a gratificação do
substituído.
Paragrapho uni co. Esta disposição será observada em
todos os casos de substituição, de maneira que o substituto.
em ·hypothese alguma venha a perceber mais que o substituido.
OAPITULO IV
FALTAS DO PESSOAL, PENAS COMMUNS E DEMISSÃO

Art. 32. Os empregados da inspectoria, nos casos de negligencia, falta de cumprimento dos deveres, desobediencia,
desrespeito ás ordens de seus superiores hierarchicos, ausencia sem eausa justificada ou indiscripção em materia de serviço, ficarão sujeitos ás seguintes penas disciplinares:
f o, simples advertencia;
2°, reprehensão;
3°, susptmsão;
4°, demissão.
Art. 33. O inspector poderá Impor qualquer ·destas penas ao em~regado de sua nomeação e suspensão até por 30
dias .aos de norneaçã,o do 1Ministro da Viação.
Art. 34. O sub-inpector poderá applical-as aos sens subordinados af.é a suspensão por 15 dias.
Art. 35. Os engenheiros chefes de secção poderão é'.pplical-as até a suspensão por oito dias.
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Art. 36. Só o Ministro da Viação e Obras ]?ublicas poderá
determinar a suspensão por prazo que exceda de 30 dias, ou a
exoneração do funcc.ionario de sua nomeação.
Art. 37. O empregado que faltar oito dias consecutivos
á repartição, sem causa justificada, incorrerá, ipso-facto na
pena disciplinar de suspensão do exercício, com perda do
vencimento e antiguidade, po-r oito a 15 dias.
Art. 38. A pena de susp.ensão, excepto nos casos de medida preventiva, ou pronuncia, privará o empregado pelo
tempo correspondente do exercício do emprego, da antiguidade e de todos os vencimentos.
Na hypothese de suspensão preventiva o funccionario deixará de receber a gratificação, e na de pronuncia., ficará privado, al('m disso, da metade do ordenado, até ser afinal con-demnado ou absolvido, rcsLituindo-sc neste ultimo caso a
outra melado.
_ Art. 39. A pena de demissão, no caso do empregado contar 10 ou mais annos de serviço publico federal, sem ter sofrido pena no cumprimento dos seus deveres, será applicadn:
a) por .abandono de emprego, por mais de 30' dias;
b) em virtude de sentença judiciaria, ou mediante processo administrativo.
CAPITULO V
DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 40. O trabalho de ordem interna, na séde da repartição, começará ás 11 horas e terminará ás 16 horas todos os
dias n teis.
O serviç-o de plantão noctnrno se extende das 19 ás 23
horas. salvo caso de força maior, em que poderá ser prorogado.
Art. 41. Os empregados dos laboratorios encarregados de
serviço ex f erno só poderão retirar-se da repartição depois de
estarem de posse do boletim de serviço visado pelo engenheiro chefe, que lhes marcará prazo, no mesmo boletim, para
execução do trabalho.
Art. 42. A' excepção do inspec.tor, do sub-inspector, e do
engenheiro chefe, todos os demais empregados estão sujeitos
ao ponto.
~l
! ,, I'~},~
Art. 43. O inspector, o .sub-inspector e os engenheiros
chefes terão direit·o á conducção para inspecção e execução
de serviços externos a seu cargo.
Art. 44. A um dos officiaes e aos engenheiros chefes
será abonada no começo de cada trimestre, como adeantamente, a quantia de 200$ a cada um, para pequenas despezas de prompto pagamento e transporte de .apparelhos.
Art. 45. Aos funccionarios da Inspectoria Geral de Illuminação será sempre applicado o regulamento que vigorar
na Srcrotnria de Estado dos Negocias da Viação e Obra8
Publicas, na parte referenl e a licenças, férias, descontos por
faltas, aposrntadorias, montepio e outras disposições não
prr.v isf as ne~Lo reg-nlamenlo.
Art. ljti. Competem aos funccionarios da Inspectoria, os
vent imentos fixados na tabella annexa a este regl:llamento.

sõs
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Art. q/. Os funccionarios cujos cargos foram suppri-

midos por este reg·ulamento, serão ap.roveitados nos cargos

novos creados, de accôrdo com a analogin do serviço.
Art. 48 - As 1icenças, férias, aposentadorias e montepios doR funccionario.'l serão ooncrdidoR dP nrnôrrlo ..rom ns
dL::po~i~õrs (lf' lPi qne cstivepem em vigor.
CAPITULO VI

Disposições t-ransitm·ias
Ar!. ,Hl. · As prirr.ei·rns nomea<;:ões effecf undas após a
publicação de~ I e regulamento serão assim reguladas: para o
cargo de sub-inspcct.or serú nomeado um dos :tctuaes engenheiros ajudanl es; IHH'a os earg·os de cng'cnheiros-chefes ele
secção, concorrem os engenheiros ajudantes c o engenheiro
Plectricist.a; para o cargo <le chimico o chefe do •J.boratorio;
o de secretario será preenchido pelo acl.ual official, os de
pl'imciros officiac:,; pelos cscripturarios; um dos de segundo
official pelo aetual amnnuense; um dos de auxiliar technico,
pelo auxiliar de Iaboratorio do gaz; os de examinadores de
installações por 2 dos actuaes aferidores clcctricistas, o do
pl)rteiro pelo actual continuo.
T.\BELLA

DE VENCIMENTOS no PESSOAL
DE ILLUl\1INAÇ.~O

1 Inspcctor geral. . ......... .
1 Sub-inspector. . .......... .
2 Engonheiros chefes de secção
:!. Engen1l1Ciros ajudanf cs ...... .
1 Chimico. . ............... .
1 Secretario. . ............. .
3 Auxiliares lcehnico:~ ........ .
1.2 :Fiscaes de t" clnsse ........ .
2 Primeiros officiacs. . ..... .
R Fiscaes de zn elasse ........ .
2 Segundos officiaes. . ..... .
1 Archivista pro f oeollista. . ..
2 Auxiliares de lahoratorio ... .
·I Drscnhis(a .......... : .... .
2 Examinadores 01~ inslallaçõcs.
4 Aferidores. . . . ........... .
2 1\fecanicos clcetricistas. . .. .
Asiiistcnte da illuminação publica . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 Daefylographos. . ........ .
1 '.Porteiro. . . . ............ .
f Continuo . . . . . . . . . . . . . . . .
3 Serventes . . . . . . . . . . . . . . . .

D~\

INSPECTORU

GERAT~

30:000$000
24:000$000
18:000$000
15 : ooo~;ooo
14:400$000
14:400$000
12:000$000
12•: 000$000
10:800$000
9:600$000
8:400$000
7:200$000
ü:000$000
6:000$000
6:000$000
6:00ü$000
G:000$000

30:000$000
24:000$000
3ô:000$000
31:200$000
14:400$000
14:400$00(}
36:000$000
144 :000·$000
21:600$000
76:800$000
16:800$000
7:200$000
12:000$000
6:000$000
12:000$000
24:000$000
12:000$000

t.:S00$000

4:800$000
14·: 400$000
4:800$000
-3:600$000
9:000$000

q :800•'IWOO

4:800$000
3:600$000
3:000$000

555:000$000

nio de Janeiro, 12 do novembro de 1926. -

Francisco Sá.
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13

DE NOVEMBRO DE

1926

A lJre ao Ministe1"io da Justiça c Negocios Inter-iores, o credito
~special de 328 :320$, para pagamento da arati{'icação estabdr.cida. pela lei n. 4. 555, de 10 de agosto de 192:2, aos
comnt,issarios de Policia do Dish·icto Federal.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do B1·asil.
tcnrlo consultado o Tribunal de Contas, nos termos do art. 9:3
do Regulamento Geral de Contabilidade Publica, resolve, nos
termos do art. 1o, do decreto legislativo n. 5. 043, de 28 de
outubro de 1926, abrir ao Ministcrio da Justiça e Negc.•cios
Interiores o credito especial de 328:320$, destinado ao pagamento da gratificação estabelecida pela lei n. 4. 555, de 10 de
agosto de 1922, aos commissarios de policia do Districto Federal. a partir de 1 de julho do corrente anno, sendo 77:400$,
para 30 commissarios de f!' classe e 250:920$ para 102 commissarios de 211 classe.
Rio de Janeiro, 13 de novembro de 1926, 105° da Indcpendcncia c 38° da Republica.
ARTHUI\

DA

SILVA

BERNAI\DES .,

Affonso Penna Junior.

DECnETO N. 17. 5G3 -

nE

12

DE NOVEl\IBno DE

192G

Suspende o estado de sitio, no dia 14 do corrente, nos 'municípios de Salle:wpolis e Campos Not'OS, no Estado de São
Paulo, JJara eleições municipaes.

O Presidente da Rcpublica dos Esfados Unidos do Brasil
rrsolvc suspondcr o estado de sitio, durante o· dia 14 do corrente mcz, em todo o territorio dos municípios de Sallesopolis
e Campos Novos, no Estado de São Paulo, afim de se realizarem. alli, as eleições para vereadores ás respectivas Camaras
1\:lunicipaes.
Rio de Janeiro. 12 de novembro de 1926, 105° da Independencia c 38° da Republica .
.Ail.THUR

DA

SILVA

BERNARDES ,.

Affonso Penna Junior.
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DECRETO N. 17.564 -DE 12 DE NOVEMBHO DR

1~)26

A 1.1re ao· Ministerio da Viação e Obras Publicas o creditú
espedal de 1.000:000$ pára attender ás despezas decorrentes da reforma do regulamento da Estrada de Ferro
Oeste de Minas e da reorganização do quadro do seu
pessoal

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização constante do decreto legislaf.ivo numero 5 .027, de 1 de outubro deste anno, c tendo onvido o
l\1 inistcrio da F'azt•nda c o Tribunal de Contas, resolve abrir,
110 Ministerio da Viação e Obras Publicas, o credito esprcial de
1. 000:000$ (mil contos de réis), para attcndeJ• ús dcspmms
dncort'!mtns da re!'orma do J'cgulamenlo da Estrada du Fnrro
Oest«~ de Minas e da reorganização do quadro do seu pessoal
c da tallella dos respectivos vencimentos.
Rio de Janeiro. 12 de novembro de 1926, 105° da Indec 3W dn Rcpublica.

Jwndt>nri:~

AR'I'HUR DA SILVA BERNARDES.

Francisco Sá.

DECHETO N. 1'7. !)(ir)

--

DE 12 DE NOVE,"\1BRo rm 192(i

App1·ova p1·o,iecto e orçamento, na importancia de francos belgas 90.059,00 e 48:5.12$1.'$8, papel, para a construcção da
ponte sobre o rio Jtapicttrú-mirim, para accesso dos passageiros e mercadorias da cidade de Jacobina á estação da
linha ferrea arrendada á "Companhia Ferroviaria Éste
B1·asileiro"
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
tendo em vista as informações prestadas pela lnspectoria Federal das Estradas em officio n~. 561/S e 637/S, de 7 de agosto
e i5 de setembro do corrente anno, e de accôrdo com o disposto
no § i o da clausula XIX do contracto celebrado com a "Companhia F'erroviaria És te Brasíleiro", ex-vi do decreto n. i4. 068,
de i 9 de fevereiro de i 920, decreta:
Artig·o uni co. Ficam approvados, de accôrdo com os documentos que com este baixam, o projecto e respectivo orçamento, na importancia de noventa mil e cincoenta e nove
francos belgas (frs. belgas 90. OG9,00;, quarenta e oito contos
quinhentos· e cincoenta e dous mil cento e cincoenta e oito
réis ( 48: 532$158), para construcção da ponte sobre o rio Itapicurú-mirim, para accesso dos passageiros e mercadorias da
cidade rle .Jacobina á estação da linha ferrea arrendada á. "Companhia Ferroviaria Éste Brasileiro".
§ 1. Para construccão dessa ponte fica fixado o prazo de
nove (9) mezes, a contar da data em que a companhia fôr no0
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·tificada da approvação do projecto e orçamento que com este
baixam.
Rio de Janeiro, de novembro de 1926, 105° da Independencia e 38° da Republica.
Ain'HUU. DA SILVA BERNARDES.

Francisco Sá.

DECRETO N. 17.566

-DE

12

DE NOVEMBRO DE

1926

Substitue algumas clausulas do contracto celebrado CO'm o
Estado de Santa Catharina, para a construcção das obras
de me.llwramento da barna e porto de S. Francisco do
Sul
O Presidente da Republica dos 'Estados Unidos do Brasil, attendendo ao que solicitou o governo do Estado de Santa
Uatharina e de accôrdo com o arL. 28 da lei n. 4. 911, de 12
de janei L' O de 1925, revigorada no corrente exercício por
força do decreto n. 17.180, de 24 de janeiro de 1926, decreta:
Artigo unico. As clausulas 11, XI e. XV do contracto celebrado com o Estado de Santa Catharina, para construcção
das obras e melhoramentos da barra e porto de S. Francisco
do Sul, em vir I ude do dP~relo n. 15.753, de 26 de outubro de
1922, ficam substituídas pelas clausulas que, sob a mesma
numeração, com este baixam, accrescentando-se ao referido
conlracto as clausulaa sob os numeras XXXVI e XXXVII, assignadas lodas pelo ministro de Estado da Viação e Obras
Publicas.

Rio de Janeiro, 12 de novembro de 1926, 105° da Independencia e 38° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Francisco Sá.

Clausulas a que se refere o decreto n. i 7. 566, desta data
11
As ohras de melhoramentos do porto de S. Francisco
do Sul, que constituem o oh.i!~ct o rla presente concessão, são
as consta11f Ps dos planos ora appl'ovados e que comprehcndern:
a) dragagem de um erma! rle accesso ao porto, com 100
metros flt~ largura e profundidade mínima de nove metros,
em maré mínima, dotado de balisamento illuminativo;
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b) construccão de um caes acostavel, com 400 meLros de
extensão, para atracação de navios de oito metros de calado,
em aguas mini mas;
.
c) cnrocamcnto em continuação ao caos acostavel, fmto
de modo a poder ser utilizado, quando nccrssario como caos
de atracação para navio.s dP cabotag.cm;
d) aterro atraz da muralha do caes c do em:ocamento;
e) construcção de tl'es armazens na faixa elo caes, ligados por alpendrrs, com a area total de oito mil metros
quadrados, apparclhados com guindastes rolantes;
f) assentamento de duas linhas ferrcas na faixa do caes,
ligadas ás linhas da Estrada de Ferro S. P.aulo Rio -Grande,
e fornecimento do res'p•ectivo material rodante;
u) linhas ferrras para guindastes assentadas ao longo do
cacs e fornecimento dOi3 respectivos guindastes;
h) calçamento a parallelepipcdos na faixa do cacs e na
avenida do porto;
i) fechamento da zona do caos e suas dependencias por
meio ele gradil de ferro r muro, c respectivos portões;
j) construcção dos edifícios para officinas, drpoBitos de
material rodante e para a administração;
k) canali;zação de aguas pluviaes;
l) installações para abastecimento de agua potavel aos
navios c ás dependencias do porto e para fornecimento da
forc;a e luz aos apparelhos c dependencias do porto.
· · ·

XI
As obras mencionadas na clausula li ficam orçadas crn

20.119:250$000, papel.

O capital definitivo, porém, será o ·que afinal resultar do
todas as importancias reconhecidas como definitivamente empregadas nas obras pela commissão de tomada de contas, até
o limite do orçamento acima referido.
!Dessa maneira será formado o capital da concessão em
moeda nacional, papel, que, uma vez approvado pelo Governo,
não poderá mais ser alterado.

XV
.Pàra remuneração c amortização do capital empregado nas
obras para pagamento das despezas de custeio c conservação, o
Estado concessionario tem o direito de perceber as .seguintes
taxas, em moeda nacional, papel : ·
A - Conservação do porto - Cobradas por navios que se
servirem do ancoramento do porto para o recebimento ou entrega de mercadorias, sendo a cobrança feita por intermedio da.

A~fandega:

sobre todas as mercadorias de importação estrangeira, descarregadas no porto, quer a descarga s~ja feita no cáes, quer em outro ponto
da bahia, por kilogramma....................
b) sobre .mercadorias nacionaes, sómente ·quando
sejam baldeadas directamente, de navio, sem
lltilizac:ão do cárs, por kilogramma.,....... ••

a)

$001~

$001]
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B - Carga ou descarga - Correspondente á retirada das
mercadorias do convés do navio para o cáes ou vice-versa, não
comprehendendo o serviço de estiva do porão do navio, o qual
será feito pela tripu~ação ou á custa do mesmo navio:
a) para os gencros de impfwtação estrangeira, por

kilogramma, desembarcado ................ .

$001,5

b) para o carvão de importação estrangeira, por ki-

logramma desembarcado ................... .

$001

c) para os generos de cabotagcn1 c de exportação

para o estrangeiro, por kilogramma embarcado ou desembarcado ...................... .

$001

C -

Capatazias - Comprchcnclcndo toda a bra•.:agrm c
das mercadoria~ ou quacsquer genct·o~, fl!·~dc a
sua descarga no c:<ícs até a entrega aos respectivos eonsignal arios nas 11ortas exlcriores dos armazens internos ou externos do
porto, nos portões de sabida dos pateos e depositos do cúes ou
nas estações de estradas de ferro situadas na zona do porto,
sendo nesse cam o d{'sembarque feito directamentc do c{11~s
para o vagão e a desc:ll'ga deste por conta da parte interessada,
ou vice-versa;
a) para os gpnpros dr~ importa~ão e:-;trangcira, excepto
apenas os casos das lcltras b .a c, na razão de:
movimenta~;ão

Em volumrs até quinhentos kilogrammas de peso
bruto, por kilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem de mais do quinhentos kilos, até mil kilos uc
peso bruto, por kilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem do mai~ de mil kilogrammas de peso bruto, por
kilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

$005
$008
$010

b) para os grncros de importação estrangeira das talJcllas de despacho sobro agua, quando não obrigado a ficar em
deposito, de um dia para outro, nos armazons, palcos ou depcndencias da faixa do cáes:

Em volume até quinhentos kilogrammas de peso
bruto, por kilo ................................ .
Idem de quinhentos até mil kilogrammas de peso
bruto, por ldlo ............................... .
Idem de mais de mil c quinhentos a~é trcs mil kilo.grammas de peso bruto, por kilo .............. .
Idem de mais de tres mil Jdlogrammas de peso bruto,
por ki!o .......... ; .......................... .
c) para generos de cxpGrt.a~,ão para estrangeiro, por
kilogra1nn1a . . .............................. .
d) pal'a gcncros de importa(}ão ou exportação por
cabotagf'm, por kilogramma .................. .
c) para o cat·yfio de pedra nacional, por kilogramma.

$'003
$005
$008
$010
~001,5

$001,5
$00t1

n - .\l'mazr.nagcns - C0l'l'Cspondendo tl guarda de mcrC:ldorias nus at·mazCil:--, pntcos c clcpcndcncias do cür~, ~cnuo
cobrada, a pal'l ir do dia da entrada ató o dia da saltida, po1·
n11:-z ~u nl<'ZI'S vencidos, contandq-sc como mcz inteiro qualqucl'
fracçao de mcz, ~ calculadas as taxas ~obre o valor official determinado pr.l:l alfandega ou para as mercadorias nacionacs,
sobre o Yalor do conhecimento ou fadura commcrcial:
a) as mercadorias de importação estrangeira, em geral,
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depositadas nos armazens internos, pateos ou dependencias do
cács:
Um mez, 1 o/o ad valor em:
Dous mezes, 1,5 o/o cada mez ou total de 3 o/o ad valorem;
Tres mezes, 2 o/o cada mez ou total de 6 o/o ad valorem;
Quatro mez,~s, 3 o/o cada mez ou total de 12 o/o ad valorem;
continuando da h i em deante á razão de 3 o/o para cada mez que
se seguir;
b) as mercadorias de importação estrangeira constantes
da tabella H das alfandegas e recolhidas aos armazens internos,
pa t eos ou drpendencias do oáes, pagarão o dobro das taxas
acima indicadas;
c) as mercadorias de importacão estrangeira da tabella H
das alfandegas e que forem despachadas sobre agua, embora
tenham de transitar pelo cáes e suas dependencias, terão isenção de taxas de armazenagem e o prazo de seis dias uteis para
sua retirada. Caso seja excedido esse prazo, ser-lhes-ha, então,
cobrado o dobro das taxas de armazenagem a que estariam sujeilas se não fossem despachadas a bordo ou sobre agua;
d) as mercadorias nacionaes de qualquer natureza, em
transito pelo cáes e suas dependencias, terão isenção de taxa
de armazenagem, com direito a seis dias uteis para serem
retiradas;
Caso seja excedido esse prazo, ser-lhe-ha, então, cobrado,
como armazenagem o dobro das taxas geraes, acima indicadas
na lettra a do presente capitulo (mercadorias estrangeiras);
e) as mercadorias recolhidas aos armazens externos do
cáes a cargo do arrendatario, quer as de importação estrangeira, desembarcadas já com aquelle destino, com permissão
da Alfandega, quer as nacionaes de qualquer natureza, pagarão de armazenagem taxas equivalentes ás adaptadas nos armazens externos particulares, constantes das tabellas approvadas pela fiscalização do porto e revistas annualmentc;
f) em qualquer caso de demora de mercaorias no cáes e
suas dependencias, por motivo de questões suscitadas pela Alfandega ou referentes ás conveniencias do fisco, serão adoptadas para cobrança das taxas de armazenagem as mesmas
regras estabelecidas nas alfandegas para os seus serviços de
cáes, procedendo-se igualmente com relação ao modo de contagem de prazo e demais casos não previstos no presente
artigo.
E - Transportes - Correspondendo a qualquer transporte
de mercadorias não comprehendido nas taxas de capatazias
acima especificada~ e feito pelas linhas ferreas do porto,
quer em vagões de suas propriedades, quer nos das estradas
de ferro em correspondencia, correndo as operações de carga
e descarga por conta das partes e em volumes de peso não
superior a quinhentos kilos:
a) em vagões de propriedade do porto, correndo as operações de carga e descarga por conta das partes e em volumes
de peso não superior a quinhentos kilos, por tonelada ou fracção, 2$000;
b) em vagões das estradas de ferro em correspondeneia,
nas mesmas condições acima, por tonelada ou fracção, 1'000;
c) para os volumes de peso indivisível superior a quinhentos kilos a taxa de transporte será igual á de capatazias
córreepündente.
·
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No::; transportes entre armazens externos particulares ou
destes para as estações da~ estradas de ferro a taxa mínima
de transpor! o corres ponderá a meia lotação do vagão respectivo.
F - Atracação - Por dia por metro linear de cáes occupado por navio a vapor ou a oleo, gazolina e kerozene, $700.
Por dia e por metro linear de cáes occupado por navio
a vela, $500.
§ 1. A taxa de 0,7 o/o, ouro, cobrada sobre as mercadorias de importação e:::trangeira, será entregue ao Estado, logo
que forem iniciadas as obras de melhoramentos da barra de
S. Francisco.
§ 2. São isentos de taxa de conservação do porto as lanchas, botes, cscaleres e outras embarcações ·miudas, empregadas no movimento de passageiros e bagagens, assim como
as pertencentes aos navios atracados.
0

0

XXXVI

Afim de facilitar o movimento de mercadorias no porto,
fica o Estado concessionario autorizado, durante a construcção
das obras eontractadas, a utilizar os trapiches que forem
desapropriados e a construir outros que se tornem necessarios,
cobrando, pelos serviços nelles prestados, taxas não superiores ás do contracto.
XXXVII

As obras de melhoramento do porto e barra de S. Francisco do Sul, já existentes ou a executar pelo Governo do Estado, fot·marão um conjuncto inseparavel e inalienavel, podendo o Governo do Estado, entretanto, sempre cnm subordinação plena e immediata a todas as clausulas a que se referem os decretos ns. 15.753, de 26 de outubro de 1922 e 16.896,
de 5 de maio de 1925:
a) vincular temporariamente as rendas do porto, em garantia de operações de credito que realizar para a execucão
das obras, com prévia autorização do Governo da União, ficando o producto das mesm~s operações depositado no Banco
do Brasil. donde só poderá ser retirado com autorizacão do
Governo Federal para ser applicado exclusivamente a execução das referidas obras;
b) arrendar os servicos relativos á exploração commercial do porto, mediante prévia autorização do Governo da
União;
c) vender em pequenos lotes os terrenos accrescidos por
aterros ou desaterros, excedentes das necessid:1des do porto,
escripturando-se o seu producto como renda do porto.
Rio de Janeiro, 12 de novembro de 1926. - Francisco Sá.
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DECRETO N. 17.567-

DE

14

DE NOVEMDRO DE

1926

Distribue pelos Estados os 60 lagares de agentes {iscaes do
imposto de consumo, creados pelo decreto n. 5. 075, de
11 do corrente, e dá outras 2n·ovidcncias
O Presidente da RepulJlica do81 Estados Unidos do Brasil, á vista do disposto no arl. 3o do decreto n. 5 .075, de 11
do corrente, resolve:
Art. 1.° Ficam distribuídos pela fórma abaixo os GO
(sessenta) lagares de agentes fiscaes do imposto de consumo,
creados pelo art. 3° do decreto n. 5. 075, de 11 do corrente:
1 (um) no interior do Amazonas.
1 (um) no interior do Mara.nllão.
1 (um) na Capital do Ceará.
1 (um) na capital do Rio Grande do Norte.
1 (um) no interior da Parahyba.
1 (um) na capital c 6 (seis) no interior de Pcrnaml1uco
1 (um) no interior de Alagoas.
1 (um) no interior de Sergipe.
4 (.quatro) no interior da Bahia.
3 (tres) no interior do Espírito Santo.
2 (dous) na capital c 10 (dez) no intC'rior do Rio de
Janeiro.
2(dous) na capital c 8 (oito) no interior llc S. Paulo.
i (um) na capital e 6 (seis) no interior de Minas Gcracs.
2 (dous) no interior do Paraná.
i (um) no interior de Santa Catharina.
1 (um) na capital e 6 (seis) no interior do Rio Grande
do Sul.

Art. 2.o As pereentagens a que teem direito os agentes
fiscaes do imposto de consumo nos Estados referidos no arLigo antecedente, ficam alteradas do seguinte modo:
Amazonas - 6,2 %.
Maranhão - 5,999 %.
·Ceará - 5,7 o/o.
Ilio Grande do Norlc - 6,5 %.
Parahyba -- G,666 %.
Pernambuco - 4,3 %•
.Alag:õas - 7,352 %.
Sergipe - 5,937 %.
.Bahia - 4,71~ %.
Espirito Santo - 7,306 %.
Ilio do Janeiro - 6.5 %.
São Paulo - :?,GG %.
Minas Geraes - 5,000 %.
Paraná- 3, 6 %.
Santa Catharina - 5, 624 %.
Rio Granded o Sul - 4. üü ~~.
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Ar:t. 3. o Revogam-se as disposições em contrarío.
Rio de Janeiro, U de novembro de 1926, 105° da Inde·
pendeneia e 38° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BEI\NARDES.

Annibal F1·eire da Fonse_ca.

DECRETO N. i 7. 568 -

DE 2~ DE NOVEMBRO DE

1926

Ab1'c ao Minist·c1'io da Just-iça e Negocias Interim··es o cre'dito
especial de 16:131$, para attender ao pagamento da (J1'a ..
t i(icação c-reada, pela lei n. 3. 990, de 1920, aos funccionarios da portaria do mesmo nhinisterio
I{)

Prcsitlenlc da Republiea dos Estados Unidos do Bra-

sil, trndo ouvido o Tribunal de Contas, na conformidade do
art. ü3 do Regulamento Geral de Contabilidade Publica, resolvo, do accôrdo com a autorização contida no decreto legislativo n. 5. 052, do 4 do corrente, abrir ao 1\iinisterio da
Justiça c Negocias Interiores o credito especial de 16:131$

(dczescis contos cento c trinta c um mil réis), para attender
ao pag·amcnto da gratificação creada Dela lei n. 3. 990, de
1920, aos funecionarios da portaria do mesmo ministerio •:
1\io de Janeiro, 23 de novembro de 1926, 105° da Inde ..
pendencia c 38° da Republica.

W ASHING'rON

LUIS

P.

DE

SoUZA

Augusto Vianna dO. Castello:

DECRETO N. 17.569 -

DE

25

DE NOVEMBRO DE

1926

SusJJende o estado de sitio d·urante o dia 28 do cm·rente mez
nos municípios de Campos Novos, Sallesopolis e S. José
do Rio Pardo para eleições 1nunicipaes
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
resolve suspender o estado de sitio, durante o dia 28 do corrente mez, nos municípios de Campos Novos, Sallesopolis e
S. José do Rio pardo, afim de que se realizem alli as eleições
para vereadores ás c amaras municipaes.
Rio de J anciro, 25 de novembro de 1926, 105° da Indcpendencia c 38° da Republica.
'VASHINGTON

LUIS

P.

DE

SouzA.

Augusto Vianna do Castello.

Leis de 1920- Vol. III
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DECRETO N. 17.570-

DE

25 DE NOVEMBltq DE 1926

Suspende o estado de sitil} no territorio do Estado de Matto
Grosso nos dias 1 e 2 de dezembro proximo futuro
O Presidente da Republica dos Estados Unidos

do

Bra-

sil:
Resolve suspender o estado de sitio no territorio do Estado de Matto Grosso, durante os dias 1 e 2 de dezembro proximo futuro, afim de se re-ªlizarem alli as eleições de Deputados estaduae3, intendentes, vice-intendentes municipaes c
juizes do paz.
Rio de Janeiro, 25 de novembro de 19'26, 105° da Indepcndencia e 38° da Republica.
\V ASHINGTON LUIS iP. DE SOUZA.

Augusto de.

bEGRETO N. i7. 571 -

DE

Vianna do_ Castello.

26 DE NOVEMBRO DE 1926

Approva as n;todi{iéações feitas pela Conferencia Telearaphica
· lntetnacional de Paris, em 1925, no regulamento ilo serviço telegraphico intenwcional
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
tendo em vista o que expoz a Repartição Geral dos Telegraphos, decr<>ta:
Artigo ur.'ico. Ficam approvadas, e entrarão em vigor
immediatamente, as modificações feitas pela Conferencia Telegraphica Internacional de Paris, em 1n25, no texto do regulamento do serviço telegruphico internacional adoptado pela
Convenc;ão Telegraphica de São Petersburgo (1875), revisto
pela Cor:ferencia de Londres, em 1903, e modificado pela de
Lisboa. em 190-8.
Rio de Janeiro, 26 de novembro de 1926,
pcndencia e 38° da Republica.

'VASHINGTON

105° da Indc-

LUIS PEnEIRA DE SoUZA.

Victor Konder.
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DECRETO N. 17. 5'72 -

DE

30

DE NOVEMBBO DE

Promulga o :protocollo addicional ao t?·atado de
·
-entre o Brasil e o Uruauay

1~)2ü

e:ctr~dição

O Presidente da Rcpublica dos Eslacl'ls Unidos do Beasil:
Tendo sido sanccionada, pelo decreto n. ·í. 539, ele 4 ele
fevereiro de 19.22, a resolução do Congresso Nacior:al qlic
approvou o protocollo, assignado em Montevidóo a 7 de dezembro de ·1921, addicional ao tratado de extradição de criminosos, entre o Brasil e a Hepublica Ul'iental rto Uru:;uay,
firmado no Hio de Janeiro a '27 de dnzcmhro ele 1Ulü; o havendo-se effcctuado a troca das ratificações do me!"imo protocollo addieional, na cidade de :Montcvicléo, a 10 do correr:le
mcz:
Decreta que o referido protocollo, appenso por cópia ao
presente àccreto, seja executado c cumprido tão intcir·amcntc
como ncllc se contém.
Rio de Janeiro, 30 do novembro de 1P2ü,
pendencia c 38° da Republica.

105° da Inde-

\VASHINGTON iLUIS PEREIRA DE SoUZA.

Octavio

~Mangabeira.

Arthur da Silva 13crnardes, Presidente da Republica dos
Estados Unidos do Brasil:
Faço saber aos que
presente Carta de ratificação virem que, entre os Estados Unidos do Brasil e a Republica
Oriental do Uruguay, pelos respectivos Plenipotenciarios, foi
concluído e ussignado, na cidade de Montcvidéo, aos sete de
dezembro de mil novecentos e vinte e um, o Protocollo addicional ao Tratado de Extradição de criminosos, firmado no
Rio de Janeiro a vinte e sete de dezembro de mil novecentos
e dezeseis, do teôr seguinte :

a

O Presidente da Republica
dos Estados Unidos do Brasil
c o Presidente da Republica
Oriental do Uruguay, signatarios do Tratado de Extradição de criminosos firmado
no Rio de Janeiro a 27 de
dezembro de 1916, desejando
completar as disposições estabelecidas no referido Tratado
a bem da acção da justiça, resolveram fazer um Protocollo
Addicional c, para esse fim,
nomearam Seus Plenipotenpiarios, a saber:

El Presidente de la República de los Estados Unidos
do Brasil y el Presidente de
la República Oriental del
Uruguay, signatarios del Tratado de Extradición de criminales firmado en Rio de
Janeiro el 27 de diciembre de
1916, deseando completar las
disposiciones establecidas en
el referido Tratado para bien
de la acción de la justicia, resolvieron hacer un Protocollo
Adicional · y para ese fin,
nombraron Sus Plenipoten-ciarios, a saber:_
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Sua Excellencia: o Presi~
dente da Republica dos Estados Unidos do Brasil ao Senhor Luiz Guimarães Filho,
Seu Enviado Extraordinario
e Ministro Plenipotenciario
junto a Sua Excellencia o
Presidente da Republica Oriental do Uruguay; c Sua Excellencia o Presidente da Republica Oriental do Uruguay
ao Doutor Juan Antonio Buero, Seu Ministro de Estado das
Relações Exteriores;
Os quaes, depois de haverem exhibido reciprocamente
os seus Plenos Poderes, achados em boa e devida fórma,
convieram no seguinte:
.

Su Excelencia: el ·Presidente
de la República de los Estados
Unidos dei Brasil al Seiíor
Luiz Guimarães Hijo, Su Euviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario ante
Su Excelencia el Presidente
de la República Oriental del
Uruguay; y Su Excelencia el
Presidente de la República
Oriental dei Uruguay al Do ..
ctor Juan Antonio Buero, Su
Ministro de Estado de Rela~
ciones Exteriores;
Quienes, luego de haber
presentado
reciprocamente
sus Plenos Poderes, bailados
en buena y debida forma,
convinieron en lo siguiente :.

.AnTIGO 1°

Em caso de urgencia, qualquer autoridade policial ou
uruguaya poderá proceder á
detenção provisoria de um
criminoso mediante petição
cscripta de um Agente de Policia do 'paiz reclamante, ou
em virtude de solicitação telegraphica do Chefe de Policia do logar onde se commetteu o delicto. Tanto as petições como as solicitações deverão ser ratificadas e formalizadas pelo Agente Diplomatico do paiz reclamante, de
accôrdo com o estabelecido no
artigo 3° do Tratado de 27 de
dezembro de 1U1G.;

ARTICULO

1°

Ji.Jn caso de urgencia, cualquier autoridad policial brasilefia o uruguaya podrá proceder a la detención provisoria de un criminal mediante
pctición escrita de un Agente
de Policia del pais reclamante, o en virtud de solicitación
telegráfica dei Jcfe de Policia dei lugar donde se cometió cl delito. Tanto las peti ..
ciones como las solicitaciones
deberán ser ratificadas y formalizadas por el Agente Diplomático dei paiz reclamante, de acuerdo con lo establecido en el articulo 3° dei Tratado dcl 27 de dezembro de
1916.

A detenção de um criminoso, nos casos de petição ou
solicitação policial, não poderá durar mais de oito dias
uteis. Dentro deste prazo, e
com a intervenção do Agente
Diplomatico, deverá ser ratificada e formalizada a prisão
provisoria, sem augmento e
sem prejuízo do mesmo prazo
de sessenta dias para apresentação dos documentos a
que se refere o artigo 4o do
Tratado de 1916..

I..a detención de un criminal, en los casos de petición o
solicitación policial, no podrá
durar más de ocho dias hábiles. Dentro de este plazo y
con la intervención dei Agente Diplomático, deberá ser ratificada y formalizada la prisión provisoria, sin aumento
y sin perjuicio dei mismo plazo de sesenta dias para la
presentación de los documentos a que se refiere el articulo .4° dei Tratado ele 1916..;
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ARTICULO 2°

Os funccionarios do Policia,
ou os' indivíduos que commotterem abusos, amparados no
disposto ~no artigo anterior,
serão passíveis das p.enas estabelecidas na legislação de
cada paiz para os casos .de
~buso de autoridade •.

Los funcionarias do Policia,
o los indivíduos que cometieren abusos, amparados en lo
dispuesto en el articulo anterior, serán pasibles de las
penas establecidas en la legislaci6n de cada pais para
los casos de abuso de autoridad •.

AnTIGO 3°

ARTICULO 3°

J\s disposições dos artigos
precedentes ficarão fazendo
parte integrante do referido
Tratado de Extradição de 27
de dezembro· de 1916.

Las disposiciones de los articulas ·precedentes que darán siendo parte integrante
dei referido Tratado de Extradición dei 27 de diciembre de 1916.1

ARTIGO

4"

As disposições do artigo f 9
do Tratado de Extradição serão applicadas ao presente
Protocollo Addicional no que
se refere á duração, ratificação, troca de ratificações e
vigencia.
Em fé do que, os Plenipotenciarios acima nomeados
assignaram o presente Protocollo Addicional e lhe puzeram os seus scllos respectivos.
Feito na cidade de Monlevidéo, em dous exemplares, em
lingua p01•tugueza e em lingua castelhana. a sete de de~embro de mil novecentos e
:vinte e um..
l<~

S!)J

~UIZ GUIMAR~E_S,
FILHO •.

ARTICULO 4"

Las disposiciones del articulo 19 dei Tratado de Extradición serán aplicadas al presente Protocolo Adicional en
lo que se refiere a la duración, ratificación, canje de
ratificaciones y vigor.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios arriba nombrados firmaron el presente Protocolo Adicional y le pusieron sus respectivos seBos.
Hecho en la ciudad de Montevidéo, en dos ejemplares, en
lengua portuguesa y en lengua castellana, el siete de diciombre de mil novecientos
veintiuno.
(L. S.) LUIZ GU1MAR.ÃES1
FILHO.

(L. S.) J. A. BUERO.

E, tendo sido o mesmo Protocollo, cu.io teôr fica acimâ
transcripto, approvado pelo Congresso Nacional, o confirmo e
ratifico c, pela presente, o dou por firme o valioso, para produzir os seus devidos effeitos, promettendo que clle será
~umprido inviolavelmente.
Em firmeza do que, mandei passar esta Carta, que as ...
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signo e é sellada com o sello das Armas da Republica e sub ...
scripta pelo Ministro de Estado das Relações Exteriores.
Dada no Palacio da Presidencia, no Rio de Janeiro, aos
vinte e nove do mez de setembro de mil novecentos e vinte e
seis, 105" da Jndependencia e 38° da Republica.
(L, S.) ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Feli::c Pacheco.

DECRETO N. 11.57:1 -

nE :w

nE NovEMBRo

nE 1n~õ

1)ttblica a adhesiío da Rumania á Convenção de Berna, 1'evista,
para n protecção das obras litterar'ia,ç e m·tisticas, bem
con.to rro protocollo atldicional de 1911
O Presidente da RepulJlica dos Estados Unidos do BJ:asil:
Faz publico que o governo da Rumania adheriu á Ccm-

venção d.:! Berna, revista, para a protecção das ob::as litterarias e artisticas, assignada em Berlim a 13 de novembro de
1908, assim como ao protocollo addicior:al á mesma Conv:mção, firmado em Berna a 20 de março de 1914, conforme communicou ao Gove!'no brasileiro a Legação suissa nesta Capital, por nota de 9 de novembro ·corrente, cuja traducção acompanha o presente decreto.
Rio de Janeiro, 30 de novembro de 192G,
pendencia e 38° da Republica.

105° da Inde-

'VASHINGTON ILUIS PEREIRA DE SoUZ!\.

Octavio · Mangabeira.

-

TRADUCÇÃO
Legação da SuiRsa no Brasil - Rio dé Janeiro, 9 de novembro de 1926.
Sr. ministro - De ordem do meu governo, tenho a honra de communicar a V. Ex.. que, por notas datadas da '28 de
agosto e 3 de setembro ultimas, a Lega;ão da numania em
Bcrnl! informou o Conselho Federal da adhcsão de seu. govr.rr:o á Convençfio de Berna, revista, de 13 de novembro do
1908, para a prntP,rcão das ob~·as liUcrari:ls e artísticas, como
tambem no F"Otocollo de 2'0 de m[wco de 1911, addieional a
essa Convenção.
Essa nrlhrsiío,· quo produzirá srns cffcitos a partir· de 1
de .inneiro de 1927, data indicada pela Legação da Rumania,
verifica-se. comtudo, sob a reserva do governo rumeno. quf!
entende substituir as disposições do art. ~o da Convenr,fío de
BC'rnu. revista, cor:cernrntc aos art lgos d.-• jornars ou ele col-
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lec.cões periodicas, pelas do art. 7o da Convenção p:'Lmitiva
de 9 de ~etembro de 1886.
Accresccnto que a Rumania desr.ia ser classificada na 4a
classe, para os effeitos da sua contribuição ás despezas da
Repartição Internacional.
Rogando a V. EJ!=. dignar-se tomar nota desta adllesão,
aproveito üsta occasião, Sr. mir.•isko, para lhe renov:1r os
protes.tos da minha mais alta consideração. - Gertsch.
A S. Ex:. o S.r. Dr. Felix Pacheco, ministro de Estado
das Relações Exteriores.

DECRETO N. i 7. 57 4 -

DE

2

DE DEZEMBRO DE

i 926

Abre, ao Mi~isterio da Aaricultura, Industria e Commerciõ, o
credito especial de 200:000$, para occorrer ás despezas da
Directoria Geral de Estatística, com o pessoal e material
necessarios aos trabalhos finaes da publicação dos resultados do recenseamento de 1920, no corrente anno

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no decreto legislativo n. 5. 022,
de 2i de setembro de 1926, e tendo ouvido o Tribunal de Contas, na fórma do n. IX do art. 32 do respectivo regulamento, e
do art. 93 do Regulamento. Geral de Contabilidade Publica,
resolve abrir. ao Ministerio dn Agricultura, Industria e Commercio, o credito especial de 200:000$000 (duzent.os contos do
r·éis), para occorrer ás despezas da Directoria Geral de Estatística, com o pessoal e material necessarios aos trabalhos finaes da publicação dos resultados do recenseamento de 1920,
no corrente anno.
Rio de Janeiro, 2 de dezembro. do i926, i05° da Independencia e 38° da Republica.

P. DK SOUZA.
Geminiano Lyra Castro.

WASHINGTON LUIS

DECRETO N. 17.575 -

DE

2

DE DEZEMBRO DE

1926

Abre, ao Ministerio da Justiça e Neancios Interiores, o credito
de 80:000$, para occorrer ao paaamento de clespezas elcitoraes
·
O Presidenfe da Repuhlica dos Esf.ados Unidos do Brasil,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, na conformidade do art. 93
do Regulamento Geral de Contabilidade Puhlirn, re~olve,
usando da autorização constante do art. ao, do decreto legislativo n. 5.047, de 3 de novembro de 1926, abrir, ao Ministeria da Justiça e Negocias Interiores, o credito especial de
80:000$, para occorrer ao pagamento de despezas eleitoraes,
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inclusive as das proximas eleições para a rcnovaoão rln Curnara
dos Deputados e do terço do Senado Federal.
Rio do Janeiro, 2 do dezembro do 1926, 105° da Indepcndencia e 38" da Rcpuhlica.
\V ASHINGTON LUIS P. DE SoUZA.
Augusto de Vianna do Castello.

DECRETO N. 17.576-

DB

2

DE DEZEMBRO DE

H1t.G "

Approva e manda executm· o regulamento para a Escola
Auxiliares, especialistas da Marinha de Guerra

de

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no art. 13, da lei n. 4.015, de
O de janeiro de 1920. revig-orado pelo art. 11, da lei n. 4. 895,
de 3 de dezembro de 1924 :
Resolve approvar e mandar exe~utar o regulamento pura
a. Escola de Auxiliares-especialistas da Marinha de Guerra,
que a este acompanha, assignado pelo contra-almirante Arnaldo Siqueira Pinto da Luz, Ministro de Estado dos Negocias
da l\I·arinha; revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 1926, 105° da Indepcndencia e 38° da Repub1 ica.
WASHINGTON LUIS

P.

DE SOUZA.

Arnaldo Siqueira Pinto da Luz.

Regulamento para a Escola de Auxiliares Especialistas
da Marinha de Guerra
CAPITULO I
DA ESCOLA E SEUS FINS

Art. L o A Escola do Auxiliares Especialistas (E. AE.)
tem por fim preparar os cabos das differentes companhias do
Corpo de Marinheiros Nacionaes para exercerem, nas diversas
especialidades technicas correspondentes, a funcção de auxiliares directos dos officiaes e sub-officiaes especialistas, habilitando-os á promoção a 3° sargento.
Paragrapho unico. Exccptuam-se os cursos de Aviação
e Enfermeiros, que teem suas sódes no Centro de AYiação o
no Hospital Central da Marinha. e o elo Submersíveis, que so
rege por um regulamento especial.
Art. 2.0 A E. AE. ficará subordinada ao director das
escolas profissionaes, sob a jurisdicção da D. P,; reger-se-á
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flor rslc regulamento o por um regimento interno npprovado
pelo D. O. P. l' apresentado pelo direclor.
Art. 3, Na E. AE. hayert1 os seguintes cursos:
a) curso preliminar;
b) cursos especiaes.
Art. 4. o O curso preli'Ininar len\ por fim dar em con.functo, a todos os alumnos, conhecimentos communs de. ordem geral, antes de passarem a frcque_nt~r os cursos especmes.
Art. 5. o A duração do curso prehmmar será de um anno,
c a de cada um dos cursos espcciaes será de oito mezes.
Al't. Q. o Os cursos cspcciaes a que sere fero o art. 4o
serão:
a) serviço geral e manobra do navio, para os marinheiros
SE.;
b) artilharia, para os PE-A.;
c) torpedos e minas, para os PE-TM.;
d) telegraphia, para os PE-TL;
e) signaes e timoneria, para os PE-ST. ;
f) escripta, para os PE-ES. ;
o) fazenda, para os PE-ES. ;
h) officios, para os PE-AR.;
i) machinas, para os PE-MA. ;
j) caldeiras, para os PE-F.;
li) motores, para os PE-MO. ;
l) electricidade, para os PE-EL.;
Art. 7. o A escola terá officinas mccanicas proprias, tanto
para o ensino do curso preliminar como para o dos cursos especiacs; navios e embarcações á sua disposição, para a instrucção; o material de armamento, radio e signacs adequados á
instrucção especializada, bem como o do gymnastica, remo,
esgr·ima c desporto em geral.
0

CAPITULO 11
DA MATniCUJ.A

Art. 8. o Só serão matriculados na escola as praças da
graduaçfto de cabo, em ordem rigorosa de antiguidade.
§ 1 . o A matricula de marinheiros de 1a classe sómente
será permittida, por exccpção, quando na companhia não haja
mais cabos sem o curso da escola, ou quando os que restem já
tenham sido inhabilitados duas vezes, ficando por isso incursos
nas disposições do art. 13.
§ 2. o A matricula dos marinheiros de i a classe deve igualmente obedecer á ordem de antiguidade rigorosa.
§ 3. o Em qualquer curso n. matricula para todas as companhias de convés e machinas, será feita inclependcntcmento
de requerimento c absolutamente obrigatoria.
Art.. 9. o O numero de matriculas será nnnualmcn! o fixado pela D. P.; conforme as necessidades do serviço e as
praças serão mntricnladas por neto do D. G. P. publicado
em Ordem do Dia.
Art. 1O. Para os cursos ele Fazenda e Escripta poderão
ser admiltidos os cabos do R. F. N, que sejam clactylographos
!3 o requererem.
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Art. H. Nenhuma praça poderá ser matriculada sem ter
sido inspcccionada de saude e approvada em um exame vestibular constante das seguintes provas:
a) leitura corrente de um trecho em portug.uez;
b) dictado;
_
.
.
c) conhecimento das quatro operaçoes de arlthmetwa.
§ 1. o Para o assumpto da alinea c, haverá sómcnte prova
eseripta. com uma questão sobre cada operação. _
.
§ 2. o As provas de di c lado e anltuuetica ~crao realizadas
em con.iuncto.
Art. 12. A commissão examinadora compôr-se-á de tres
membros, officiaes instructores da escola, designados pelo
director.
Art. 13. Cada examinador dará a cada praça, em cada
prova, um grá.o de O a 10; a nota final, para cada examinando,
será a média arithmetica desse grão. e só será habilitada a
praça que obtiver média igual a 6 inteiros, ou maior.
Parngrapho uni co. E' considerado eliminatorio o gráo
zero em qualquer das provas.
Art. 13. A praça inhabilitada uma vez em exame de
admissão, poderá repetil-o ainda uma. vez, na época propria;
si novamente inhabilitada. não poderá mais apresentar-se a
exame, perdendo, portando, o direito á promoção a 3° sargento.
Art. 14. A D. P. fará publicar em Ordem do Dia a relação nominal das praças hallililndas e inhabilitadas, bem como
das que perderam direitos á pl'omoção na fórma do art. 13.
CAPITULO III
DO PLA!'\0 DE ENSINO

Art. 15. O ensino no 1° anno, ou curso preliminar, con..
stará dos seguintes assumptos:
a) leitura e escripta:
b) arithmetica elementar;
c) desenho geometrico;
~) noções de geographia e historia, principalmente do~
factos navaes;
e) regulam~ntos de serviço, continencia e cerimonial ma ..
. ritimo, disciplina;
f) rudimentos de ma,rinharia;
o) hygiene e primeiros soccorros;
h) pratica de officina -(excepção para os que se destinarem AE-ES e AE-FL);
Paragrapho unico. Haverá exercícios de infantaria,
remo, gyrnnastica, manobra de embarcações a vela, athletismo e jogos que desenvolvam o physico c a iniciativa.
Art. 16. O ensino 2° armo, comprchenderá :
a) apparelho e manobra uo navio e deveres de AE-CM-,
para os SE e PE-SB texcepto na parte especial de SE);
b) material de artilharia e deveres de AE-A,
para os
PE-A.;
c) material de torpedos e esc_aphandria,
minas, minagero e rocega, e deveres de AE-Tl\1, para os PE-TM.;

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

821

d) telegraphia. r.ommunicaçõcs electricas e deveres · de
AE-TL, para os PE-TL.;
e) signaes, regras de governo, noções de meteorologia e
deveres de AE-ST, para os PE-ST. ;
f) dactylographia, stenographia, tachygraphia, escriptura~
ção, redacção, grammatica e deveres de AE-ES, para os PE-ES
e praças destinadas á especialidade de escripta;
g) dactylographia, red:acção, escripturação, grammatica,
e assumptos de fazenda, e deveres de AE-Fl., para os PE-ES
e praças destinadas á especialidade de fazenda;
h) machinas em geral e deveres de AE-.MA, para os PEMA.;
i) caldeiras em geral e deveres de AE-CA, para os PE-F.;
j) motores e machinas especiaes em geral, e deveres de
AE-MO, para os PE-MO. ;
k) electricidade em geral, e deveres de AE-EL, para os
PE-EL.;
l) officios de torneiro, ferreiro, caldeireiro de cobre, fundidor, soldador e modelador. para os PE-AR-MA.;
m) officios de ajustador de machinas, caldeireiro
de
ferro, ajustador motorista e ajustador electricista, respectivamente, para os PE-MA, PE-F, PE-MO e PE-EL.;
n) officios de carpinteiro, pintor, pedreiro, typographo,
alfaiate e costura em geral •. e outros, para os PE-AR-CV.
Art. 17. O ensino ficará a cargo de officiaes e subofficiaes ou sargentos, instructores e sub-instructores, e de
professores civis, sob a superintendencia de um official no!lleado para "Encarregado Geral do Ensino".
Art. 18. Os exercícios militares, nauticos, physicos e
desportivos terão um official especialmente nomeado para
"instructor geral de exercícios" e sub-officiaes ou sargentos
como sub-instructores; e os trabalhos de officina terão agualmente um official do S. G. MA nomeado para "lnstructor Ge~
ral de Trabalhos de Officina".
·
,CAPITULO

IV:

PESSOAL DO ENSINO

·
Ar.t. 19. Para a direcção do ensino, trabalhos praticos de
officinas ~ exercícios militares e physicos, haverá:
. a) um official, nomeado pelo ministro, para "Encarregado·
Geral do Ensino", mais antigo que os instructores.
b) um otiiCial do S. G. MA. nomeado pelo ministro, para
"lnslructor Gt'ral de Trabn1hos de Officina".
c) um official, nomeado pelo ministro para "Inslructor
Geral de Exerci cios".
Paragrapho unico. O "Encn rregudo Geral "do Ensino" d·~
verá ser um capitão de corveta ou capitão-tenente do corpo de
officiaes da Armada; e os instructores geraes, capitães-tenentes.
Art. 20. Para o 1o anno, haverá:
a). um professor de arithmetica, leitura e escripta;
b) um professor de desenho geome.trico, noções de Geographia e historia;
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c) um inslruelür ele mal'inharia, regulamentos, ce: imonial,
d i~c iplina;
rl) um inslntclor de hygicne c primeiros soccorros;
e) um instructor para pratica dt! officina;
f) o numero de sub-instruclorcs que forem ncccssarios
para os trabalhos de officina;
o) o numero de sub-instruclorcs quo forem neces3arios
para os excrcicios militares e physicos.
Art. 21. Para o 2° anno, haverá:
a) um instructor para Artilharia;
b) um instructor para torpedos e minas;
c) um instructor para tclt~graphia;
d) um instructor para signacs e timoneria;
e) um instrnctor para apparelho c manobra;
f) um instructor para escripturação e scrvicos de fazenda;
a) um instructor para machinas;
h) um instructor para caldeiras;
i) um instructor para motores e machinas especiaes;
j) um instructor para electricidade;
/r) um instructor para pratica de officina;
l) um professor para dactylogrnphia, stenographia e tachygraphia;
m) um professor da lingua portugueza;
n) o numero de sub-instruclores que fàr necessario, devendo hnver, no mínimo um para cada instructor c cada officio.
§ 1. Os instructore~ serão Rempre cnpitães-t.enrntes do
r,orpo de officiaes d:rL Armada, do Q. O. on do Q. 1\f. ·(podendo os dest~ ultimo srr tambem primeiros tenentes), e cal)Ítães-tenente ou primeiros tenentes do corpo de commissarios, de Raudc ou pafrões-móres; o não poderão exercer pol'
ma i~ de tres annos seguidos ,qualquer cargo.
t§ 2. 6 Os instructorcs c sub-instructores deverão ser da
especialidade a ensmar, podendo ser os mesmos para o 1o e
2 .. anno.
~ 3. c O numero de sub-instructorcs será proposto, tendose em vista que r, instrucção que lhes toca deYcrt\ ser feita
a grupos de 10 alumnos no maximo, e que cada sub-instructor poderá ser encarr(lgado de mais um grupo, conforme
o horario o regilnen interno que forem estabelecidos anmmlmcnte.
§ ~.o Os sub-instructores não podCJ'fio exercer o cargo
por mais de trcs annos seguido.
·
Art. 22. O numero de sub-instructorcs ser :i annualmcn·
te fixado pelo Ministro da Marinha, por proposta do D. G. P ••
§ 1 .o Os sub-instructores poderão ser do Corpo de SubOfficiaes e do· Corpo do Marinheiros Nacionaes (primeiros
sargentos), bem como inferiores do Regimento Naval.
§ 2.0 Os professores serão civis nomeados pelo Ministro
da Marinha, quando o Congresso assim deliberar.
§ 3, Emquanto não se verificar a hypothese do paragrapho anterior, serão destacados para os cargos de professor da E. AE. 03 normali2tas da Marinha, ou designados
officiaes para esse fim.
0

0
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CAPITULO V
HEOIMEN

oos cunsos

Art. 23. O anno leclivo começará no primeiro dia util
do mez de março, realizando-se o exame de admissão na
primeira quinzena de fevereiro.
Paragra.pho uni co. As praças matriculadas de accôrdo·
com o resultado do exame deverão estar na ·sédo da I~seola
ttlé o fim de fevereiro.
Art. 21. O 1o anno será dividido em tres per iodos;
1~ da abertura dos cursos alé 15 de julho;
:!o, de 15 de julho a 1 t.lo dezembro;
:J", de 1 de dezembro a ::JO de janeiro;
§ 1.0 0:5 ultimas 15 dias de cada período sCl'i.lo dedicados ás provas de aproveitamento dos alumnos.
§ 2. o O 3° per iodo serú feito a bordo.
~ 3.0 Depois de ensinado o 3° período, os alumnos lerão
férias até a abertura das nulas do anno lectivo seguinte.
Art. 25. O 2° anno será feito em um sú periudo, realizando-se as provas logo após o so mez.
Paragrapho uni co. Terminados os exames serão os alurr:nos desligados da Escola, por acto do D. G. P., publicado
em Ordem elo Dia juntamente com o resultado final do
curso.
Art. 26. Os alumnos durante o curso serão divididos em
grupos de 10, no maximo, para. a instrueção a cargo dos subinstructorcs, podendo, entretanto, cada um destes oncarregar·sc de mais de um grupo, a juizo do dircctor, tendo-~c em
vista o hora rio, o regi mcn interno o as especialidades.
Ad. '27. O ensino será minislt'ado conforme os progTamma:; organizados pelos inslruelorcs respectivos em collahora<:ão com o encarregado geral do ensino, quo serão propostos
pelo direcloe <la B . .AF, por inlcrmcdio do director das Escolas Profissi:onaes informados pelo D. G. P. o mandados
adoptar pelo Ministro.
Paragrapho unico. Os directores referidos e o D. G. P .,
si nüo concordarem com os programmas organizados, deverão encaminhai-os, fundamentando a sua opinião para que
o l\1 inistro os approve ou altere, como julgar em definitivo.
Art. 28. Nenhuma allera~ão de pessoal poderá ser teita
dm·antc o funccionamento dos cursos, a não ser por molivo
limito excepcional, a juizo do Ministro.
Art. 29. Na ultima semana de cada mcz de nulas havet'<i
uma sabhalina cscripta ou graphica e uma m·guiç.ão oral
sobre a materin dada ne~se mez; e nos ullimos 15 dias do
m1da período realizar-se-hão as provas de aproveitamento do
período, dando cada im;tructor uma prova escripta ou grapbica do material a seu cargo ensinada no período consid2rado, hem como uma nrguição oral para cada alumno.
§ 1. o No 3° período do f o anno haverá apenas as rn·oyas
d~ per iodo, não sendo realizadas as mensaes.
§ 2. o Nos teabalhos pr::tticos de officina, cada instrucfm•
dará mem:.almenle uma nota, pelo adeantamento que revelarem Of' alumnos, esfor·co e applicação que desenvolverem, e
a 110ta do periodo será a média das notas mensaes.
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§ 3. o As provas do final do 2° anuo (periodo uni co), serão conferidas por. uma commissão composta do director da
Escola, como presidente, do encarregado geral do ensino e do
instructor da ma teria.
·
Art. 30. Nessas provas e arguições o instruclor dará a
cada alumno uma nota de O a f(}.
§ 1. o A média de cada alumno, de todas essas notas mcnsaes o de período, exprimirá o seu aproveitamento no periodo.
§ 2. o As notas serão sempre inteiras, e no calculo da
mrdia as fracçõcs 0,5 ou maiores serão contadas como
unidade.
§ 3. o A nota de aproveitamento no fim do 2° anno será
a média entre as notas mensaes o as de cada examinador.
Art. 31. O alumno que faltar a uma qualquer das provas, escripta, graphica ou oral, de mez ou de periodo, sem
motivo justificayel, como tal considerado pelo encarregado
geral do ensino, terá gráo zero; e o que faltar com motivo
justificado deverá fazer a prova em dia determinado pelo
i nstructor.
Art. 3•2. 86 serão considerados com sufficiente aproveitamento os alumnos que alcançarem, em cada período do
.1 ~ anuo, média 4 ou maior, e em cada disciplina.
§ t.o Será considerado uma disciplina cada grupo de
assumptos a cargo do instructor, discriminados nas varias
alineas do art. 20.
§ 2. o Para os fins deste artigo, será contada como de
uma disciplina a nota dada pelo instructor no conjunclo dos
trabalhos de officina, a cada alumno.
~ 3. o O alumno deficiente em qualquer das disciplinas
do 1o pcriodo do 1o anno poderá continuar o curso, repetindo,
porém, as proYas em que foi deficiente, ao cabo do segundo
periodo.
§ 4. o Si no fim do 2° periodo fôr ainda julgado defieiente
em qualquer das disciplinas desse período ou do anterior,
.terá eliminado.
§ 5. o O alumno ju!g:nlo deficiente no fim do 3° Pf~riodo
será privado das férias, permanecendo aquartelado na Escola
na escala do serviço diario, submettendo-se a noyas provas
do período ao iniciar-se novamente o curso.
§ 6. o Só poderão matricular-se no 2° anno, si nessas provas forem julgados sufficienles; si em alguma de lias forem
deficientes, serão eliminados.
§ 7. o O alumno deficiente no 2° anno poderá repeti1' o
curso correspondente uma só vez; si novamente deficiente,
flerá eliminado e perderá o direito á promoção a 3° sargento AE.
Art. 33. o Só será considerado eom sufficientc aproveitamento no 2° anno o alumno que alcancar média 6 ou maior
em cada disciplina, e média 4 ou maior no conjunto de trabalhos pratico.s de officina.
§ 1. o Será considerado uma disciplina o grupo de assumptos comprehP-ndidos ~m cada uma das alíneas do artigo 21, de (a) a (1), inclusive.
§ 2. o A nota dos trnb:~Jhos a que se refere o art. 21, alinea (f), serà àada pelo instructor, sobr~ o conjunto dos trabalhos de cada alumno._
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Art. 34. Só poderá matricular-se no 2° anno o alumno
julgado sufficiente em todos os períodos do i o anno.
Art. 35. Serão eliminados da matricula:
a) os alumnos que derem mais de 20 faltas no anno
lectivo;
b) os que tiverem máo con~portamento;
c) os que se tornarem physicamente incapazes;
d) os que forem julgados deficientes, no fim do 2° período do 1o anna, em qualquer das disciplinas;
e) os que forem ,julgados deficientes pela 2' vez, em
qualquer disciplina do 3° per iodo do 1o anuo;
·
f) os que forem julgados deficientes no 2° anno quo repelirem.
Paragrapho uni co. A eliminação da matricula é da aicada do D. G. P., por proposta do director.
Art. 36. Os programmas de ensino serão organizadog e
revistos de dous em dous annos, na fórma proscripla por
este regulamento.
Art. 37. No Regimento Interno serão regulados outros
detalhes do curso em complemento ao que fica prescripto no
presente regulamento.
CAPITULO VI
DA ADMINISTRAÇÃO DA ESCOLA

Art. 38. A administração da Escola será exercida:
a) por um director, official superior;
b) por um vicé-director, offic ial superior;
c) pelo encarregado geral do ensino, capitão de corveta
ou capitão-tenente;
d) pelos instructores, capitães-tenentes
ou primeiros
tenentes, conforme os casos previstos neste regulamento.
Haverá ainda um medico e um commissario.
Art. 39. O pessoal subalterno necessario ao serviço da
Escola será o constante da lotação approvada em aviso pelo
ministro da Marinha.
· Art. 40. O director, o vice-director e os officiaes constantes das alíneas c e d, do nrt. 38. serão nomeados por portaria
do ministro, podendo exercer esses cargos cumulativamente
com outras funccões, a juizo do Ministro.
O medico e o comm1ssario serão designados pelo D. G. P.
Art. 41. Compete ao director:
a) cumprir e fazer cumprir rigorosamente o presente regulamento e o regimento interno;
b) communicar ás autoridades superiores quaesquer
transgressões que escapem á sua alçada;
c) submetter ás autoridades superiores os casos omissos
do regulamento e regimento interno;
d) exercer todas as funcções corrc~pondentes nos chefes
de repartições ou estabelecimento, previstos nas leis, regulamentos e ordens em vigor.
· Art. 42. Ao vice-director compele substituir o director
em seus impedimentos e ausencia, exercer todas as funccões
correspondentes ás de immediato na parte referente ao serviço
~ disciplina, pelas leis, regulamentos e ordens em vigor~
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Art. 4.3. Ao encarregado geral do ensino e aos instructo ..
rcs cumprem observar as disposiçõ~s do pres~nte regula~nento
e do regimento interno que lhes disser respeito.
.
Art. 44.. Ao medico e ao commissario cq!I!petcm o~ servitos de saúde c fazenda, conforme as dispos1çoes em vigor na
Marinha.
·
Art. 45. As attribuições detalhadas de todo o pessoal {ja
Escola deverão ser discriminadas no regimento interno.
CAPITULO VII
DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 46. Os alumuos da l!J. AE. constituirão militarmente
uma companhia, sob o commando do inslructor geral de exercícios.
·
Art. 4.7. O serviço de estado na séde da Escola será feito
pelos inslruclores, au:xiliados pelos sub-instructores.
Art. 48. O encargo de todas as officinas, machinas c machinismos, da sédQ ou de suas lanchas c rebocadores competirú
ao instructor geral de Officinas, com funcções correspondentes
ás de chefe de Machinas.
Art. 49. Os sub-instructores serão encarregados das o f fi ...
cinas de sua instructoria, que receberão por inventario e
constituirão snns incumbcncias, bem como todo o material do
cn::;ino cspecia lizado.
Art. 50. O encarregado geral do ensino c os instructores
perceberão a gratificação mensal de 100$ e os snb-instrnctores
a de 50$, pelas verbas orçamentarias proprias.,
Art. 51. Quando houver um ou mais navios nnnexados á
]!;scoln, os inslructorcs o sub-instruclorcs vodcrãu sct· designados para fazer purLe de sua lotação.
Art. 52. Sempre que possível, o dircctor e o v icc-direelor ou o Encarregado Geral do Ensino accurnularão as funcçõcs de commandantc c immediato do mais Íl)1portanlo dos
navios annexados á Escola.
f
Art. 53. O encarregado geral do ensino e os instructores
substituirão, em ordem do antiguidade, o directo~ e o vice ...
direclor em seus impedimentos c ausencias.
CAPITULO VIII
DISPOSIÇÕES 'l'RANSITORIAS

Art. 54. Até tres annos depois do entrar em vigor o presr.nte regulamento, as praças dos serviços de convés que pro ...
vierem da Escola de Grumetes serão matriculadas directa ...
mente no zo anno.
Art. 55. Até o dia 1 do fevereiro de H)27, deverá ser cn ..
viado ao D. G. P. o regimento interno da Escola e os
programmas n vigorar no biennio de 1927 a 1929, organizados na fórma prescripta por este regulamento.
Art. 56. O presente regulamento entrará em vigor quando se iniciar o curso em 1927.
Art. 57. Os actuaes alumnos do curso de AE do S. G .1\IA.
quo fica exlincto, serão transferidos para a E.AEt;
·
'
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Art. 58. O D. G. P. enviará ao ministro até o dia 15 de
abril de 1927 os dados necessarios afim de ser solicitado ao
Congresso a m·eaçãu dos log·ares de professores civis para o
ensino das disciplinas correspondentes a que se refere este
l'egulamento.
Art. 59. Emquanlo não fôr crcuda uma escola de suhuffieiaes, destinada ao;:; primeiros sarg·eulos AE, para t•cvisão
e uperl'l'i~.:oamcnlo, habilitando-os á promoção a 80, funccionarão, anucxos á E. AE., e approvados por instrucções baixadas em aviso do ministro, cursos especiaes para tal fim.
Art. GO. A duração desses cursos especiaes será de seis
mezes, célda um, destinado á frcquencia dos primeiros sargentos Al~ nwis :mfigos dos diverso::; quadros de conv<~s c machinas, excepto de artificcs.
Paragrapho uni co. A instructoria desses cursos será equ iparaoa. para todos os effeitos, á da E.AE.
Art. G1 . O D. G. P . enviará ao ministro da Marinha, a tó
o dia 15 de abril de 1927, uma proposta contendo as referidas
instrucções c os programmas de cada curso, de. sorte a quo
possam ellcs começar a funccionar no proprio anno de 1927.
Arl. G2. Os cursos de AE-TM. AE-M.O c AE-EL, conti ...
nnarãu a :::ut· fl'ilos na Esc-ola de Submersíveis, para accesso
a 80.
Art. G3. O aelun I curso de enfermeiros que funcciona no
Hospital Ccnlrnl será altct'tHlo c diYidido em duas partes:
a) curso para AB-EF;
lJ) curso para SO-E~.F.
§ 1. O cut·so para AE-E~' dtu'at'ú dons annos, nclle só podcmlo s1~1' matl'iculados eahos SE ou cabos do n. F. N.
§ 2." O curso para SO-EF só será frequentado pelos primeiros sm·gcnlns AE-EF mnis nntigos.
§ 3." Ambos os curso:; funccionarfío no Bost)ital Central,
como sucePd~ hoje com n Escola de Enl'cl'111Ciros, c serão iniciados no mesmo dia que os E .AE.
.
Art.. G1. O D. G. P. solicitará á D. S. a necessaria collahoraefí.o, e :qJJ'csrnl.iH'tí. ao ministro da Marinha, até o dia 15 do
janeiro do 1927, a proposta de alteração a que se refere o artigo 63. afim de serf•m rxpcclidas crn nYiso as instr·uc~ões pura
runrcinnanwnfo dos citados cursos.
§ 1. Nessas instrueçõcs devcr-Sf!-ha seguir, em tudo o
que fôr applicavcl, as mesmas disposições do presente rcgul:Hll('n!o paea a E.AE.
§ 2." Os cm·sos em questão serão para todos os cffeitos
ct)ttsider:~rlos equivalentes nos das E.AE. e aos cursos espcciacs de que lL·ata o art. 59.
·
Art. ü5. Os cursos de pracas das actuaes Escolas ProfisRionaes ficnm supprimidos, passando a funccionar em seu
Ioga r a E. AE. e os cursos n que so refere o presente capitulo, todos sob a jurisdicção do Dircctor das Escolas Pt:ofissiomws ela .Armad-ª.
Gabinete do 1\linistl'O ria l\lnrinhn. 2<1 rin JHWf'm~~·l:\ tl.q
0

0
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DECRETO N. 17.577 -

DE 2 DE DEZEMBRO DE 1926

Approva e manda executar o regúlamento para n Cm·po
de Marinheiros Nacionaes
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no art. 13 da lei n. lt.015, de
O de janeiro de 1920, revigorado pelo art. 11 da lei n. lt.S95,
de 3 de dezembro do 192ft, resolve approvar c mandar executar o regulamento para o Corpo de Marinheiros Nacionaes,
que a este acompanha, assignado pelo contra-almirante Arnaldo Siqueira Pinto da Luz, ministro de Estado dos Negocios da Mar in hn; revogados o decreto n. 11.8/lO de 2n de
dezembro de 1915 e demais disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 1926, 105° da Indcpendencia e 38° da Republica.
_~

LUIS P. DE SOUSA.
Arnáldo Siqueira Pinto da Lut.

WASHINGTON

Regulamento para o Corpo de Marinheiros Nacionaes, a que
se refere o decreto n· 17.577, de 2 de dezembro de 1926
CAPITULO I
OHGANIZA(_)ÃO

E FINH

Art. 1. O Corpo de Marinheiros Nacionaes (C. M. N.) é
destinado ú execução material dos trabalhos affectos aos varios ramos do serviço da Marinha de Guerra, nos navios,
corpos e estabelecimentos, - comprehendendo os "inferiores"
c "marinheiros".
§ 1. Os inferiores constituem uma categm·ia, na hicrarchia militar, entro os sub-officiues c os marinheiros.
§ 2. Os marinheiros constituem uma categoria, na
hierarchia militar, logo abaixo da dos inferiot·es, o provêm
dos aprendizes-marinheiros e grumetes das respectivas es-colas, dos volunt.ai'ios e dos sorteados.
Art. 2. O Corpo df~ M. N. é adminislrat.ivamcnLe da jurisdicção da D. P.; Lerú a ~ma sédc em um quartel central, e
um commandanlc - como principal auxiliar do ]) . G. P. que cxcrc<'rá ncçfío direel a de commando milif ar sobrP todo
o pes~oul aqual'f l'lado soh stws ordens imnwdia Las.
Miliiarmenl<', as rn·aças do corpo que não u~Livernlll
aquarteladas ficm·ão sujeit.ns no eommandanl e ou ehrfe de
repurUç.ão sob cnjas Ol'den;-; immediatas sP.rvirem.
Art. 3." Os inferiores c marinheiros serão dist.rilluiclos
para o serviço dos navio:;, cot·pos c cslnhPll'('.inH~nfo:-.:, l'OILformc lotações approvadas pelo minislt'o.
Paragrapho unico. O quartel central será lotado com
uma guarnição pl'opria, como qualquer navio ou estabeleci0

0

0
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mento~

e fóra d~ssa lotação ?ô d~verão n~llc. permanecer . as
praças com destmo ou em ::ntuaçao l~ans1torm; c, ~x~epcw
nalment.e, as que o D. G. P. autorizar, sem preJUIZO das
demais lol acõcs ou excedentes a ellas.
Art.. 4. Os inferiores c marinheiros são praças de p1·et,
com as seguintes graduações militares:
0

a) Inferio-res:
1) Primeiro sargento;

2) Segundo sargento;
3) Terceiro sargento.

b) Marinheiros:
1) Marinheiro nacional

eabo;
2) Marinheiro nacional de :l" classe,
3) Marinheiro nacional de za classe;
4) Marinheiro nacional de 3" classe.
Paragrapho unico. Haverá dous sargentos-ajudantes,
selido um "brigada geral" do quartel, nomeado por portaria
do ministro da Marinha, mediante proposta do D. G. P., por escolha fcil a entre os primeiros e segundos sarge~tos auxiliares
d~ contra-mestre; c outro, "mf~stre geral das handas de musica", nomeado por portaria do ministro, mediante concurso
feito cnfrc os primeiros sargenf.os musicns .
.Art. 5. Os inferiores serão preparados para as fm1cções
mais elevadas de sub-officiaes, com todo o esmero, pela formação do seu caracter, desenvolvimento de suas aptidões de
mando na dirceção elcrnentar e na execução de serviços c
Pxereieios, dev('ndo uemonslrat· vcl'fcilos conheeiwonlos de
suas especialidades.
Art. G. Os marilthciros dcym·ão ser observados affelltamonfo c orienfados com cuidado, occupando posi1:ões qnc
não exijam grandes conhecimentos lH'lll I'e~ponsahil idndl's cs-·
peciars, para serem eonvcnimllemcnte scleeeionndos, eonforme a sua conducta militar e npplicaçãu que rcYelarelll.
Art. 7." O Corpo de 1\1. N. ô constituído por "secções de
auxiliares-especialistas" para os inferiores, de convés, machinas c aviação; e por "companhias de praticantes de especialidades", "companhia de sem especialidade", para os marinheiros dos mesmos serviços, "companhia de musicos" e
"companhia de corneteiros e tambores", para os inferiores c
marinheiros musicos.
Paragrapho unico. 'l'odo. o pessoal incluído nu Corpo de
M. N. terá a sua primeira praca na companhia de "sem especialidade", com a graduação de marinheiro nacional de
2" classe, se provier da Escola de Grumetes, e de 3" classe se
provier directamente da Escola de Aprendizes, ou fôr voluntario ou sorteado, podendo ser transferido para as companhias de especialidade na fórma prescripta neste regulamento.
Art. 8.P Os inferiores c rnarinheiros do corpo são grupados, segundo as grandes sub-divisões do pessoal da Marinha de Guerra, em:
a.) Serviços de conv1 1s (S. CV.);
b) Serviço C:rrnl de 1\lachinas (S. <L MA.);
c) Serviço Geral de Aviação (S. G. AV.);
d) Musica, comprchcnclendo a banda mareial c banda ele
corneteiros e tambore!ll.
0

0
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Art. 9, Para os "Serviços de Convés" haverá 10 sessões
auxiliares-espécialistas:
1) Para o Servil;o Geral c l\Iunobra do Na\'io:
11) auxiliares de conlJ'a-mrslres (AE-Ul\1).
::!) Pnl'a os Hcrviços Espeeiacs:
o) auxiliares-artilheiros (AE-A) ;
b) auxiliarcs-torpetlistas-mineiros (AE-TM);
c) auxiliares-signaleiros-timoneiros (AE-ST);
d) auxil iares-lelegraphistas (AE-TL);
e) auxiliares-submarinistas (AE-SB);
f') auxiliares-escreventes (AE-ES);
a) auxilim·Ps-fieis (AE-FL);
h) auxiliares-enfermeiros (AE-EF);
:o auxiliares-artífices de convés (AE-AH-CV).
Art. 10. Para o Hcl'Yiço Geral do 1\lachinas haverú cinco
~ccçiJes do auxiliares-especialistas:
1) Para o na mo de Conducção:
a) auxiliares-machinisLas (AE-l\IA) ;
· b) auxiliares de caldeiras (AE-CA);
c) auxiliares-motoristas (AE-MO);
cl) auxiliarcs-elcctricistas (AE-EL).
2) Para o Ramo de Artífices:
a) auxiliaros-art.ifices de mac1linas (AE-.\11.-MA).
Ar f • 11. Para o Serviço Geral de Aviação haverá uma
secção de auxiliares-especialistas:
a) auxiliares-arlifices do aviação (AE-AR-AV).
Art. 12. Para os Serviços do Convés haverá novo companhias:
1) Para o Serviço Geral c Manobra do Navio:
a) companhia de sem especialidade (SE).
2) Para os Serviços Espociaes:
a) companhia de pralicantos-nrt.ilhciro~ (PE-A);
lJ)
companl: ia de
pratieanLos-tm·l)üdistas
mineiros
t'PE-Tl\l) ·
'
c)
~ompanhia
dr.
vealicantes-signalciros-timonciros
(PE-ST);
tl) companhia de praticanlos-tclegraphistas (PE-TL);
e) eompanhia do pralicantcs-submarinistas (PE-SB);
f) companhia de praticantes-escreventes (PE-ES);
a) companhia do praticantes-enfermeiros (PE-EF);
h)
companhia de vraticantcs-arlificcs de convés
.
(1-'E-AR-CV).
Art. 13. Pal'a o Scrvi<~o Geral Llo Mnchina::; hnverú cinc-o
companhias :
•
1) Para o Hamo de Conducção:
a) companhia de vraticantos-machinislas (PE-l\L\);
lJ) companhia do praticantes-foguistas (PE-F);
d companhia de praticanlcs-moloriRlas (PE-MO);
d) co1npanhia de pratieanlcs-elcctricistas (PE-EI ,) .
:! ) Para o Hamo do Artífices:
a)_ companhia de praticanlcs-arLificos de maclt iu;ts
0

tlc~

.(PE-AH-l\l.A) •;
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Art.. U. Para o Serviço Geral dr Aviação h:werá uma
rmnpanhia:
a)
companhia
de
pratiranlrs-nrlificf's
dr
aYint.:ãl)
(PE-AH-AY).
Arl. Hí. 0::; inff'riorrs, auxilinrr!=;-rspociali:;.:lr~:;, são rias-

si firados

~wgunflo

ns suas graduações,

('1\1:

u) nnxilim'-rsprcialista de 1n classe (1" sargento);
li) auxilirti'-f'specialist.u de 2" rlasS4' ('2" sargcillo):
l') a 11xil ia r-especialista de 3" elnssc (3" sargento).
:\. 1'1. 1 G. Os marinheiros das companhias dü praticantes
dr~ l.'s}lPI'iididnde :;.:tío cla~siricado:', sPgundo as :·mas gradnal.:iít's. l'lll ~.
H) vrnlicanlr cnhn (mnl'inhei1·n naeional cabo);
li) pral ican(P dP 1" classe (marinlll'it·o nacional de
1" clns:::.n);
c) pntlicnnlt' de 2a elassf' (marinheiro nacional di}

2" classe).
ParagTapho unico. Na companhia dA praticantes-foguistas
e na compan1lia de praticantes-artífices de machinas havPrá,
l'r:::.prcl ivamcnl e, "cal'Yoeiro~" c "nprendizcs-arl i ficrs'', lodos
c·oHl a gt·aduarão do marinheiro nacional de 2" elassc.
;\1·t. 17. Os marinheiros tlas ron1panhias dr: "sem cspeC'.inlici:Hir•'', "musieos" P "f'tH'llf'll'll'os c farnhores'' terão rt;; s~··

guinlus ge:Hitwt;:úe~:
1) Nn companhia de sem csprcialidach~ (SE):
o.) marinhcirc, nacional cabo;
u) marinheit·~, nacional ele 1" classe;
c) nutl'inhciro nacional de 2'1 classe;

d) marinheiro nacional de 3n classe.
2) Na companhia de musicas (1\1U) :
n) ~argento-ajudante;
IJ) lH'inwit·o sargento;
e) i".f'gundo sargento;
d) fPl'CPiro sargünlo;
e) TlHll'itlltPiro nacionnl caho;
/) marinheiro nacional de 1" elassc;
(]) marinheiro nacional dr .?." classe;
/1) mar-inheiro nacional de 3" elassc.
:J) Na companhia do corneteiro:-; c tambores (C'r):
a) marinheit·o naeional caho;
fJ) marinheiro nacional de 1" classe;
r! uwrinheiro nacional ele 2" classe;
tl) nnu·inhl•iro nacional de 3" classe.
1\l'f. 1S. 0:-:\ auxiliarcs-l~spceialisla~-nrlificos c pT·aticanfl·':-;-nrl i fü·1·s lt'l'ãn os Sl'g·niHles officios:
n) os de ecmY~~: carpinl~ü·o-cala~af c, pintor f' prdrf'il'O;
1J) os de maclunas: torneiro, fcrrrn·o caldcreiro do rnht'f'
fundidot·, soldador c modelador;
'
-'
. ') os de avia~,:ão: moiOI'isl:1~, mnnlarlor, cnrpintcil'o. raldl'lt'Pit'o P phulogl'a{)llO.
·
.
Pai·ag·t·aph~J.. unico. O Govct·no })Odor:í. crear na!; rsprr.ialu-lad4~S dn ar~1 {tCI':-; outros ofl'icios. sem qtiP lH'nlnun r!f•IIP.-;

con:::.lllnn sPccnn nu companhia a })nrlc.
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Art. 19. Os effectivos das secções de auxiliares-especialistas c das diversas companhias do Corpo de M. N. serão,
annualrnente fixados pelo Governo, aLtendendo ás necessidades do serviÇo e conforme as dispo~ições das Leis da Fixação ctc Forças' NaYrtcs e da Dcspcza Hera! da Hepublimt.
CAPITULO JI
ALISTAMENTO, BNGA,TAMENTO E REENGAJAMENTO

Art. 20. Para o alistamento nas fileiras do Corpo de M. N.
são indispensaveis as seguintes condioões:
a) ser hrasileit·o Bafo ou Huturalizado;
ú) ser maior de 1ü :umos c menor de 30;
c) ter robustez pllysica provada em inspecção de saudc;
d) ter moralidade c bons precedenfes (confirmados pela
identificaçfw para os não procedentes das nscolns);
e) ser vaccinudo ou vaccinur-sc.
Paragrapho uni co. Para o alistamento dos menores de
21 annos, não procedentes da Escola de Aprendizes, é documento indispensavcl a autorização legal, firmada pelo
responsavel.
Art. 21. O assentamento de praça é effectuado pelo commandante, em ordem do dia do Corpo, tendo em vü;ta as vagas
existentes no estado cffectivo, conforme a Lei do Orc.arnenfo
da Marinha ou drcrcto especial do Governo.
Paragrnpho uni co. Quando por qualquer mui ivo houver
vagas em vurias classes, poderá ser alistado um numel'o
total igual á som ma das vagas existentes em todas as classes.
Art. 22. Ao a~sentar praça por occasião do alistauwnlo
o marinheiro prestará juramento ú bandeira nacional, feito
em acf.o solemnc, dcante de toda a guarnição do quarlcl elll
"parada", exprimindo-se nos seguintes termos:
"Alistando-me como praça do Corpo de Marinheiros Nacionaes prometto regular a minha conducta pelos preceitos
da moral, rPspeit.ar meus superiores hierarchicos, tratar com
affccto JllNls eompanlwiros de armas e com bondade c justiça os que venham a ser meus subordinados, cumprir rigorosamente as ordens das autoridades lcgaes compel entes c
votar-me intciranwnte ao serviço da minha Patria, symllolizada na bandeira nacional, cuja integridade. honra f' instituições defcnderr•L socl'ificatido, f'1i necessa r·io f•ll', a rn i nlr;J
prqpria vidu."
§ 1. Na cerimonia do juramento á bandeira o mesmo será
1ido pelo segundo commandante do corpo, ,i unto ú bandeira
desfraldadu o durante a sna leitura os novos marinheiros deverão f\f·dar formados f'm fronte :í gtwr·nir:.ão do quartel ent
aclo dn mosl.rn, com o lll':v:o esquerdo estendido horizontalmente para a fl'cnl e, c dirão em voz alta: "Assim o promctto", prestando em seguida continencia á bandeira ao som
do hymno nacional, cmquanto a guarnição do quartel apresenta armas. Terminada a ccrimonia os novos mnrinhf'iros
entrarão em formatura e desfilarão em contiJH'neia :'i nulnridndP superior qtw presidir :í mesma.
§ 2. O a:;;senlarnenlo dn praça dos np1·endizes n gr'llllll'lr:4
sPr:í. CO!! Iarfo da data P_rn que se recolherPrn ao Corpo dn
Marmhctros para esse f 1m; o dos sorteados, conforme o re0
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gulamcnto para o sorleio; e o dos voluntarios e praças oriundas de outras corporações, desde o dia do assentamenlo ou
Ira n~;fen•Jte ia.
1\ 1·1. 23. Os gnuneLcs que tnrminai·nm (I cnr~o da rPspecli v:t .-~e<lla fm'Pill :tppt·ovadus com disti neçiio nos exames
finaPs, ~~ I i~·el'f'llt e-xemplar compodamenlu, scrãu alistados
eo!llo nwrinlJCiros uacionaes dt~ 2" clas~;c na colllpanltia de
sem-t)specialidade, mas, como pl'cmiu vela sua appl icação,
dnn•J'íio ]H'l'l'llCIIPL' para o accPsso u 1" elasso a nwl ade a)WHas
das condições regulamenlarcs de promo~,;ão.
Al'l. 24. Ao assenlarem pra<.:a, os marinheiros nacionaes

rcecl)('rão um nunwro de ordem que conservarão até dons
unnut' •IPpn1s dP t·t~aliz.arnm baixa do snrvi(:.o dn Ar·mada, })OI'
qualquut· lltif) :-;P,ia o molivu, sendo Psln nurneJ·n considnrado
vago depois de expirado esse prazo.
Paragraí)ho uni co. Os sorteados c voluntarios durante o~
primeiros seis mezcs de praça, salvo urgente necessidade do
serviço a hordo c por determinação especial do ministro, deverão JH~l'l!lllllPtWI' aqnarlclados parn insl.rncção de rr>crufa de
in1'nnl n1·ia, Pxr·r·r ir i os physiros r, naut i cos, atllns ti•• IH'i llll'it·as
lPIIrns n quntro operações.
Esses eonhecimcntos deverão ser ministrados intensivanwnl P, n rim de que a nova praça não fique em terra além
dn l'Pf<'t'ido pr·nzo.
1\ r! . ,?r,. Os inferiores e marinheiros poderão ser eugnjados ou I'I'Png;l,jados, depois de findo o seu tempo legal
tif' set'\ it:o.
§ L" El)gnjado t' o inferior ou marinheiro que, terminadfJ
o llceiodo do seu tempo legal de serviço, continuar alistado
otr vif'r a :dislar-sn como praça do corpo por um novo pcrindo.
§ :.? ." Rcengnjado ~ o inferior ou marinheiro que, tcrmlnadf, 1. segundo prl'inün rlo sen t.cmpo legal de serviço, continuar :di si <1rlo, ou alistar-se no\ amenl e como praça do corpo,

por oulro:-:; períodos suecessivos.
§ :3." R6 poderão ser engajados ou reengajados os inferim·t•s o11 mar i nhcieos que peln sua conducta assim o
tlH'l'ü(:Hill.

§ 4." O engajamento e o rccngajamento serão effectuados .Pelo commandante geral do Corpo de Marinheiros Nacionacs Plll ord<'m do dia do mesmo corpo, e sempre na mesma
r lasse ou gTadt;-1\/âO.
Art. 2(). (}~ infr,L'iores ou marinlwiros que não inLerrompPt'Pm o :)f~ll tempo de serviço com a baixa, e forem enga,jados ou J'eeng·ajados, rolllinuarão na mesma secção ou companhia a qut• pel'tenreePm, com a mesma graduação, sendo disprn~ados «'lll f nt•s caso::; JHU'fl n assrnlamnnlo da nova praç:l
a cert'JilOilia do .iw·arnc•nln :í. hanflPÍJ'a I' qualqtH't' t•xam~ de
hnhiliiat:fio.
Ar!. 27. Todo inferior ou mnrinheiro que l.iver baixa
do serviço pm· conclusão do tempo legal, por inspecção d~
saud(•, asylado nn não, ou por exclusão do serviço, será considPr:Hlo r.r-an·ar·a do Coepo de 1\'l. N. c dcver:í srr m::mdndo UJH'<~Sf'llf<H' ú l>il'cctoria de Portos c Costas, com guia
dn Ctwptl, :1 rill1 ~~~~ l'('('f'IH'I' " cad<•rnr,la do resPrvista, antes
dn :wltl d<) baixa.
~ J ." O Png·:J.iamcnlo ou rncnga.iamenlo das ex-pmças, será
autm·izado pclG dircclor geral do Pessoal, em despacho exa-
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rado no requerimento do ·interessado, dcvidamenfC' informad()
prlo commandante geral do Corpo do l\1. ~.
§ 2.• Os que se .engajarem on reengajaecm dentro cio
prazo de seis nwzes, a contar da <laia do desligamento do
Corpo de l\I. N. á da npresentaçfio pat'a o cng.aj-mncnt.o on
1·eengnjamento_. continuarão no servi~o como se . não f ivf'ssern
r·N\lizallo baixa, sem direito, porém, aos vencimentos e Y:lll ~
I agPns do tompo C'm que estiverem fôra das fileiras.
§ :Lo Os que se engajarem ou rcengajarem depois de expirado rssc prazo, terão a nova pràça cmil .o mesmo numct·o
si a inda não tiver sido considerado vago; ~ô eontarfío nnl.iguidade de graduação, tempo de Nnbarque c demais conclitõcs para o accesso, a partir do engajamento ou reengajanwnto; doze mezes depois voltarão a receber a grnt.ifieaçãiJ
df' exemplm· comportamento. si já n t'f'CI'biam na ocrasião
{fa baixa.
§ 4." Exrepcionalment~. o ministro poderá mandar dar,
na nwRma classe, ao in f Prior ou marinheiro que tenha egtado fôl'a f) as filcirns, com hn ixa por conclusão legal do temJlO
de serviço, llova prnr:n. Sl'rn a clnwml:1 de f'llgajanwnlo on
l'('f:'ngajnrncnln.
Tal excepc;iin só se l)OdPrá Yerifirar se houver vaga.
§ 5." Em qualquer easo, os que pcrténciam ás secções OH
companhias do c.•spceialidade só serão nellas rca.dmittidos devois de nppt'ontdos no Pxamc de habilitarão dos assnmptoii
ft•chnicos nxigidos para a sml grndunçã.o, de ncôrdo com o dis-

P•J:=;to nrslc regulamento.

§ H. o 0.;; rabo::: que perderem o direito á promoção a
:l'' sargento na flinn:) do rcgulamrnfo para a Escola de /\.1~,
JJiio pod1•rãn S<'t' n•engajados.
~ 7." O.' in t'Pt'iore5 que forem analphahetos ou que demotJSI rarrm não possuir preparo sufficif•nle, verificado vor
duas rt>provações nos rx<UJWS de accesso ú gracluaç:ão immrdialamenle :;uperiol', ·não ,serão reenwajatlos.
Pod('rêÍ o ministro, pnlrrlanto, ab1·ir e:xenpcão. a seu criferio, para os qll(' trnlmm nwi;:; de 13 umw~ de bons srrviços
ú l\Iarinlln.
Ar f. 28. Tanl o as pr·acas êonw as ex-praças candida{as ao
('ng·ajamcnfo ou r<'cngnjnmenlo, em qualqunr caso, serão snhtnf\llirlas ú inspeceão de saudP, para vet'ificaeão da neccss:11'ia
rohu:::l Pz c apt irlilo para a vida do nH\r.

CAPITULO III
DA CLASSIF'fC.\(:.\o l\".\S COMPANHIAS DE ESPECIALIDADE E DÃS
'fii.\NSFEnJDNCJAS

Ar L 29. 8(•rão elassificados em uma das companhias dP.
especialidade c para Pila imuH'dialamcntc transferidos, desde
que haja vaga, os marinheit·ns narionars da companhia do
Sem-Es{l('Cialid;Hlr, qUI' safisfizcn·m as condições para esse
rim exigidas no vrescnf e regulnmcn{o.
§ 1. As praças transferidas para qualquer companhia de
especialidade contarão, como si houvesse decorrido na nova
rompnnhia, o tempo de estagio, bem como o tempo anterior
Pm que. na classe considerada, f enham estado n ffectas no ser·
viço da ~'~lwcialirlnrlf', para t0dos os 0ff0itos. rxecpto p:1r~1
0
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}lercepção de venchnentos e quaesqucr yantagen~ a que só
110ssam fazer .iús depois de classificadas.
§ 2 .o Do nwsrr.o modo srrá contado o tempo em que as
praca~ ~E ou do HPgimenlo dt~ Fuzileiros NavaPs frequentarem tom apt'OYt~ilamento os rm·sos df' Pnfrrnwiro, fieis o
escr·eYPille.;;; da Escola de AE.
§ ~." Em qual,quet' dos casos, porf.m, a ant igu icladr da
l~raça na no,·n cnmpnnhia Sf't'á contada dn data ela
trnnsfP-·
: r·rwia.
A !'I. :30. Pa1·a os ('·fft•ilos dr~ dassifieação n::ts companhias
fle pmt icanl cs de especialidade, abaixo mencionadas, serão
destaeadns, para faze1·em um estagio regulamentar de Sf'is
llli'Zt's, nwrirllrr•iros nacionaes (~E) nas seguintes condí~t1Ps:
a; pal'a a" companhi::ts df' }H'::tlir-ante-arlillwiro, lnrpt~-,
tli:-:d u-m inrir·o, signalcíro-limonei ro, artifire de conyt'•s P 1'~
cr·oyenl P, marinhriros nacionaes rle 3" ou 2a classe;
ú) pa t•a as ele praticantes dos ramos de condur.ção c do
artifiee do ~- G. :MlA., os rlr 3" ou :.?" classe;
c) par·a a ele pt·aticantr-adifirr de aYiaçüo, os dP. :-!"ou
2'' r lusst';
d) IHll'a a de pratir::ml e-t.elpgraphisl a, os dr P ou 2•
cl:1sse;
e) para n df• pral icante-enfrrmcieo, marinheiros naciúIIM's cahos;
vara a de pr::tl icanto-snbmarinista, os de 2" classf';
u) para a::; de mw:-icos, corneteiros e tambores, os de 3•
ou 2a cla:;;st•;
~ J .0 0:-: marinheiros nacionaes destacados para fazerem
o cst.ngio, findo o mesmo se::.·ão suhmettidos a um exame technico <'m qun terão a nota de "habilitado" ou "inhabilitado".
§ 2." Os marinheiros naeionacs de 3" classe que forem
hahilitadns nos <'xamrs rcfPridos, vara as especialidades do:::
f'. CV. P s. G. AV., srrão lr·ansf,'ritlns romo praticantes para
as respeefiYas companhias, com a graduação de marinhf'iJ'O
nacional de 2" classP, pralieantn da companhia rrspcctiYa; os
dP 2" classe serão tl'ansforidos na mesma classe.
§ 3." Os marinheiros nacionaes de 3a ou 2" classe, que
forem habilitados nos exames do estagio das especialidades
dos ramos do "conduccão" e de "artificcs" do S. G. 1\IA.,
serão transferidos com a graduação de marinheiro nacional
de 2~ classe, respectivamente, para as comJmnhias de praticantcs-fogu istas co in o cm·voeiro c para a companhia do praf icanf es-artifices como aprendiz-artifice, devendo ser Jantada rm suas cadernrlas subsidiarias uma nofa rxplicatiYa
da especialidade ou officio em quo se itiiclnram:.
~ 1. o Os marinheiros narionacs de 2a ou 1" clas~r que
forem hahilil adns no f'xamr. dn esta~ i o de tclegraphia, serão
fransff'rirlos como 1H'at ican.tes vara a 1·espectiva companhia:
os (lc• I" l'lassp, conserYando a mesma graduarão; c os de
2a classc', JH'omovidos ú primeira. desde qun sat ísfu<;am a
exig·rncia rk lt;,]Jilitaçfío nos nssumptns gcraes para o accesso
a eRsa classe.
§ ;). 0 ~cmpt·r que as companhias estiverem reduzidas a
mcnns df' 75 % do seu effectivo tot.al, ou quando o minis( ro
dl'l Pr·minar. o estagio será de tres mezes.
Ari. ~~I. Para os cffcitos de classificacão nns companhias
dt' pral ieanfrs-submarinístas. s0rãn destacados mnt.rinheirn~
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nncionaes de 2n classe, da companhia de sem-especialidade,
os quacs só serão transferidos com a mesma graduação depois
rlr nppro~rados no nir~o 11ratico da Escola de Submersíveis,
t11lP ronsti I ui r á o seu estagio especial.
Art. :J?.. Para os rl'l'eitos de classificação nas companhias
dt• rn·al.icnnlrs-(•nft~l'lllf'iros, Reri'lo matriculados cabos, da
r.omp:1nhia dP ~em-Pspeeialidade, 110 curso de auxiliar-esperinlisfn cnnnspondPJJte, o:"' qwws snrão t.ransi'Pridos, eom a
JtH·smu graduneiio, depois de approvados.
Art. il3. Pa1·a as companltias de musicos e corneteiros e
tambores; serão transferidos com a mesma graduação, marinheiros nncionaes de 2" c 3• elassr. da cornpanhia de :;emespecialidade, desde que sejam approvnrlos nos exames dos
nssumpl os rPlativos.
·
i\1'1. 34. Os marinheiros da companhia de sem-especiali_;
dad('. serão mandados (!estacar, pelo D. G. P., nos mezes de
,janeiro e julho, para fazorpm o es!agio nas diversns especialirladr•s; t'. no JJH'Z d(' !'t'VPI'f'iro, sNão designados os que
df'VPm e ursa J' a E. AE., hem r o mo os que se devem iniciar
('OTHú runsicns, corurfcirns n tambores, por proposta do comJilandanlü gt•r·al rtn Corpo, sendo as reJaoõcs nominaes publicadas em onlem do dia do Estado-Maior da Armada.
Paragrnpho unico. Deverão sempre ser observadas
as
vngns Pxislf'nfrs nas rcsprcti\tns companhias.
Ar I. 35. O csf agi o rios marinheiros SE para elf).ssificacão
nus \·m·ias conJTHlnhias ~Prá feiln, dA regra. a bordo e em serdco nnnnul. Pxct·pl o cínnndo o ministl'o · baixar instrucções
<'SP•\C i·np~; snhrr· o assumpl o, on nos segu intr~ casos:
u) )Jara os de lclegraphia, que será na Estação Central
Hadiotclegraphica;
b) para os de escripta c musica. que será no quartel cen-·
lml do Corpo;
r.) para os rln offieios do convés, que será de prcfcrencía
em ol'l'icinas do arsenal;
fl) paru os de submersíveis, que será na Escola de Submrrsiveis c 1\!'Inas Submarinas;
e) para os de aviacão, que será nos centros c bases de
Aviarão Naval.
§ 1. 0 Os seis mezes de estagio para felegi'aphia constarão
de dous períodos de ti·es mezes cada um; o primeiro de ensino teclmico eletnet1taJ·, conforme progrnmmas periodicamente es!nholocidos, r o segundo de pratica intensa de transm issiin P rrerpção.
~ 2. O ('si agi o pr~ra submarinistas será o def.erm inado
no regulu mr•nl n para a Escola do Suhmersiveis c Armas Submarinas.
~ 3." l'ai·a ns candidatos a pral.icante de escrevente o estag-io eoillJII'f'lu•rHlm·:í pJ·i11cipalmC'rlte pratica de dacfylograpllia e f'Ol'l'CSpOllrlf'llCÍH ofl'iciaJ, f'OJ1l CO!llplemenfo ele redacção em geral.
§ V' Para os candidatos á especialidade dr saude não llU
propriamcnf o estagio; u sua habilitnçãn para praticante de
enfPrtneiro ,; feita mcdianl c o e urso de auxiliar-especialista
correspondente.
~ 5.o O estagio para ar! ilha ria, signans c timoneria torpf'rltH t' minas, carvoeim ,. ar (i fie e, seJ':Í feito no ror·r~r do
Sf'l'\ i to. o sPr·ú f'XI'lti~dYamt>nle pratico e mnterial.
0
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Art. 36. Serão dcsig·nadas para estagio, em primeiro
logar, as pmças SE que, sahcndo ler c escrever, desejem seguir
uma especial idad1'; em srgundo Ioga r, ns que, nas mesmas
cond ir,õ(·~. fm'!'m pscnladas obrigai oriamcnte, lHll' falia ou
difriruldadf' dP vulmdarios.
~ t:· E111 ull imo erwo poll<>rfío ser def;ignados mesmo os
mariniH•iros qw~ não sailmttl let· c eserever, cxf~üplo pat·a ns
CSIWCialidadt•s de l.elcgrapllia, signaes c/cscripta.
.
§ :2." os nnu·inlwiJ'o:; inhalJililados no fim do estagio, pela
lH'ÍlJWira vez. den:-rão repelil-o; si novamente inhabilitados
não poderão conl inuar no estagio nem servir mais na especialidade ('Jtl qUI) não liYPI'llnl Pxilu. PodPL'ão, enl.t·elanlo, cscolllt•r ou Sf'l' designados para oul.m especialidade, rieando,
em caso conlt·nrio, 11a efllllpnnbia ~E c na mesma classe.
Art. ::n. As praças do Regimento Naval e do Exercito,
que I ivrl'l'lll Jur•no ..; rir 30 annos, poderão ser transferidas
para o Corpo de M. N. P rlassi ficar.! as nas companhias, 11as seguinfP~~ condir;ões:
t1) eriJllll rnal'inlwiJ·n nacional do 31\ classe, r.lassificadas
na compnrtiJia de• ~E. ~~·m nrnhuma oxigoneia de habilitação
tcchnil~a, drsdn, JHH't;lll, qut• sa iham lrr P rserevor, e tenham
bom compDl'lmnenf.o;
b) coJllo ma t· in llf'inl naeional de 2" classe, classifieadas
na romJIHnltia dP SE, nn1;-;icos ou corneteiros e tambores,
dnsdr qllf' spjn rn U!IJll'OY:ldns nos o:xamrs a que forem Huhmrf f idas. dos nssumpt.us rt~;-;pcd i vos n correspondentes ao accesso para gJ'lHlllar;ão de 2" classe;
c) rnmo marinlwiro nacional cabo. por delerminação excepcional do minislro, ouvida a Dircctoria do Pessoal, si já
o forem em suas eorpora(:ões de origem, e classificadas na
comp:tlllti:l dn ~J•;, musicos nu corneteiros c tambores, desde
quo sejam appt·oy;\fl<ls nos t·xnrnes a que fot·ern submcttidas
dos assmnpl11; 1'('.-.;pf'rlht,~; ~~ Ctli'J'CSpondcnfrs ao acccsso para
a gr·aduat:fio do callo;
d) os cabos do H. F. N. que fm·cm a vprovados na E.
AE, conforJtH' n respectivo regulamento.
Arl. ;~s. o~ enmmandantes dos navios ~ directorel'l dos
estnbcleeinwnf os ~eirnf.i ficarão ao Corpo, dos marinheiros
sob suas tll'df'llS qur df'snjarem fazer eslagio nas especialidades pa1·a o;-; !'i ns de dpsl aque, com a informação si o marinheim f'SI:í nas eondi~,;ões csfahelceidas neste rcgulnmenlo,
afim rlP qtH' o t·ornnuuHlo do Corpo informe {t D. p.
A !'I. :l\1. I ls i 11 I'PJ'ÍOJ'f'S nfio poderão mudar de sec1:.ão, afiopiando otil 1·n r•f;pPcinlitlotlr•. difl'erenfn; n nos
marinheiros,
depois dr• 1" elas~"· nuo ser:J. mais pnrmift.ido mudar de compauhia rir· rosJH'f'ialidadP para ouf.ra.
~ 1." As pt·:!f'!H dt• cony{~s o as 1\fU e CT que, por defeito
physif'll, niio Jlf'~'":llll ronf Íllll:lJ' a Jll'f'Sine SPl'viços na espeeialid:ldf•, :;l'l'~o lransfC'J'id:ts nara a snrçüo rle AE-CiM
si
forC'm inl'nitll'l'~;. ~" J•:'l·n n rompanltia rir SE si forem' marinheiros.
~ 2." 0 .. ; nctnars PB-F .contraclarlns continnar.ão a ser
f ~·ansferidus p::1ra as varias companhias do S. G. MA., á medida QUe tl J'eqlH'l'l'l'f'lil, dcsdr flUO Sf'jam brasileirOS nalos OU
wtlut·nliz:ultiS, af{• a eomplPitt n:lilw1;ão drssa classe, confnndr, 11:1~; lltl\·a..:; l'Oll1JH1llhias todo o fempo de r~onfr:wfados
r.nnw ;-;i nC'llas I i n•ssc uccorrido.
'
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A !'f. !tO. O ll'mpn dP- st'I'Yico t'X ig ido dn pPsso[Jl rom prnçn
no Cor·po df• l\Jnr·inltf'ir·os Naeionae:'! BPl'<Í:
a) de nove annos, para os Vl'OCt:rlrnf •'~ dn.; rsrolns do
np1·rndizes nHtrinlwiros o d1' grumeles;
b) dr· f res nnnos, pnrn os rngajados, rPrngajndos r.

YO-

l~nltarios;

c)

dP dom; nnnos, par:-~ os snrfPados. a titnln dt'

in.:;-

ft·ur~.:fio.

~\J'f. 1t I. Os inferiores f' marinheiros con!am, para lodos
os efff'ifns, n tempo de srr·yiço militar· üfff•clivo, prestado na
l\larinlw n11 no Exr_'rcilo. inclusiH o lrmpo dC' srJ'Yiço prestado romo mnrinhciro ou foguista eontractado ou rxfJ'anumeJ'ario. Contam unicamenl r para rrforma: o tempo dt' aprendiz f' opPrnrio dos arsenaes c officinas do Governo. á razão
de ::300 dins por nnnn; e au~ frN; annos no maximo o tempo
d,. e:11·~:o rins ('Seola:-; de aprendizf's r grumrf.es .
.Art. 1?. Nfto Sf'l':Í conf a do como tempo rln srrviço rmra
os eff(•il o~ legaes o 1prnpo de cumprimcnf o dr 8('11lf'nça, pas:-;ada rm julgado.
Art. .1::1. O tempo df' serviço em campanha serú conta elo
pelo dobro para pffcilns dP baixa dn scrvieo, reforma, inlt'rsficio d<' 1womorãn f' rmbarquP, sendo como tal contado
I odo o I empo em qur. o inferior ou marinheiro receber o
terço de campanha, de accôrdo com as instruccões expedidas
pelo Governo; não será, porém, contado pelo rlo]II'O
para
qualquer outro cffeilo, como para arldiciona('s dP '10 5~ f'
1 :> %, ostngin nu cw·so.
Art. !d. o~ inferiores nomeados para o Corpo do SuhOfficiaPs, ou ao st'r·cm matriculados Pm qualqnPr curso, para
i·s~r f'im, rompromPf lrr-se-ll.ão, })rt>vianwnte a servir ú l\Iarinha de GurrTa lJa no\·a catt:>goria JWln prazo minimo elo
einco annos, a cnnlar dn data da pol'laria de nomPat_:ão como
sttiJ-o.ffiei ai.
Al'L 45. Os cabos, para serem promovidos a terceiros sargentos, deverão compromett.er-sc a servir á Marinha do
Guerra, pelo m9nos por mais cinco annos, a contar da data
da promorão a essa nova gTaduação, caso o seu tempo de
sPrviro YPII lnt a tPrminar antes desln prazo, compromisso
esse que dPYI't'ú SPJ.' aswmido prévianwnf r, como condit;ão
para malrieula no::; cursos tla B. AK; c o.., marinheiros volnnlarios que dPsejarPm classifieaeão ('m qualquer companhia de t'specialidado dcYrrão compromf'tler-so, antes elo fazerem o estagio, a serYir por mais f res annos, eorno engajados, no caso de lograrem classifirnt::ão.
Art. 1ô. O compromisso de que trata n ar ligo anterior
prestado prlos inferiores r marinheiros, devêrá ser regis~
h'ado rm liYI'o prnprio o feito em formos claros. Os pl'inwiros
fnrno o ('OIIlpt·omisso na n. P .. (' os ultimns )lfl qtrar·fp) do
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A!'l. 17. Os inf1_•riores e Hwrinlwil'os Llu Corpo lerão
baixa du st'l'\.i\,'u nas seguintes condições:
(/) pu r ·eonelusão do tempo }p,gal;
b) por incapacidade vhy::;ica, provada Clll ÍllS!)CC\,'ãu llO
saude;
'') pol' i:-:t•nçfío h·gal, ou vcrifica~,;ão do CJUO o alislamcnlo
fui irregula 1', ea:-;os em lllll' será annullada a prtu;a.
§ 1." No caso da Ictlra a o commandanlc geral é compc~
tcnlc para conceder a baixa; no caso da lettra b o D. G. P.;
c no da ldtra c só o ministro poderá determinai-a.
§ 2.o Não será coneedida baixa antes da conelusão legal
do tcmJHl
serviço, si não nas condições das Ietf ras lJ c c
deste artigo, a menos quo o ministro expressamente o dclerminf', pot· oxeept;:ão, depois de mdemnizada a Fazenda Nacional d<· qu;üqnor debito rm quo lHJ.ja incorrido a praça.
Ar f. 48. O in fcrior ou marinheiro que concluir o seu
tempo l<'gal tln serviço c não desejar engajar-se, ou reengajar-se, IPnl dit·c•ilo ú baixa immediata.
Art.. 1\). Em junho e <lezcmlJro de eada anno, o com~,
mandarltP gPral remoU erá •á Direcf,oria do Pessoal a relaç.ão
nominal das pra~.:as que tN·minam o lempo legal de serviço
no scnwstl·e seguinte, para a sua publicac_:ão em o1·dem do
dia do Esfndo-l\laior da Armada.
Pal't~geavho unico. As praças qne desejarem engajar-se
ou reengajar-si', devt'I'ão fazer a nocessaria declar•ação aos
commandanf t·~ sob ruja~ O!'dcns Sl'l'virPnl, o~ quacs a fransmi!Urão ao comnwndanfe gt•ral do Corpo de Marinheiros NacionaPs, aft; :1(! dias anLP::; da terminação do tempo legal de
E;Crviçn, acOJilpanhada de uma informação sua suhre os precedi•nfes militan'~ c nwracs, e sobre a conducta das praças.
Ar f. GO. Os iHl'Pl'iores c marinheiros que por seus máos
preecdcnf('S militares, ou má conducla, não devam ser engajados ou rcl'ngajados. te1·ão baixa do se1·viço, por conclusão
do tempo lPgal, com a declaração de nâo convir o seu enaajanwnlu cu 1'Ce11!JOjamentu, ficando inhabilitados para excrr.rr qualquPI' funcção a bordo dos navios ou nos estabolecinwnto::; da l\lal'i nha.
Paragra pho uuico. A lmixa nessas conuiçõos ficará au
crilel"io do D. n. P., que voderá, não obstante, mandar
g-ajar r'n recngajur a pnu.:a, sujeito esse aclo á revisão do
ministro.
i\1'1. G1. Os inferiorrs e marinheiros de exemplar comportamcillo que realizarem baixa por conclusão do tempo
legal de sprvi<.:o, depois de terem servido, pelo menos, dul'anle ~eis amtn:-;, lPrãn prcfercncia pal'a os empregos subnl! crnos da lVlarinlm e ficarão dispensados elo pagamento de
qunf.•squ(•t· t>tuolumenlos para n matricula nas capitanias dt•
twrfns, tf,•:-;d" qll<' possuam a sua -carloira de identifiea~~ão.
At·f. 0·!. Os inferiores e nH.u·inheit·og que Ycl'ificarcm
hai:xa te em direi fo á passagem gratuita nos navios mercantes
c uas esll·adas de feno, vara rrgrcs:-;nrcm ao Esl adn de SUl\
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procedencia, si assim lhes convier, em 2" elasse para os primeiros e 3" classe para os ultimos.
§ 1. Quando nãD houver passagem de 2" classe a bordo,
lerão os inferiorrs direito ú 1n classe.
§ 2. o Os que desistirem desse rogeesso pot' occasião da
baixa, perderão direito á passagem.
Art. 53. Para os e:ffeitos de exclusão do serviço da Marinha de üuena, .deverá ser observado o que dispõem, sobre
o assumpto, o Hrgulamento Disciplinai~ c o Codigo Penal da
Armada.
Art. 51. Ao realizarem a baixa ou ao serem excluídos, os
inferiores e marinheiros farão o seu ajuste de contas no
quartel do Corpo, rle accôrdo com a legislação vigente~
§ 1." No ca~o 1h' l'icar apnnulo dellilo :í. Faz(mda Nacional,
u conunissario que l'iwr o ajuste de eontas dará eonhecirlHmt.o elo raeto á l)iJ'f'Cforia dP F'azcmla, afim rlc ser resprmsabilizado o culpado pelos abonos indevidos.
& 2." O debito dü!ll wferiOJ'('S P marinheiros á Fazc·nda
Nacional não illlpcde a sua baixa por conclusão de tempo, incapacida(le physica ou isenção legaL
Art. 55. A baixa ou a f•xclusão do serviço e eonsequente
desligamento do Corpo, só sc1·ão tornadas effectivas depois
de sua pullli'car;ão em ordem do dia do referido Corpo, na
qual serão cla,·amentc ind irados os motivos que a delermi0

narnm.
§ 1. I\us asst•JJ{anJenfos dos infet·ioros u Jllarinheiros 'llle
t·ealizarclll baixa, 011 fol'f'lll rx,~lnidos, srr·;í I J'anseripta. na
ill{('gm, a orden1 do din do Cllmmando geral qttn a auforiz:u,
:->endo a clles entregues, mediante rceibos, ns J'espectivas cadernelás subsidiarias com o colllpetentc ajnstn de contas.
§ 2. As baixas ou exclusiics serão eomnmnieadas ao ga1Jincle de 1dentifica~ão com a declaração dos motivos qnc as
rlctcrmünu·am, rwra o competente regis1ro, sendo aprcson1a elas pPlo cormnando do Corpo a essa repartição as praças
1•m f!lH'S! ão, que ahi t.iral'ão a sua ficha dactyloscopica.
Art. 56. Os inferiores c marinheiros continuarão a gozar
rlas vantagt'ns rlo asylamrnto, nos casos abaixo estabelecidos,
Rondo a inc(usão no Asylo de Invalidas da Patria determinada 1'm aviso do ministro, sempre qne a junta medica, no
laudo de insw~cção, declarar achar-se a praça invalida para o
scrvi~o da Armarla, não podcnrlo angariar meios de ·vida:
a) por ferimPnto ou lesão recebida em combate;
b) por ferimento ou lesão resullante de desastre ou nccidi'UI(' em neto de serviço;
c) l,or molcslia adquirida em scrvif".:o;
d) poP ~ofl'rPr dns faculdadPs menlaes n não eonseg·ttir
rl'stabch!l'Cl'-~;n devois de um anuo de in1 ernaeão no Hn::;pieio dn AliPnados, nu rm estahelenimcnto congcnero;
·
c) por Y('lJJicc 011 wolcstia pol' longo I rmpo de sel'viço.
AÍ't.. :-JI. Os inf'nriores e marinheit·os terão direito ;í reforma 1k al'l'lh'dP f'nm as disposições da lf>gisla1;fío em vigor.
j\d. 5R. Os individttm; vir~iosos, os qun liveJ'i'In eumprirlo
~~rn!en~:a, os f}llf' tf•tlllalll sido expuls.o::- do outras f·orpnra~;:,:;,.s
militares, e que illttdindo a fiscalização das autoridades <;onsegllirem alistar-se no Corpo, serão excluidos a bom da dit;dplina, por acto do ministro, logo que taes factos sejam verifi0
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cados devidamente. Serão tamllem excluídas as praças reco··
nhecidas como desertadas de outras corporações militares,
cuja apresentação ás autoJ;idadcs correspondentes será Jeita
com a declaração das despezas fcil as 110 Corpo, para que indemnizem á Fazenda Nacional.
CAPITULO VI
DAS PlWI\IOf;ÕES

Ar!. 5!). A'-' promo<;õm; dos inl'I•J'im·n~ e nmrinlteiro:..; do
Corpo rio MarinhciJ·os Naciouacs serão f'eilas sónHmLo por antiguidade nc classe dos que, llouverem satisfeito as condi(;õe:.;
de accesso estabelecidas neste regulamento.
§ 1. Serão realizadas sómr,nle em 11 de junho e i:J de
novembro.
§ 2. O ministro da Marinha, attendendo á necessidade de
completar os effcctivos de qUalquer companhia, poderá autorizar o D. G. P. a fazer promoç.ões em outras épocas, aproveitando sempre para tacs fins as praças que, não tendo perdido a condi<;ão de exemplar comportamento, já houverem
satisfeito ás condições de accesso e não tenham logrado prouwção nas é.pocas regulamentares.
Art. GO. O accesso será gradual c succcssivo desde mal'inheiro nacional de 3" ou 2a c~assc a sargento-ajudante, ox<'epluando-se o caso de nomeat;ão para SO-PL-AV, previsto no
regulamento para o Corpo de SQ na Annada, c Brigada Hera!
de que trata o presente regulamento.
Paragrapho uni co. Os cabos da companhia de corncteil'OS c tam_borcs poderão ser promovidos a 3° sargento AE-C\1,
concorrendo com os rlemai~ cabos da companhia SE, mediante
o curso corrcspondenl c da Escola de Auxi liarrs-Espf•c.ia!islas.
i\rt. Gl. A:-. promoções dos marinheiros de 3" classo at(i
cabo, inclusive, serão effectuadas pelo commando do Corpo
em ordem do dia do mesmo com mando; as promoções dos inferiores ate> f o sargento c as promoçõrs dos cabos e sua immedia la inclusão na secç,ão rir AE, serão feitas pelo D. O. 11 •
em ordem do dia do Estado Maior da Armada; as IH'Omoçõe~
a sarg~nto-ajndante e as nomeações para o Corpo de SuhOfficiacs, serão feitas por por! ar ia do ministro na .Marinha (l
publicadas em ordem do dia do Estado Maior da Armada.
Pal'agmpho uni co. Todas as promoções, desde M. N. do
3a f'!ass'~ al1' sargento-ajudante, serãb. cnfrplanto, publintda~
em ordem do dia do com mando do Corpo.
Art. tL? . .fi~' conniçno essencial para a rn·omo<~iio, a publicaçã.o rlo rrsultado dos E-xames cn1 ordem no dia do Estado
.Maior da Al'lnada, o que srr:í fei Lo nt'ganizando-fv~ l'elações em
ordem tlo anf igu idade do~ in f(•rinrrs P marmheiros com ~
final dP npprovação.
Art. n:l. A anliguidadf' dos infnriores I' mal'inlleiros pal'a
os cffritos de promoção, bem como n JH'cenchimeulo do todos
os requisitos e condições de aecesso, será contada da dala da
sua publicação na ordem da dia dQ commando geral, quando
não for expressamente contnrla rl0 data anterior- por ordem
0
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Ali. tH. Dentre• <lo~ cinco pt·imeiros diat; de abril e de
Mtembru, a directoria do pessoal publicará, em ordem do dia
do Estado l\laiur da Armada, a relação nominal dos inferiores
P mc.u·inheiros que podet·fíu wncot'l'Cl' :i rn·omoçiío de 11 de
juulJo e 1::> de nuvntubru, respeetivamcnlc, caso e::::;tcjaJJJ ill··
c·!uidoti na ('seala vara vronwcão de pra~:as.
Pal'agrapiJU tudeu. Esta escala, orgauir.ada lWl' unl'!lll ~lll
antiguidade, terá um numero maximo de inferiorc~ o marinheiros igual ao triplo tio de vagas existentes em eada c~ve
rial idade e classe, uJJS('l'\'aw.lo-s~ u que dispoz o al'l. GO uesl'}
regulamento.
Art. 65. Os inferiores o marinheiros quo prernchct·em
as condições do neee::;so c estiverem .dentro da escala de }H·oIIW<.:ões organizada pela D. P., serão relacionados, poe cspe··
cialidadcs, em mappas denominados Proposta para Promoção - afim de serem submcttidos ao exame de habilita~,:ão (moct. i\J •
Al't, 66. .Ag propo~las para promoção serão remeti ida.s
:í. D, P. acompa11hadas das respectivas cadernetas suhsidiat·ias c mappas de habilitação (modelo B), eonvenicntemcnto
preparados pelos proponentes, impreterivelmente até os dias
30 de abril c 30 de ~et ombro, juntamente com uma relação dos
inferiores e mar·inheiros que deixarem de .srr vroposlos, embora constando da escala de vromoção, com a declaração do
lllOtiYO.

Art. Gi. _\s propostas para promoção serão organizadas
pelos officiat~~ a cujo encargo cst i ver o pessoal, que terão inteira u exclusiva l'O~l10nsabiliLiadP, quanto ús inl'ormaçõ0s nos~.
sas registradas ~ ao fiel cumprimento das disposições Roln·e
a sua conf'0rção, sendo P'Jr r.lles as~igna(~'H~ e riiiH·iea(la:-; p!'lo
respccUvn commandanle.
Art. 68. Embora apresentadas até ;JO de abril e 30 de
setembro, a~ propo~tas para promoção, os requisitos Rl'rão
eompufados, l'r~twctivamcntc, até li de jnnlto (' 1G de novembro.
Paragraplto uni co. Os inferiores e nt~t'inheiros propostos para promoção não devel'fio ser afasl a dos dl' suas commissõcs atü as dalas das lH'omoeões - 11 d(' .itllllto P 15 rlc novembro.
Art. üD. As r'roposlas di' PJ'ornoç:ão dos inferiores c marinheiros em commissun r~·~ra da Capital Fcd1•ral nu mu viagettJ,
serão organizadas do 111e~nto modo, n remcttidaf: á D. P ., do~
poi.:;: de jú realizados o..:; rrspectiYos exames elos assmnplos
oonstantcs do mappa modelo H, juntamonto com as rcspcetivas actas, com a nece.;saria antccedencia! de modo a scl'rm
rí~cehiclas na D. P. at·é os dias 20 de maio e 21) de outubro.
Ar!. '70. As propostas de promoção dos inferiores sel'ãu
sempre apn·scnfarlas ('In separaáo da dos marinheiros.
Art. 71. A dircctoria do 11essoal, Pas époc.as proprias e
em I empo oppol'tuno, ('XPNl irú as ncce::;sarias insLrucçõcs sobre a constituição da commissão de promoções, designação
dos membeos das mesas examinadoras, dofalho rlo~ exames o
outras disposicõf's qur 0 Govrrno dcterminne ~obre o as .•
sumpto.
~\rt. -u. Todas as pt•opostas 1lr prnmoç:ão a :;o, ;:o f' t·•
sargrnto serão ~nviada~3 1lirectamente ú D ·~ P. ,. as <l1•maí3
no eommando do Corpo, afim de, pela seerufaria. sob a inJmcdiata fiscnliz<HJãO c re~ponsabilidnde do ::;(·rtTií1l'io, Sl!t'em
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organizadas as relações nominaes dos marinheiro8 propostos,.
por especialidades, as quaes deverão ser remettidas ás respectivas commissões examinadoras, juntamente com as cader...
netas subsidiarias, mappas de habilitação e livros de actas
respectivos.
Art. 73. As commissões de exam·es serão compostas de
um official superior e de dous officiaes subalternos com o
curso da respectiva especialidade ou que se acharem affectos
ao serviço desta, tendo comGl auxlliares üm ou dous sub-offi ..
ciaes especialistas.
Paragrapho uni co. Haverá uma commissão examinadora
para cada especialidade e uma outra para os SE.
Art. 7·L Para os exames dos inferiores e marinheiros das
diversas companhi.as, que estiverem em commissii,o f6ra da
Capital Federal, serão nomeadas, pelo commandante da força
ou navio, as mesas examinadoras, observando-se, tanto quanto
possível, a disp·osição anterior.
Paragrapho uni co. As commissões de exame só poderão
examinar inferiores e marinheirbs que constarem da escala de
promoções organizada pela D. P.
Art. 75. Os exames que se realizarem na Capital Federal,
serão feitos em navio ou estabelecimento apropriado para as
especialidades; e no Quartel Central do Corpo de M. N., para
os da companhia de SE.
Art. 76. A commissão de exame para as companhias de
MU e C'r será constituída pelo professor de musica do Corpo
de M.' N. e um professor de musica de uma das escolas de
aprendizes, quando houver na Capital Federal (e no caso contrario pelo instructor de toquet; de corneta do C. M. N.) sob
a presidencia do 2° commandante do mesmo Corpo.
· ·- .
Art. 77. Os exames para a promoção versarão sobre os
assumptos geraes e technicos determinados neste regulamento.
Paragrapho unico. Os resultados finaes dos exames constarão de mappas de habilitação do modelo adoptado, assignados
pela commissão examinadora, sendo as notas finaes registradas
em actas lavradas em livros proprios, para cada uma especialidade, pelo examinador mais móderno, e por todos as.signadas.
Art. 78. Serão consideradas habilitadas as praças que obtiverem a nota final seis, ou superior, sendo a fracção levada
a favor do candidato, quando fôr 0,5 ou maior.
·
Art. 79. Terminados os exames serão os mappas de habilitação, as provas originaes, os livros de actas e as cadernetas
subsidiarias restituídas ao commando geral, afi.in de serem: registradas as notas finaes do exame, serem presentes á Commissão de Promoções, e, finalmente, archivadas de accôrdo com
as disposições do presente regulamento. ·
-.
Art. 80. As praças approvadas em uma época e não promovidas, ficam dispensadas de repetir o cxam~ até o prazo
.do dons annos.
§ 1. Essa dispensa não assegura o direiLo de promoção nas
vagas verificadas na época regulamentar seguinte, a menos
que continuem essas praças a _ser as mais antiga§ devidamente
habilitadas na classe.
·
§ 2. Em cada época serão submettidas a exame as praç.as
mais antigas que csRas, em condições regulamentares, se· as
houver; Jazendo-se as promoções por antiguidade de classe.
Art. 81. O preenchimento extraordinario dos claros a que
se refere o § 2° do art. 59 será feito, por ar1tiguidade da classe;
0
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tanttl pelas pracas appt•ovadtts liâ ultitnll époéa regulanwntar,
como pelas qu~ (j tenham sidú aM dous arttto! antes.
Art. 82. A~ provas dus e~11mes, tJ!I mappa~ de httbilitncA~
~ M propostas de prornocfío serão átchi;vadas nll Secretaria dO.
Corpo até tres annos, depois de effectuada a promocão, sendQ
itlcinernda~ depois· dê expirado esse pr.a~o .,
. .
.
Art. 83. A Comntissão de Prorudçoe!!l §êrá composta do
vfêe .. dlreDtor dd PcssotU, do ctlínrtutrtdânle gera\ do .Corpo de
11\'lM. NN., dtls commandattte~ doe ent!oUrtt~ados ~~ina~ Gerae&.
e São Paulo e de mais dous commandanteª de J:Iavws, {iesigna~
,dos paltl n. G. P.
ArL. 84. Otlmpete d Cotn1nissão de Promocae~~~
a) 'Vcrlft~ar si M pt'ot;Josta.s de l;)rtH:rtocão fbratll orgnnizadas de nccúrdo cotn M dispusicôes regulnmentares .~ Jnstrtwçõ·e~
.expedldll~ vela {). !J. ;
-.
.
- .
b) estudai' as propostas t\pi.'esenh\daS, verificando se as
praças julgad~s habilitadas preeuchem as oortdicôes de ac~esso;
c) verificnr si os exames iorhtn feitos de llét1ôrdo com
o~ itetu dos ttHippM de hllbilitâcão1 bijlll como as notas par ...
ciaes conferidas pelas commissõos ue exatnes;
·
tt), comtnunit1ar ao D. à. P. todas a!!t irr~gulnridades que
obseryar no proêesso da prtlmoello, propondo as msdidas que.
julgar bonvt:n11entes:
.
.
e) organizar a lista geral das prfltns h:lblli lndàs á twô~
tttocão1 por ordem. ri~ordsll de antiguldttde, éomo já ficou es ...
,tnbelMitlo.
Art. 85. Nos dias 1O de tnaitl e i O de ~etembro scrãd iniciados os ti'abalhos das cotnmissões de promocões c de exatnes,
reunintlo~~e aquellrt. por éonvooacão do seu presidentê, mem ...
bro mais anti@'ó, e celas, de accórt:lo com o detalhe publicado
em ordem do dia do Estado Maior da Armada, podendo os ~eus
trabalhos ser prorogndoe. se forem ucccssarios, por delibcracão
pos respectivos pre~!idel1te8.
.
- .
. ~
Pâragraphd uni co. Os trabalhos destas cotntrtissõ~s estartlo
:ertcet·rttdos em 3·0 de tnaio e 80 do tmtul:H•o tHU:a a~ tltUttttüssõea.
dé é:xames, e em 8 de junho c 8 d~ novctnbro pnrn n pommtssliq
~e llronmcõcs ,.
Art.
O~ t1ôm!llahdantcs ds 1111\Ttos e dlrcott:lrM ti c estalJelecimerttos navttest conunutlioarão ao 'D. U•. P. e cortHnait ...
danle geral do Corl)o na primeira semana dê Junho e novem ...
bro, os nome~ das )2rncas que, .vropostns pa.ra à promoctlo, pom ...
:rnetteretu fâ.lta que lhes faca perder b dtreito á promoção.
Art. 87. As pracas que, Pt:lr t>ccll~ião dé guerra ou com ...
moct\o intestirta, se salientaram de um modp fórâ do commutn,
~u se cortduzit!ent cotn denodo ~ br~vura de sorlê a -merecer,.
como premio uma promoção .ex.cet;Jéiottttl tJoderão ser promo ...
:Vidas pelo ministro da Marinha; ind~tHmdtmtemtmle de quaes ...
quer ex'igencias regulamentares, "púl' serviços relevantes",
n1ediante indicação do respectivo conrmandante, com as informações referentes ao merito da promoção, em pai'te officiaJ,
~m que conste o feito que as recommentlé .:
Art. 88. Os nlutnhos da :E!sf!bla de Au~iliat•cs-~spMialis
tas que obtiverem o premio "~aldanha da Ga,rna" serão collt>cados, em antiguidath~t acima dos demais do sua turnHt, comu
premio pela sua applicacãtJ.
.
Art. 89 • .Nenhutna ~ommls!âtl subsUtulrá tt do embarque,
~ ~ómenle .eerli computadn comd htl o periodo de serviço effe ...
cUvo presllldo ti bo~go dos unvios da e~!luadra. ·
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Paragraphó unico. Excepluam-sc os casos especificadoJ
no paragrapho unico do urt. 95, pura as especialidades de telegraphia, saudc, fazenda, escriplu c officios de convéz, e no
capitulo IX.
Art. 90. Os inferiores c marinheiros que se julgarem preteridos em sua promoção deverão apresentar a sua reclamação,
pelos tramites Jegaes, dentro do prazo de tres mezes, a contar,
da dattt da publicação das promoções em ordem do dia, devidamente fundamentada, ao D. G. P., que decídirá de accôrdo
com as informações e cireumstancias que forem apuradas.
Art. 91. A praça que fôr condemnada a pena maior do sois
mezcs c não fôr excluída, nada contará em antiguidade c coudlcões de nccesso, durante o tempo em que estiver presa.
Paragrapho uni co. A praça que estiver desertada não per ...
ceberá vencimento algum, e caso seja absolvida sú terá di-reito á percepção de vencimentos a contar da data de sua aprc ..
scntação ou captura.
·
Art. 92. 'l'oda a promoção feita em contrario do que de-termina este regulamento, seja por equivoco, 13eja por informação errada no mappa dQ promocões, seja por .Qualquer outro motivo, será annullada, sondo em: ordem do dia do GorPQ
pitados os fundamentos dessa annullação"'
·
Paragrapho unico. Essa annullação .será determinada:'
a) pela autoridade que tiver feito a promocfio, quando rQ.~
conhece!• o facto dentro de tres mczes da dat~ da publicação
ordem do dia;
·
·
b) pela autoridade immediatâmente superior, quando ve;rificada a irregularidade, até seis mezes depois dessa data •:
,
Art. 93. Para as ex-praças que forem engajadas, reengajadas ou tiverem nova praca no. fórma do § 4° do art. 27, o
período exigido para as condições de promoções recomeça da
data do engajamento ou rccngajamento.
·
Pnragl'apho uni co. As que derem baixa c forem de boa
conducta, se requererem engajamento ou reengajamento até
tres mezes depois da baixa, terão praça na mesma classe e
companhia em que estavam, contando as condições de accesso
desde a data da ultima promoção, com interrupção apenas
do lnpso de tempo decorrido cntru a bai~a c a sua :volta ás,
tileiras ·~
. .
Art. 91. O tempo de interstício na classe será cóntadq
ªté a gata fie pr:om9cão (11 de junhq ou 15 d,e nqycmbro) •1 ___ ,~

em

CAPr.ttJLO VII
lJAS Ci..\tJSULAS IJE AGCESSÓ

Art. 9&. As clausulà~ de aecesso exigidas para a promoção
dos inferiores e marinheirôs dos serviços de convér., são as
seguintes:
1°) De 'JJÚ:trinlwi1'U nacirmal da 3" ciasse a 2~ ::
a) ter como 3" classe, seis mczcs de embarque c nõ ser..-.
yiço que lhe compete;
b) ter como 3" classe, quatro mezes de excmplat• compor:~
tam~l!tQ a:hte!:iQ!:eS
!]at~ dª pr:oposta; ·.. · ·
- -

ª
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c) ser proposto pelo respectivo chefe dõ deJ)artaniento,.
ou na falla deste, pelo offici~l sob cuja!:) ordens estiver sm·vindo.
2°) De mw·inltdto nacional de 2" classe a -/":
a) ter como 2• classe. um anno de embarque e no servico
que lhe compete;
·
b) ter corno 2n classe, dez mezes de exemplar comporta ..
mento anteriores á data da proposta;
c) ser proposto pelo respectivo chefe do departamento,
ou na falta deste, pelº official .sob cujas ordens ~stiver ser ..
:vmdo;
d) ser approvado nos exames dos assumptos geracs e te ..
chnicos relativos á respectiva habilit-acão.
3°) De marinheiro nacional de I" classe a cabo :
a) ter como ta clas$e dous annos de eiT1barque e no ser ..
vico que lhe compete;
b) ter como 1n classe, dezoito mezes de exemplar comportamento anteriores á data da proposta;
c) demonstrar boas qualidades de caracter, de mando e do
iniciativa para poder dirigir grupos de homens;
d) ser proposto pelo respectivo chefe do departam·ento,
ou n~ falta deste, pelo official sob cujas ordens estiver ser..
vindo;
e) ser approvado nos exan1cs dos assurriptos geraes e te1
clmicos relativos á respectiva habilitação.
·
4°) De marinheiro 'IW.Cional cabo a ao sargento:
a) ter como cabo, dous annos de embarque e no servico
qu~ lhe compete;
b) ter como cabo: dezoito mez~s_ de exemplar comportamento anteriores á data da proposta;
c) ser proposto pelo respectivo chefe do departamento,
ou na falta deste, pelo official sob cujas orden3 estiver ser:vindo;
d) ser approvado no cnr$o da escola de AE.
5°) Dé ao sargento a 2o:
a) ter como 3° sargento, dous annos de tm~barque e no
serviço que lhe compete;
b) ter como 3° sargento, dezoito mezes de exemplar comportamento anteriores á data da proposta;
c} ser proposto pelo commandante;
cl) ser approvado no exame dos assumptos geraes e te ..
clmicos relativos á respectiva habilitação.
6u) De .2° sargento a 1°:
a) ter como 2° sargento dons azmos de emlJarquc e no
scrvico que lhe compete;
b) ter como 2" ~argento, dezoito mezcs de exemplar comportamento anteriores á data da proposta;
c)' ser proposto pelo commandantc;
d)• ser· approvadu no exame dos assumplo~ geraes c loclmicos re laf.i vos á respectiva especialidade.
7°) De to sargento a sub-offiC'ial:
a) ter como 1" sargento, dous annos ele erubarquc c no
serviço que lhe eompete;
b) ter como 1o sargcntc, dezoito mezes Lle exemplar com·
portamento anteriores á data ~a propo§ta.
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c) demonstrar fortes qualidades de caracter, de mando e
de iniciativa para exercer as funcçôes que lhe competem;
rl) ser proposto pelo commandante;
e) ser approvado no curso correspondente para sub-offi ..
rial (ou, em falta deste, em exame dos assumptos geraes e
technicos) - si for do qualquer especialidade, excepto da de
artífices; e, caso se trate de auxiliar de artifice, a condição
será sempre a ::tPIH'ovação rm exame pratico do officio respe ..
ctivo.
Parag·rapho lmico. __, Para os inferiores e marinheil'03
das especialiddaes de telegraphia, enfermeiro, fiel, .~screvent~
e artifiee de convé7 admitte-se que a metade do tempo seja
passado em esla{.'ão e estabelecimentos •la Marinha de Guerra,
mas sempre em effectivo serviço nas respectivas especialidades.
Art. 96. Os inferiores e marinheiros do Serviço Geral e
Manobra, além do exame dos assumptos geraes exigidos de
todo o pessoal da secção. de AE c companhias de PE, serão
submcttidos a um exame geral "complementar" relativo á
natureza de sen serviço, o qual substitue o exame' technico
exigido aos PE .
Paragrapho unico. Aos Inferiores c 1\lal'inheirns art.ilheiros, torpedistas-minoiros, signaleiros-t.imoneiros c sulJ ..
marinistas será exigido, além do exame dos assumptos geraea
e praticos relativos as suas especialidades, mais o exame geral
complementar qup, é exigido dos Inferiores o Marinheiro3 do
Serviço Geral o Manobra.
Art. 97. As clausulas de accesso exigidas pal'a a promo-·
ção dos Inferiores e Marinheiros do Serviço. Geral do Machi ...
nas são as seguintes:
1o, de marinhei1·o nacional de .24 classe, carvoei1·n mt
a1wendiz a1'ti(ice, a p1·aUcante de 24 classe:
a) ter, como CRV ou AP-AR-MA, um anno de embarque e
de serviço na especialidade em que houver sido iniciado.:
b) ter, como CRV ou AP-AR-MA, dez mezes de cxempla]'
comporlamcnto anteriores a data da proposta;
c) ser proposto pelo chefe de machinas;
d) ser approvado no exame dos assumptos gcraes e In.chnicos relativos á respectiva habilitação.
2°, de praticante de 24 classe a praticante de I" classe;
a) ter, como 2a classe, um anno de embarflUO o de servi~.:o
na especialidade em que estiver praticando;
b) ter, como 2a classe, dez mezes de exemplar comporta~
mcnto anteriores á data da proposta;
c) ser proposto pelo chefe de machinas;
d) ser avprovado no exame dos assumplos geraes ~ tl1clmicos relativos á respectiva habilitação.
3°, de praticante de 14 classe a praticante cabo:
a) ter, como 1• classe, dous annos de embarque e de serviço na especialidade em que estiver praticando;
b) ter, como 1a classe, dezoito mezes de exemplar comportanwnto anteriores á data da respectiva proposta;
c) demonstrar bôas qualidades de caracter, de mando e de
jniciativa, para poder dirigir grupos de homens;
se:r proposto pelo chef~ de machinas;

rn.
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e) ser approvado no exame dos ·assumptos geràes e technieos relativos á respectiva habilitação.
4°, de praticrmte cabo a auxilim~-especialista de 3" classe:
a) ter, como cabo, dous annos de embarque e de servico
da especialidade em que estiver praticando;
b) ter, como cabo, dezoito mezes de exemplar comportamento anteriores á data da proposta;
c) ser proposto pelo commandante;
d) ter o respectivo curso da Escola de A.E ..
5°, de auxiliar-especialista de 3" classe a AE de 2 11 classe·::
·tl) ter, como auxiliar do a• classe, dous annos de embarque e de serviço na respectiva ospeciahdade;
b) ter, oomo auxiliar de 3• classe, dezoito mezes de exem~
piar comportamento anteriores á data da proposta;
c) ser proposto pelo aommandante;
d) ser approvado no ~xame a que fôr submettido' dos assumptos geraes c tcchnicos relativos fis respectivas habilitações.
6°, de auxiliar-especialista ele 2 11 classe ii AE de, 111 classe::
ter, como auxiliar de 2 8 classe, dous annos de embarque
em serviço da respectiva especial idade;
b) ter, como auxiliar de 2 11 classe, dezoito mezes de exem ....
piar comportamento anteriores á data da proposta;
c) ser proposto pelo commandante;
d) ser approvado no P.xame a que fur Flnbmettido dos assnmptos teclmicos rotativos ás respectivas habilitaçõe.3.
•;_o, de auxiliar-especialista de 1" classe a especialista:·
a) for, como auxiliar do 1• classe, dous annns de ombar...
que em serviço da respectiva especialidade:
b) ter, como auxiliar de 1a classe, dezoito· mezes do exemplar comportamento anterior á data da proposta;
c) demonstrar fortes qualidades de caracter, de mandn ~
de iniciativa para poder ser encarregado dn inmnnhencia;
d) ser proposto pelo commandante;
e) ser approvado no curso correspondente para sub-offi.,.·
cial (ou, em falta deste, em exame dos assumptos geraes e te~
chnicos) se fôr de qualquer especialidade. excepto da de artifices: e caso se trato de auxiliar de artífice, a condi cão será
sempre a approvação em exame pratico do officio respectivo •1
Art. 98. As clausulas geraes do accesso exigidas para
promoção dos Inferiores e Marinheiros do ramo do artifices
do Serviço Geral do Aviacão são as seguintes:
1 o, de JJraticante-arlificc de 2" classe a P1'ailcante-n1'ti{1'ce
de 1a classe:
·
a) ter, como 2" classe, um anno de serviço do offioina nà
especialidade em qno estiver praticando:
·
b) ter, como 2" classe, dez mezes do exemplar compo-rtamento anteriores ú data da proposta;
c) ser proposto pelo suh-official sob cujas ordens estiver
servindo o pelo chefe uas officinas:
'
. d) ser approvado no exame dos nssumplos geraes o tP..t.
r.hnwns relativos á respectjv!l lw.bilitaçí'io •:

ar
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. _b 2~~, ti~ pr!Jt.1c~ntf'-·"Prtt(tc!J dc. 1." plª'-se. !i prãticemte-art.i{ice,
ca o:.
.
a) ter, como P classe, dous annos do sorviQO nas o.fficina~
da especialidade em que estiver praticando;
b) ter, como 1" cl~sse, dezoito me1-e~ de e~emplar compor...
~nmento nnteriores á. data da proposta;
p} qemonstrar bôas qualidades de caracter, de :mando ·~
Juiclqtiva para poder dirigir grupos do homens:
· ·
à) ser proposto pelo sqb.. official sob. ~llJas o~dens .estive~
•ervindG fl pelo chefe das officinas;
.
fi) ser approvado no e:t.ame dos assumptos geraes e te~
phnioo~ relativos 4 respeptiv~ habilitação.,
·
·· - 1
3°,
de
1H'aticante-Qrti{ice cabo a {tttXilia1j-arti{ic8 de 8~
'ç las se :. · ·
· · · · · · -·· · ·
· · ·· ·
·
· · · · ·· ,
a) ter, c~mo
~specialidade em

cabo, dous annos de serviçQ na pfficina 9~
que estiver :praticando;
b) ter, como cabo, dezoito mezes de _exempla~ comporta...
menta anteriores á data da proposta;
_ c) se~: proposto pelo sub-offioial sol> cujas ordens .estiver.
-ervindo e pelo chefe das officinas:
d) ter sido approvado no· curso qe 1\rtifioo do Aviação n~
'parte relativa á especiQ.lidadQ que t!v~r seguido..,
4°, de au.-riliar-artifice ele ~~ ~lasse_ f' !J.UíDiliar...-arti{ice d~

2

11

classe:
a) ter, como auxiliar de

,

a• classe, dous p.nnos de

sorviç~

)la officina de sua especialidade;
b) ter, como auxiliar de 3A classe, 1.8 mezes de exempla~
~omportamento anteriores á data da proposta;
c) ser proposto pelo chefe das offioinas;
d) ser p.pprovado no exame dos assumptos geraes e te ...
chnicos relativos á respectiviJ, hqhilitação- ..
.
l5o, d.e aux.iliar_-!11'ti(ice_ de $11 pla~se .a mtxiliar..-.nrti{ice d~
1

1-.•

c asse 1

n) ter, CQmo auxiliar de 2• classe, dons annos de $arvic~
na officina de sua especialidade;
b) ter, como auxiliar de 2"' classo, 18 mezeA do cxarnpla11
comportamento anteriores á data da proposta}
c) ser proposto pelo chefe das offioinns;
d) ser approvado no exame dos assumptos geraf'S ~ te~hnions relativos á respectiva habilitaoão •l
6°, de auxiliar-artífice de j• classe a artífice de aviação~
·a) ter, como auxiliar qe 1• classe, dons annOE! de serviço
)l~ officina do sua espeoiahdade;
·
b) ter, como auxiliar de t• classe, '18 mc~es do exemplar
comportamento anteriores á. data proposta;
·
c) demonstrar fortes qualidades de cqracter, de mando e
Jniciativa para poder ser encarregado de incu~11bencia;
d) ser proposto pelo chefe das officinas;
·
'
e) ser approvado no exame dos assumptos gerao~ e tc.~lmicos relativos á respectiva habilitacão.
Art. no. - Para as oonrtiçõcs gerqes de compor!.amenf.o,
para a promoção, a praça sorâ considerada:
·
a) de exemplar comportamento se, por periorlo exigido,
tive~ ~/ ~ ~o tempo_ ~om ;\ :n:ot:.\ _(scgui(ll! 0~1 !!ão). ":reve ~~P,ffi-"
.
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piar comportamento" e o restq do tempo com a nota "Teve bom
comportamento";
·
b) de bom comportamento se, no período exigido, tiver
todos os mezes a nota "Teve bom comportamento".
Art. 100. No caso de praca de mcrito e habitualmente de
exemplar comportamento, poderá a commissão de promoções,
depois de informações a respeito, não levar em desabono da
praça uma nota "Punido por faltas leves" para a promoção a
- cabo e a sargento - e duas notas do mesmo genero para a
promoção á - segunda e á primeira classe. Na acta se fará
referencia a esse facto. Essa tolerancia, em caso algum, diminuirá o numero mínimo exigido de notas "Teve exemplar comportamento".
CAPITULO VIII
HABILITAÇ-ÕES

Art. 101. Para o preenchimento das clausulas de accesso,
na parte relativa ao exame exigido para as promoção, serão
observadas as seguintes condições de habilitação:
1o, habilitação nos assumptos geraes;
2°, habilitação nos assumptos praticos, de natureza te~
chnica.
Art. 102. As habilitações nos assumptos oeracs exigidos
para ns promoções ficarão grüpadas do seguinte modo:
f o, de rnarinheiJ'o nacional de 2n classe a 11ta1•inheiro nacional cabo:
a) ideia geral sobre a Marinha de Guerra e sua funcçãn·,
·ract-os notaveis na Historia Naval Brasileira, característicos
pos principaes navios da Esquadra;
b) deveres militares e particulares, disciplina militar e
cumprimento de ordens em geral (art. 71 do Regulamento Disciplinar);
c) regras elementares de hygiene e limpeza pessoal, pJ'i ..
meiros soccnrros dos naufragos e a~phixiados, colletes e baias
salva-vidas e modos de empregai-os;
d) uniforme e meios de adquiril-os, marcar, lavar, ar~jar
e remendar roupa, saccos e macas;
e) athletismo, natação, neces$idade -dos exercicio·s physicos
a bordo, provas e tropheus;
f) servico de quarto, rancho e formaturas;
g) recompensas, necessidade do estudo para attinglt' ns
posições mais elevadas, castigos e sua;; consecjuencias, deserção
e suas consequencias .
2°, de marinheiro nacional cabo a sub-official :
a) conhecimentos mais desenvolvidos dos assumptos tratados no item 1 ;
b) conhecimentos sobre vencimentos, gratificacões e descontos referentes aos inferiores e marinheiros;
c) rotina de serviço do navio ou eslabelecimento em qne
servem, fainas, arrumação, inspecção, mostras, compartimen~
tagem do navio ou dependencias do estabelecimento;
d) continencjas, cerimonial maritimo relativo ao Pres!~ente da Republica, _Congresso, 1\'hmstro dét Marinha, Chefe dQ
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Estado Maior, commandante de força, officiaes generaes ·e superioreR, commandantcs, pavilhões e bandeiras, modo de tratar
cnn1· seus superiores, subalternos e civis, regras de civilidade;
e) alistamento, condições de accesso, promoção, vantagens
decorrentes de um longo e conlimw serviço militai·, baixa e
reforma;
f) pintura e conservação do navio, preparo de uma superfície para ser pintada;
o) noções elementares de elecfri~idade o quanto haste para
'evitar avarias nos dispositivos e apparelhos conl que entrarem
~m contacto diario;
·
h) conhecimento da organização administrativa do Dr.partamento ou divisão em que servem.
·
Para2'rapho uni co. Afim de facilitar ao· pessoal sob suas
ordens os conhecimentos indispensaveis dos assumptos geraes,
os officiaes organizarão notas escriptas que serão submettidas
·antes á apreciação de uma autoridade competente, designada
pelo commandante, com o fim de have~ uniformidade na instrucção sobre estes assumptos.
Art. 103. As habilitações nos assum,ptos do exame geral-,
complemcntm· a que se refere o art. 96 serão exigidas aos mal'inheiros e inferiores do Serviço Geral e Manobras, e aos pra ..
ticantes e auxiliares-especialistas artilheiros, topedistas-mineiros, signaleiros-timonciros e snbmarinistas, de accôrdo com
a graduação, tendo em vista n funcção que cada um deve elesempenhar.
Art. 104. Os assumptos do exame geral-contplernentar a
que se refere o artigo anterim>, serão classificados nos seguintes grupos:
1o, de marinheiro nacional de ·2a classe á 1a;
a) deveres dos sentinellas, plantões, vigias c ordena.nr.as;
b) manobras de toldo e baldeação;
c) deveres dos guardas e plantões das embarcações;
d) conhecer a nomenclatura geral do armamento portat i!~
~na desmontagem, limpeza, posições de fogo c cuidados;
e) conhecimentos das embarcações meu das, sua palamenta,
modo do peiar, arriar e içar uma embarcação no mar e no
porto;
f) conhecimento dos djversos trabalhos de marinharia,
termos e exp1:essões marítimas mais usuaes.
2°, de marinliei1·o nacional de 1a classe a cabo:
a) das habilitações exigidas para a graduação anterior;
~) conhecer toques de apito usuaes nas fainas de bordo e
pa~ embarcações;
c) patroagem das embarcações meudas movidas a remos,
:Vela e a motor:
d) manobras das embarcações meudas para evitar abalroamentos;
e) lê r e escrcYcr, dictado c quatro opcracões sobre nup1eros inteiros.
3°, de mm·inheil·o nacional cabo, a attxilim· de cont1'a-1nestre de 3" classe:
·
a) Cursq !:la ~syo.la d~ Auxlial'.Q~-Esp~ci~li.§ta~ .,

4°,. de auxiliai' de contrã-mestre de a• classe, a auxilia~ .dtt
éontra-mestre qe 2• classe:
a)· das habilitações exigidas para as graduações anterjoras:
b) conhocer regras pa.ra recebimentq e expediçfl.o do em:...
respondencia official;
c) oonhecimontos gerues ~obre agulhas e marcaçõe$;
I
fi) suber dirigir manobras de peso e de ferros a, bordao., i
5°, de auxiliar de contra-mestre de :2" clas,çe, ~ auxiliar. 4.~

'tantra-mestre de
l
-~

e

olas.IJ(J:

a) das habilitações ~xigidas para ns graduações anteriores]

b) conhecimento sobrp odometros, prumos e apparelhot
»e sondar:
·
··
-c) conhecimento cte signaes de apito, sineta e _toques çlg
borneta;
_
q) conbecimeutos gera~s sobre balisamento do~ porto~ i
banaes, regras de navegaQão dentro dos pGrtos;
·
e) conhecimento perfeito dq apparelho dos navios em quj
~erve e dos em que já serviu.J
·
6°, de auxiliar de contra-mestre de 1• classe_, a SO contra ...
mestr~ =~ - ... •
- . -- - . - - -~ I

a)' ~pparel'Qo dos navios, sua estructurà, con1Partlme:nta...
gem a proteoQão, canalizações parn. esgotamento e alagarpentq
nos prfncipaes typos de navios d{\. esquadra, valvulas e bom~
bas; manobra o conservação das portas estanques.
Manobras de apparelhar e de5apparelhar qualqqer navio,
envergat e desenvergar o panno, rizar e tirar dos rizes. Signaes de apito usados a bordo. Trabalhos de marinheiro, a,rrotaduras e costuras diversas, inclusive em cabos do arame.1
Conhecimento pratico dos cabos, qualidades e rosist~ncia. Fer ...
ros, amarras e apparelhos de SUilPOI1dC~' dQ~ pri~Oii•BOS typo-i
9e navios da esquadra.
Machina de cabrestante, fqnpoionamento e man.obra-!. Ser~
'viço dos ferros e amarras. Fundear, amarrar, atracar e rebo_ ..
car um navio.
Apparolhos improvizados para tapamento de rombo.,-~1
Serviço de carvão, appareUws usuaes. Faina_s gera os de incen~
~i o, de combate! Salvamento de homem ao mar..
'
Lemes, apparelhos de governo. servo-motores e seu fun·-.
ceionamento; passagem do governo de mão para o de vapor ~
:Vice-versa;
Lemes de fortuna. Governo dos navios de vela e de vapor_,
com bom e máo tempo. Convenções de luzei!f e balizamentos •I
Regras Para .evitar abalroamento 11-Q IJ1ar. Agulhas de governo,
(Je marear; cuidados que e~igem; marcações. Uso dos appare""
lhos do medir a velocidade dos navios, dos prumos do mão,
meca~icos e chimicos, empregados na esquadra.
Embarcações meudas, nomenclatura e ..manobra em todas
·as circumstancias de tempo e mar. Abordar uma praia, encalhar e desencalhar com arrebentação .. Ancoras fluotuantes •.
Reboques. Serviço de espiar, fundear ou. suspender um ferro
ou ancoro te. Regras praticas para as dimensões da mastreação
das embarcações meu das e corte cro panno.
Precauções para fundear uma n~ina, para recolher: t1
transportar um torpedo automovel.
!Apparelhos de força e serviços de peso a bordo.; guincho!i

~ pão~

ºc carga,_

Arma~ um~

caht:ilha •.
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·conhecimento de signaes e dq alp.habetQ Morse ...Usá d~

~.emaphoras.

.
Conheciment.o do serviço de tintas em geral; tintas de
1undo; convenções de cores a bordo.
Conservação e limpeza dos filtros usados a bordo •.
IJeis de Fazenda relativas á carga dos mestres o livro-s dà
sua escripturação. Deveres inherentes ao serviço dos officiae,
z:narinhciros .. Regulamento disciplinar.•1
Paragrapho uni co. A no la obtida pelos praticantes e au..~iliares-especialistas, artilheiros, torpedistas-mineiros, signa ...
leiros-timonciros e submarinistas no exame gel'tll complemen~
tar contit.nirtí o valor da letra - I - do mappn. (l\fod •. B))
·para obtenção da media -X.
Art. 105. As habilitações nos assumptos praticos exigidos
dos marinheiros e inferiores, praticantes de especialidades e
auxiliares especialistas artilhei1'DI serão übservados de accôrdo
com a graduação, tendo em :vista ~s serviços _que lhes com~
petern •I
Paragrapho unico. Os assumptos práticos a que ~e referà
este artigo serão classificados, segundo a sua natureza, nos s~~
guintes grupos:
1o, estaaio pa1'a classi[icar;lío em PE-A de :2" classe_:]
a) termos de qrtilharia de uso corrente:
b) partes principaes do canhão e do reparo;
c) generalidade sobre as municões de guerra;
d) conhecimento summario dos diversos typos do canhõe~
existentes no navio e suas munições;
·
e) precauções de segurança em geral, especialmente a~
que se relacion::m~ corn as funcções que tenha desempenhado
na artilharia;
f) fins dos exercicios do tiro ao ;tlvo:
g) deveres do grupo de pontaria;
h) dev(~res do grupo de carregamento;
i) deveres do pessoal dos paióes do munição;
j) explicar minuciosamente quues qs seus .deveres na 1mi...
bcão que estiver exercendo·~
2f), de praticante de :2" classç_ a pratico.nte de I" classe:'
a) conheeimonto mais detalhado dos assumptos nxigido~
:no estagio;
b) cuidados a tor, com o matori~l dl\ ar.tUharia, em geral;
é sua conservação;
c) materiaes empregados na limpeza c conservação- da ar~
till:mria;
·
·
d) conhecimento del!llhado dos canhões c reparos de pe:queno calibre existentes a bordo, e ~uas munições;
e) preparar um canhão de pequeno calibre para o fogo;
f) deveres do chefe de canhão de pequeno calibre;
g) explicar minuciosamente quacs os seus deveres na~
funcções que estiver exercendo., 3°, da rn·atícante de primeira classa a p1•at-icante_ ca1Jo :·
a) conhecimento mais detalhado dos nssumpLos exigidos
para a promoção a praticante de P classe;
·
b) conhecimento detalhado dos ounhões e reparos de mé ...
~iQ calihre e unf.i-!.tCl'üos ~xi§t_!Jl_'!tos..
btJrdo., {) sm.\~ ~nunl~-õest
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c)· prep~ra~ um canhão de médio calibro ou anti-aereo
para fogo;
· d) deve.res do chefe de um canhão de médio calibre ou
nnti -aereo;
e) serviço de paióes de ;munição;
f) conhecimento perfeito das precauções de segurança relativas ao serviço de munição e ao tiro;
g) leitura de thermometros e registro de temperaturas;
lt) alagamento, esgotamento e refrigeração dos paióes Q.a
·munição;
i) idéas geraes sobre o tiro e sua direcção;
j) conhecimento summario dos meios de recepção e transmissão de ordens para os canhões;
/c) explicar minuciosamente quaes os seus deve!'es nas
funccões que estiver exercendo ..
4°, de praticante cabo a auxilim•-especialista de 8" classe:~
a) curso da Escola de Auxiliares-Especialistas;
5°, de auxiliar-especialista de 3" rlasse a auxilim·-esJJC ....
cialista de :2" classe:
a) conhecimento detalhado dos assumptos exigidos para a
promoção dos praticantes c dos ·seus deveres nas diversas funcções quo lhes competem;
b) deveres do chefe de canhão de grosso calibre;
c) deveres do fiel de artilharia;
cl) preparar um canhão de grosso r,alil1re para o fogo; "...
e) conhecimento detalhado do canhão de grosso calibr,l o
da insta Ilação geral d.a torre, no navio em que servir;
f) methodos de instrucção e treinamento em vigor;
{]) conhecimento dos processos usuaes de rectificação das
aloas de mira;
h) conhecimento dos meios de transmissão e rec@ção da f!
ordens, normaes e de emergencia;
i) conhecimento· summario dos methodos de direrç.ão de
tiro;
.i) conhecimento dos deveres correspondentes ás fnncções
que competem aos segundos sargentos;
k) demonstrar perfeito conhecimento dos seus deveres nas
funcções que estiverem exercendo;
l) demonstrar capacidade de executar trabalhos de repara ..
ção e ajustagem que deva:m ser feitos por bordo.
·
G) De auxiliar-especialista de ·2" classe a au.r;iliar-especialista de 1" classe:
a) conhecimento detalhado dos assumptos exigirlos para
promoção dos auxiliares de a• classe a 2• classe;
b) deveres do ajudante do chefe de torre;
c) deveres do chefe de grupo de canhões de médio ca..libre;
d) conheeimento completo da installação geral de uma
torrê e dos canhões de grosso calibre;
e) verificação e rectificacão das alças;
f) idéa geral sobre o fogo pelo systema director;
g) conhecimento summario dos apparelhos empregados
no fogo pelo systema director (manejo e ajustamento);
h) demonstrar completo conhecimento dos deveres cor..
respoºQe!lte~ á~. funeçõ~~ .qu() .e~tiyef- exer~CilQO;
· ·· ·
·
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7) De auxiliar-especialista de 1a classe a SO artilhei1·o·:·
a) conhecimento detalhado dos assumpto$ exigidos para

promoção a auxiliar-especialista de 1" classe;
b) deveres do chefe de defesa;
c r deveres do chefe de torre;
d) deveres do artilheiro-chefe;
e) conhecimento summario dos methodos de tiro usados
na artilharia de desembarque;
f) conhecimento detalhado de todos ús serviços de umà
torre de canhão de grosso calibre;
fi) preparo de uma torre para fogo;
h) idéa sobre a verificaçao e rectificacão dos canhões,
com o systema director em dique secco;
i) provas elementares de estabilidade das polvoras;
j) organização do pessoal de reparos da artilhari~ para
o combate, estação e equipamento;
/c) conhecimento dos registros, mappas e livros do ser ...
viço do Deparatmento de Artilharia;
l) conhecimento elementar de balística e observação do
tiro necessario á direcção do fogo de uma defesa ou de uma
torre;
m) conhecimento bastante dos processos de direcção do
tiro e demonstrar capacidade de dirigir a torre na falta do
l'Cspcctivo commandante;
·
n) conhecimento dos methodos de tiro adaptados parà
as baterias secundarias e anti-aerea;
o) conhecimento c emprego do "Baby Range-Keeper
M-11";

p) demonstrar completo conhecimento dos deveres relativos ús funccõcs que estiver exercendo e do officio de a~
meiro;
q) demonstrar capacidade de executar trabalhos de reparação c ajustamento que devam ser feitos por bordo
Ad. 106. As habilit~ções nos assu.mptos praticos exigilias dos marinheiros e inferiores, praticantes de especialidade
e auxiliares- especialistas torpedistas-mineiros, serão observadas, de accôrdo com a graduação, tendo em vista os ser..
:Viços que lhes competem.
Paragrapho unico. Os assu.mptos p1·aticos a que se refere
este artigo serão classificados segundo a sua natureza nos
seguintes grupos:
1) Estaaio pam classificação ern PE-TM de 2a classe:
a) nomenclatura das partes visíveis do torpedo e dos
tubos, desmontagem c montagem da culatra c demais pecas,
c sua conservação;
b) manobra com os torpedos para retirar. e collocar nos
tui.Jos, e sua conservação normal;
c) nomenclatura c conserva cão das minas em uso, c material" de minagcm c rocega.
2). De pl'alicanle de ·2m classe a praticante de la classe:
ét) conhecimento perfeito das no~.:õcs adquiridas no estagio para PE;
b) deveres dos chefes de tubos;
·
c) deveres dos chefes de grupos de minãs ••
o)
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da /" clàsse ct pt•àticqttte

cabo~

a) tmnh~~ih1~nto tJt:lrfcHo das noções adquiridas nõ es ..

.
taglo pnrn PE;
b) prepurnr um torpedo parO: lançatnonto de exerciciQ
. .
.
~
ou de combato;
c) devores do chefe de grupo de tubos ou fiel de torpedo~
ifos contra-torpedeiros;
d) descrever as funcçõos que estiver dcsompônhàndo;
e) conhecimento geral e uso das alças de tnira para Ian ....
~amento de torpedos;
.
f) verificação a fazer npós o lo.nçathento do um tor ...
pedo;
o) noção do lunçatnento do minas por utn navio mineiro".!
,
4} Da prtttlt!nntc cnbo; ~ auxilittr-cst;H!~ittlistti de 3.:
classe:
·
tt) ~ti~st1 dn Escola dê Atixiliarcs-lnspcciulistas •.
5) tDe auxiliar-especialista· de 8;. classe; a attxilim•-csp·e~
Çialistá de ·.B" clas.rte;
··
a) conhecimento perfeito clas ftii1cçücs dos Pín-'rl\t;
b) deVeres do fiel de torpedos;
. .
~) nmterinl necessario n um cxercicio de torpedos:
d) accidentes communs nos torpedos;
e) avarias reparaveis a bordo:
()" verificacão a fuzer para que os torpedos sejam utili ....
2ados com segurança;
u) conheécr bem os typos do minas em uso na Marinha e
.Judo gue diz respeito ao seu emprego e funccionamento .,
(}) Dd tittxiliar"'t?speclalista de ·.2" clnsse, u attxiliar-es-1
pecialista de_ 1" classe:
.
·a) úOllhccimcnlo. detalhado dos hssumplos exigidos parâ
a promoção dos praticantes e dos seus deveres nas func~es
que lhes competem; ,
b) deveres do rwt de torpôdos.
c) deveres dos sub-officiaes i"M;
r.l) prepara~ todo o material torpcdico l>hrã cxcí;ciciõ õti

combate;

.·

e) verificaçrlo do estado· dos íorpedos;

f)__ demonstrar capacidade de executar trahl\llios \ie repa...
[:ãção e a,lusta(JCID que devt;tm ser feito~ por bor4o;
à) conhecimento perfmto dos sl';'rVICOB de mmas;
h) deveres dos mestres dos navios mineiros •:
7): De auxiliar-especialista de 1• classe a SO 7'orpedista :1
a) conhecimento perfeito dos diversos typos de torpedos
êh1 uso tlâ Marinha o seus tubos de lançnmento: regulamento
dé torpedos para o tiro ê effeltos do regulamento sob:r:·e a
trajectoria; conservacão do material de torpedos e repttros
que podem ser executados a bordo, ãvarias e defeitos mais
communs, como corrigil-os; conhecimento das funccões de
torpedistn-chefe, f!omo principal auxiliar do encarregado de
torpedos; typos de minas em uso na Marinha, seus accesso-.
rios e s~u úrhprego; lnrtcanwnto o pescn de minas, rocéga •:
8) As~ttnt.ptvs pt•aticos de escapliattd1·ia _(pa1·a os que te .... ·
tzhan~ a classi{icação corres]Jonclente) :,
.

·

a) esta~ p.pto .a mcrgul}la~ QOnt o~ JllJparelho~ Olll ~sti

Marip._h~;
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'b) fêr cõnliecltnehto do~ diversos !3~rvicos níi~ obras viva~
jlos navios;
.
.
.
e) ter ttótllo cxacta do nu:dlio do os~tipl1tü1dristrt no sai ...
Yamento do nttvios:
d) auxilio nos submnrlnos ctn perig() nd fundo;
e) cuidados e conservação do material de escaphtitulria;
f) accident~s .tJessoaes e rotursos de emcrgencia ..
Art. 107. As .hnbilitncôes nos assttmptos praticos tjxigi ...
ôos dos marinheiros .e inferiores, praticantes de CSlJeêialidade
a auxiliares especialistas ~ignalciPoif,timonett•os, ~otft.a obser ...
vadMl dê nccórdo cotn u graduucâo, tendo em vista os scrvico~
,quo l tes competem.
Paragrapho unico. Os assumptos pratico§ t1 quo BO refere
eeto nrtlgo seri1o clnssificados, segundo n sun nuturczu, no~
~eguintcs grupos:,
1) E&taoio para classificação co.mo praticante de :2 classe:;
a) perfeito conhecimento dos pavilhões usados ná Ma""'
j.'inha;
.
b) perfeito conhecimento de todas as b:ihdcihts do co ...
pigo Geral da Armada;
.
c) meios de .. estabelecer comtrtunlcaç{jes por signaes d~
pandeira, semaphoras, holophote e lampada Scott;
.
d) transmittir e receber, pelo menos, seis palavras po~
1nirtuto; por semnphorns{ holophote o Scott;
.
e) lêr rumos de agu ha;
·
f) diffcren~ia~ os diversos typos do tmvios c êmhnrcaÇlSês tnhtdas •:
.

11

2)

De praticante da :S.. classe

a prl.tticante de 1• classe~

nerfcito conhecimento dos pavilhões em Uso nà Mg;..).'lrtl1n, conttncu~hui <i fHilvns:
b) perfeito conhm:Htntmto dtl todos os l'cginwntos do bnri-.
.
lfeirns:
c) codigos d~ sigrtttés, cspcciulmohto do Codigo ~c rui dl\
a)

·~rmada;

d) chamadas de navios, meios de estabelecer communi-.
enlro navios por signaes de bandeira;
·
e) transmissão e recepção de signaes de semaphorãs; se ...
mophoru meounica e semaphora ,1\forse i(minimo do oito pa ...
)avras);
·.
f) trnnstnissãó e racepcãõ do . signaes petas tampada~
J:;cott e pelo holophote (minimo de oito pavras) ;
O) pratici.\ de 13emaphora e de Scott;
h) signaes de marcha, diurnos e nocturnos;
,i) regras de governq de navio, a vela ou a :vapoi'; cbni'
Jiótli ou nHlo tetnpo;
J) rumos de agulha:
k) signnos moteorologicos •I
3) De praticant~ de { class.~ á p;•allcant:t mtbo :!
a) ctnbandeiranumtos - modo dd preparar;
b) codigos de signaes J
c) confecção de mensagens do serviço; abreviações coiiyencionaos; transmissão do mensagens;
,
d) pratica de scmaphora, do Scott e Í1olophoto '(no ml-.
·
'
pimo 10 palavras);
e) st~nues do marclifl, tllurl1ô! tj nocturnog, ttuttndo nã"".
.
;vega!}qo em eompa!!lJfl\ tto outros mwlos:. _
·
p~cões
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f)' regras de governo de navio; convenção de \Vashington;
g)

manobra de embarcações miudas a vela;

·

h) rumos de agulha, ligeira noção de agulha magnetica,

rumos na agulha gyroscopica; cuidados com a agulha;
i) instrumentos de meteorologia, observações meteoro~
logicas;
i) odometros, conservações e cuidados no seu uso;
ld balisamento dos portos, rios e canaes;
l) pharóes;
m) conservação do material de signaes, reparos de bàndeiras, confecção de semaphoras, trabalhos de signaleiros;
n) direcção do serviço de quartos dos signaleiros no
porto, seus deveres.
4.) De pmticantc cabo a auxilim·-especialista de 3" classe:.
a) curso da Escola cte Auxiliares Especialistas.
5) De awr.iliar-especialista de 3a classe a auxilim·-especialista de 2" classe:
a) cerimonial maritimo;
b) codigos de signaes;
c) confecção de mensagens de serviço e de exercicio;
d) pratica de Scott, semaphora e holophote (minimo de
.10 palavras);
·
e) convenção dr. \Vashington - regras pura evitar abal~
roamentos, apitos, signaes de cerração, de soccorro, etc. ;
f) governo do navio - convenção rlo Washington;
g) apparelhos de governo dos navios - lemes, transniis...,
sões; cuidados a ter com a sua conservação;
/l.) agulha magnotica correcção de rumos; cuidado~
com a agulha;
i) agulha giroscopicá - ligeira idéa sobre seu funccionamento; rumos do agulha giroscopica; ·
j) instrumentos de medida de velocidade dos navios; seu
emprego e cuidados a ter com a sua conservação;
lí:) balisamento;
l) pharolagem das costas;
m) correntes marítimas; sons effeitos sobre o governo
do navio;
n) marés - suas causas; effeitos das marés sobre o go"'"'
verno dos navios;
·
o) conservação do material de signaes, cuidados no seU.
uso;
p l deveres do chefe de estação de signaes no porto e em
viagem.
G) De auxiliar-especialista de 2a classe a auxilim·-especiarista de la classe:
a) cerimonial maritimo;
b) codigos de signaes; cifras;
c) confecção de mensagens de serviço c de cxercicio;
d) governo do navio -- convenção de VVashington;
c) livros de registro de signacs;
f) manobra de rPbocadores, lanchas e outras pequena~
embarcações; atracar, dcsntrncar, encalhar, dcscncallwr, rebocar, ete.;
·
g) noções de magnetismo terrestre -- conheeimento de·
talhado da agulha magnetica - corrccção de rumos;
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h) serviço de meteorologia á bordo dos navios da es ..
quadra;
i) instrumento de medida de velocidade dos navios;
j) sondagens - prumos de mão e prumos mecanicos;
li) conhecimento nominal e cuidados dos instrumentos
nauticos;
l) balisamento e pharolagem;
m) noções sobre cartas marítimas;
n) noções geraes de cosmographia;
c) conservação do material de signaes;
p) conhecimento perfeito das funcções de signaleirochefe1 como principal auxiliar de signaes e manob1·a do.
navio;
q) minimo de 10 palavras, de Scott e holophote •.
7) De auxiliar-especialista de 1• classe a SO signaleirotim.oneiro;

cerimonial marítimo;
codigos de signaes; cifras;
c) convenção de Washington - governo de navios regras para evitar abalroamentos - pedidos de soccorro;
d) manobra de navios de pequeno porte; atracar, dasencalhar, desencalhar, dar soccorro e reboque;
atracar,
1
e) balisamento e pharolagem;
f) cartas marítimas - saber traçar e corrigir rumos e
fazer marcações;
g) cosmographia;
h) conhecimento completo de todos os serviços e de tudo
que disser respeito á sua especialidade;
i) navegação de pequena cabotagem;
j) mínimo de 10 palavras, de Scott e holophote ..
Paragrapho unico. Para habilitação em qualquer classe,
no exame pratico de Scott c holophote cada palavra será de
um grupo de cinco lettras •.
1
Art. 108. As habilitâções nos assumptos praticos exigidos dos marinheiros e inferiores, praticantes de especialidade
e auxiliares-especialistas telegraphistas serão ·observadas, de
accôrdo com a graduação, tendo em vista os serviços que lhes
competem.
_ Paragrapho unico. Os assumptos p1•aticos a que se refere este artigo, serão classificados segundo a sua natureza, nos seguintes grupos:
1) De praticante de -tn classe, a p1'alicante cabo:
a) receber e transmittir no minimo 25 palavras;
lJ) conhecer a redacção de radios officiaes em uso na
Marinha;;
c) ter conhecimento perfeito sobre taxação de radiogrammas;
d) saber traçar o schema e descrever os transmissores
de scentelha em uso na Marinha (explosor, disco-scentelhador abafado) ;
e) saber o ajustamento e o manejo dos receptores de
crystnJ e funccões do detector;
··
f) saber dr. quo é constituída uma valvula thermo-ionica,
sou funceionamento como rectificadora, geradora, ampliadora
o moduladora;
a) conhecer praticamente os processos de receção de
ondas continuas;
a)

b)
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h.) conhecer a utilizacão pratica do radiogortiométrd!
i) cuidados no tratamento de uma bateria de accumula-

dores; corno calcular o confeccionar uma resistencia para cnrga;
processos de carga.
2) fie praticante cabo, a auxiliar-especialista de 3• classe:
·a) curso da Escola de Auxiliares Especialistas:
3) De auxiliar-especiati&ta de 3• classe, a auxilim·-e&pe';rialista de :2a classe:
·a) receber e transmittir no minfmo 25 palavras por mf ...
l:J.uto;
b) conhecer perfeitamente taxação de radiogrammae;
c) ter perfeito conhecimento sobre redncçllo de radios
officiaos em vigor e convenções tacticas e meios de manobrar
~ma forca por signaes tacticos feitos pela radio;
d) tAr conhecimento das convenções internacionaes adaptadas no serviço radio;
e) conhecer os diversos typos de antena em uso e suas
,qualidades;
f) conhecer f.odos os typos de transmissores de scentelha em uso na MarJnha;
g) conhecer os processos de transmissão tmpregand<)
Qndas continuas;
·
h) conhecer perfeitamente um dos typos de estação .~
valvula em uso na Marinha;
i) conhecer os differentes processos usndos na ampliacão em série, quer em radio ft·equencia, quer em audion rrequencia;
j) conhecer o processo d~ reaccão e papel que ella desempenha nos receptores a '\l'alvula;
li) cuidados dispensados no tratamento das baterias de
accumttladores de chumbo; como reconhecer um elemento
sulphatico, como restabelecel-'o;
l) vantagens e inconvenientes do emprego do accumupor Edison.
4) De auxiliar-especialista de :2"' classe; a auxiliar-.espe ..
cialista de 1• classe :
a) receber e transmitUr no minitno 25 palavras por mi ...
puto;
b) conhecer perfeitamente a taxa cão de radiogrammas:
c) conhecer as instruccões ern vigor sobre redaccão de
radios offíciaes e convenç()es tacticns e meios de manobra~
uma forca por> signnes tacticos feitos pela radio;
d) das antenas em uso na Marinha; seu isolamento, oomó
eonstruil-a;
e) dos transmissores de ondas continuas em uso na Marinha; descripção e funccionámento;
f) alto fallante : descripção e funccionamento dos usados
na Marinha;
g) condensadores e transformadores a olco, sua conser.
vação; avarias e suas causas;
h) dos accumuladores empre~ados na Marinha; opera~
cões completas desde a sua pr1me1ra montagem;
i) das pilhas empregadas na Marinha; descrlpção, manu .•
tenção e modo de restaural-as mais frequente;
j) avarias nas estacões de radio;
·/i) noções sobre motores á explosão;
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l) schoma. theorico e descripção de um transmissor de
scentelha abafada;
m) schema e descri peão de um receptor de valvula;
n) s1gnaes horarios; processo de transmissão e conven-.
çôcs adaptadas.
5) De auxilim·-especialista de la classe, a SO 1'elegl'a-

phista:

a) receber e transmittir no tninimo 25 palavras por ml . . .
nu to;
b) conhecer as instrucções em vigor sobre redacção do
radios oHICiaes e mensagens tactica:s;
c) conhecer as convenções radiotelegraphicas e tclegraphicas internacionaes em vigor e seus regulamentos;
d) das avarias dos receptores; como localizai-as;
e) das avarias dos transmissores radioteiegraplucos; romQ
Jocalizal-as;
f) das avarias do telegrapho Morse; como localizai-as:
g J cu mo avaliar o compr1mentv de o nua de uma antena;
pompr· imento;
/t,) ao systema de excitação das antenas;
i) dos efle1tos de accuplamento;
j) dos effellos de amortecimento nos transmissores dd
scen telha;
te) aos effeitos de sobre-tensão;
l) como syntonizar uma estação de scentelha;
m) no~:ões praticas sobre ondamento;
n) dos systemas de produzir a modulação (radiotelepho-.
nia e radioteiegraphia modulada);
o) dos processos empregados para manipulação de ondas
continuas:
p J dus effeitos de ampliação em r adio frequencia e em
audwn 1requencia;
q J inconveniente da reacção na placa dos receptores a
valvula;
r) dus perigos da alta tensão; effeitos physiologicos ~
precauções a tomar em caso de accidentes;
s) principio dos motores a combustão;
t) conhecimentos completos sobre accumuladores 9o
chumbo e Edison; seu tratamento e manejo;
u) conhecimento completo sobre machinas electricas em
uso na radio da Marinha; sua conservação, avarias prova-.
yeis;
v) npplicacão do rndiogoniomctro;
iv) convenções adaptadas nas transmissões dos B. 1\I.:
:.r:) organização interna de uma estação;
y) como .dividir o servi~o entre os telegraphistas tendo
em vista a rapidez do trafego radiotelcgraphico, radiotelephonico e tclegraphico.
Art. 209. As habilitações nos asswnptos praticos exigidos dos marinheiros e inferiores, praticantes de especialidade
e auxiliares-especialistas submarinistas, serão observadas, de
.accôrdo com a graduação, tendo em vista os scrvi«:;os quo lhes
pompetem.:
J?ai:agrapJ!o unicQ. Os. Q_s§_u!_nptQs_ p1'a{ico§_ ~ qu~ se refe~~
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este artigo, serão classificados segundo a natureza, nos seguintes grupos :
1) De pl'alicantc de 2a cl~tssc l1 pralicaHle de I" classe:·
a) mostrar-se habilitados nos assumptos estudados, du ..

ran.te o curRo da Escola de Submersivcis;
b) conhecimento detalhado de sua incumbenciu e das
incumbencias que exerceu;
c) conhecimento e exucução de todos os serviços qu9
competem a sua graduação e a seguinte.
2) De p1'aticautc de 1• classe a praticante cabo:
a) das habilitações exigidas para o accesso anterior;
b) conhecimento detalhado da sua incumbcncia c das in ...

cumbencias que exerceu;
c) conhecimento e execução de todos os serviços que competem a sua graduação e a seguinte.
3) De zn·aticante cabo a auxiliar-especialista de 3" classe:
a) das habilitar;õcs exigidas para os accessos anteriores;
b) conhecimento detalhado de sua incumbcncia e das
incumbencias que exerceu;
c) conhecimento c execução de todos os serviços que
compelem a sua graduação e a seguinte:
·
d) exame dos assumptos geraes complementares que á
exigido ao cabo sem especialidade para o accesso a auxiliar,
de contra-mestre.
~) De auxilia1'-espccialisla de 3 .. classe a auxiliar-especialista de 2a classe:
a) das habilitações exigidas para os accessos anteriores;
b) conhecimento detalhado de sua incumbencia e das
incumbencias que exerceu;
c) conhecimento c execução de todos os serviços que
comptem á sua graduação c a seguinte.
5) De auxilia1'-especialista de 2a classe a auxilim·-espccialista ele Ja classe:
a) das habilitações exigidas para os accessos anteriores;
b) conhecimento detalhado de sua incumbencia e das
incumbencias que exerceu;
c) conhecimento e execução de todos os serviços que com ...
petem á sua graduação e a seguinte.
ü)

De auxilim·-especialista de Ja classe, a SO cvnlra-

mcsl1'e:
a) o mesmo assumpto contido no art.. 101, n. ü;
b) generalidade sobre submersíveis; casco, compartimcn-

tagcm, tanques, eanalizações de ar e agua, valvulas de manobra, pianos de valvulas, bombas e suas canalizações, fugas
de ar, alagamento c esgoto, compensação do navio, lemes horizontacs c vcrticacs, conhecimento completo do governo com
os lemes horizontaes, pcriscopios c observações com esses
appurellws, meios de salvamento, metrança no subermcrsivel;
c) recordação das regras para evitar abalroamento.
Art. 11 O.
~\s l1a'hilitaçõcs nus ass nmptos prali1cos exigidos dos mariuheirus c inrcriorcs, praticantes de cspcciahtladc e auxiliarcs-cspccialisfas "m·ti[ices de convé.-;", serão
obserYa.das ·de aecôrào eom a graduação, tendo em vista os
sCl'Yi,;os que lhes competem.
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Paragrapho uni co. Os assum.ptos pmticos a que se refere esse artigo serão clas5ifieados .segundo a sua naLureza,
nos segu inLes grupos :
A) Pgm os cai'pintei1·os:
1) De p1·aticante de '2:\ classe, a 2JI'aticante de 1.. classe:
a) nomenclatura das ferramentas c machinas de carpintaria;
b) limpeza e conservação das mr;,ma;;;;
c) ~·f'rviços de calafnte.
·
2) De Jít'Olicanlc de tn classe, a phtlicantc cabo:
a) das habiÍil.ações exigidas pnra a classe anlcrior;
b) pra Li c a dn machinas de carpintaria;
c) confecção a machina de peças de madeira para os reparos neeessarios do navio:
.
ll) leitura e escripta eorrenl r c das qualro operações sobre numeras inteiros.
3) De praticante cabo, a auxiliw·-praticante de 3" classe:
a) curso da Escola de Auxiliares Especialistas.
4) De p1'aticante-es1Jecialista de 3" classe, a auxilim·-eslJecialista de 2" classe:
a) das Iu}bilifaçõcs exigidas })ara as classes ::mleriorcs;
b) exccucão de qual·quer serviço concernente ao seu officio;
c) 1rHm·a fln desenhos e planos de peças de niac!Pira f'm
geral;
d) dirccção de grupos de homens.
5) De attxilim·-especialisla de 2a classe, a rm.rilim·-especialista de ,tn classe:
a) da:-; l!a1Jil itações cxigiuas para as classes anteriores;
b) da avaliação corrccta do mateeial
necessario á exe.
cuc.fio de .qualquer .serviço concernente ao seu officio.
6) De auxiliar-especialista de 1" classe, a 80 Artífice:
a) das habilitações exigidas para as classes anteriores:
b) leitnra de desenhos e planos das embarcações mewlas;
c) fazcl' rn~cunhos c clrscnhos de peças concernentes acl
seu officio;
d) direccão de todos os srrviços de un:a officina de carpintaria;
e) organizacão do deJ)artamcnto ou divisão n rtue pcrtf'ncer.
R) Pam os pintm·es:
1) De pmticante de 2" classe, a p}'aticanle de 1" classe:
a) nomenelalm·a das ferramentas c apparelho.c; meeanicos
de pintor;
b) limpeza c conservação das mesmas;
c) prrparo de nma snperficic para sm· pinlada; pinturas
commu11s;
d) conhecer as côres cmwcncionaes elas pinturas, nos n::t:vios e e_Qrpos.
2) De p1'(tlicante de , .. classe, a p}·aticante cabo:
a) das habilitaçõe.s exigidas para a classe anterior;
b) saber preparar tintas usadas na ~Iarinha e conhecer o
material neeessarjo ao preparo;
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cY execução de pinturas em geral:
__
..
d) leitura e escripta corrente e das quatro operaçoes so . .
bre numeras jnteiros.
3) De praticante cabo, a auxiliaJ·-especialista de 3a classe:
a) curso da Escola de Auxiliares-Especialistas.
4) De an.r:iliar-especialista de 3 classe, a au:riliar-espe'cialisla de 2a classe:
a) das habilitaçõ-es exigidas para as classes anteriores;
b) execução de qualquer serviço concernente ao seu of ..
fiei o;
c) leitura de desenhos o planos da compartimcntagem dog
navios;
ri) direcção de grupos de hon:ens.
5) De auxiliar-especialista de 2" classe, a áuxiliar-espe ..
"cialista de 111 classe:
a) das habilitações exigidas para as classes anteriores;
b) avaliação cor recta do material necess 1rio á execução
de qualquer serviço concernente ao seu officio.
6) De auxiliar-especialista de 1 classe, a SO A1·ti{ice :~
a) das habilitações exigidas para as c}asses anteriore~;
b) direccão de todos os servioos de pintura em geral;
c) organização do depnrt.amento ou divisão a qua pertencer.
C) Para os pcdi'eiros:
1) De praticante de 2 classe a praticante de 1• classe~
a) nomenclatura {)as ferramentns;
b) limpeza e conservação das mesmas;
c) execução de trabaJho.s simples de seu officio •.
2) De p1·aticante de 1• classe a praticante cabo :
a) das habilitações exigida~ para a classe anterior;
b) pratica de muchir.as, ferramentas concernentes ao seú
officio;
c) conhecer o matnria.l usàdo nos trabalhos do sen officio:
d) execução de trabalhos de pedrairo necessarios nos navios da esquadra;
e) leitura e escripb. corrente e das quatro opera~ões sobre numeras inteiros.
3) De praticante cabo a auxiliar-especialista de 3" classe:·
a) curso da Escola de AuxiliareG··Especialistas.
4) De auxiliar-especialista de 3• classe a auxiliar-especialista de 2• classe:
·
n) das habilitações oxtgldus pa-ra as classes anteriores:
b) execução de ·qualquer Sf'rviço conr-ernente ao seu officio;
c) ler projoctos de com;trurt:fio de fiopendenclas
para a
Marinha no que se referir ao seu officio;
d) dirf'cção de grupo.s de homens.
5) De auxiliar--especialista de 2 classe a auxiliar-espe-.
cialista de -t• classe:
a) das habililaçõt~s exigidas paru a cYa!::!se anterior;
b} avaliação correcta do material neces.sario á execuçãodo qualquer serviço concernente ao seu officio ~11

11
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a SO A1·li[ice ~
das habilitações exigidas JJ~n·a us ciasses anteriores;
fazer r~scunho1:1 que so referirem ao seu officio;
dirccção de todos os s€rviço.s de un:a ol'ficinu. de p~J ..

6) De auxiliar-especialista de 1• classe
a)
b)
c)

drci:ro;

organização do departarr:ento a que pertencer.
Art. 111. As habilitações nos assumptos p1·aticos exigidas dos marinheiros e inferiores, praticantes da especialidade
e auxiliares-especialistas escreventes, serão observadas de
accórdo oom n graduaçâo, tendo em v h:; ta o.s serviços quo lhes
competem.
·
Para·grapho uni co. Os assumptos praticos a que se refere
este artigo serão classificado~, segundo a natureza, nos se ..
guinte-3 grupos;
i) De praticante de :2a classe a praticante de la classe~
a) das habilitacõe.s exigidas no exame do estagio feito no
Corpo de m. n.;
l)) da nomenclatura geral das pet;as das machinas de es·
crever:
c) da nomenclatura geral do mat~rtal do expediente necessario ao funccionamento de uma secretaria;
d) dos processos de multigraphiu.
2) De praticante de I• classe a praticante cabo:
a) das habilitac,:ões exigidas para a classe anterior, nlérr.
de po.ssuir uma boa calligraphia e regular orthographia d~
lingua vernacula;
b) da correspondencia. e redacção offioia.es:
c) do levantamento de mappas, tabellas, partes mensaes
etc., ao optados no serviço naval: ·
·
d) dos processo~ de protocollo de correspondencia e seu
archivamento adoptados ua Marinha.
3) De praticante cabo a auxiliar-especialista de 3• classe:'
a) curso da Escola de Auxiliares-Esp0cialistas.
q) De auxilim·-especialista de 3• classe a auxiliar-espe'cialista de 2• classe:
_
a) da direcção de grupos õe homens na execuccão dos
serviços do secretaria que lhe forem determinados;
.
b) ela execução dos serviços de escripturação. independentemente de minutas, e sua feitura esthetica:
c) das instrucções, regras e ordenançag relativas aos servicos de escripturacão e de secretaria, existentes em manuaeg
adopfajos na Marinha;
d) da organização administrativa da Marinha;
e) da legislacão f'm geral, e principalmrmte a militar, com
applica~·ão á Marinha, quer mercante. quer de guerra.
5) De auxiliar-e.'lpecialista de 2• classe a auxiliar-especialista de Ja classe:
a) das habilitações exigidas para a classe antérior:
b) da execuoão perfeita dos trabalhos de cscripturacão e
de secrrf.aria quo lhe forem confiados:
c) da dirccção nccidcntal. de qualquer Recrefnria ou suá
flP-pendencia. a bordo dos navios ou nos estahAlecimentos navne!'. •)11 s.cja na auscncia do respectivo secretaTio ou encarregado;
d) da orgnnização de uma secretaria e dos seus servlcos
de escripturac~o~
d)
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e) da.s necessidades de malerial e pessoal para
do8 trabalhos de escripta em uma secretria;
f) de stenographin e photographia.

cxecnç,~to

6) D!! auxiliar-Mpecialista de 1"' classe a SO Escrevente:

a) @s habilitações .!l~igidas para a classe anterior;
b) de uma das línguas - franceza ou ingleza - leitura e
traducção fac-eis, especialmenL'l dos termos applicados á technica naval.
Art. 112. As habilitaçtÕes nos asswn.ptos praticos exigidos dos sa·rgentos, auxiliares-especialistas fieis, serão observa.dns de accôrdo com a graduação, tendo em vista os serviços
,qne lhts corr.petem.
·
Paragraph& uni co. Os assumpfos praticos a iJ.UC se refere
·este artigo serão classificados segundo a sua natureza nos seguintes grupos:
1) De auxiliar-espec~alista de 3n classe a au.xilim·-especialista de .2• classe:

a) direcção de grupos de Iwmens na execução de serviços nos paióes, tran!;)porte de guerra c qualquer material;
b) organização administrativa do seu (leparlamento e da
marinha;
c) conhecimento dos assumptos estudados durante o curso da E·scola de Auxiliares-Especialistas;
d) nomenclatura dos objectos que constituem a responsabilidade do commissario;
e) arrumação e limpeza dos paióes, acondicionamento de
generos e cons('lrvacão do material a seu cargo;
f) balanço do material existente em um paiôl, distribui·cão de raçõe.s;
g) confecção de mappas usuaes o outros servieos correspondentes e sua escripturação;
.
h) demonstrar fortes qualidades de caracter o demais att.ributos, necessarios a salvaguardar os interesses da Fazenda
Nacional.

·

2) De auxiliar-es1)cciolista de .2R classr.
cialista de .f• classe:

11.

au;rilia1'-espe-

das habilitações exigidas para a classe anterior;
b) organização o confecção de inventarias;
c) organização o co]lfecção de folhas de pagamento;
d) conhecimento dos livros usados na cscripturação do
Fazenda;
e) recebimento de material a bordo e seu acondicionamento;
f) demonstrar fortes qualidades de caracter e demais at-tributos indispensaveis a salvaguarda dos infer.csscs da Fazenda Nacional.
a)

3) De auxilia1'-especialista de 1• classe a SO Fiel:

a) das habilitações exigidas para a.s classes ant(lriores:
b) conhecimento das regras de correspondencia officia I;
c) conhecimentos indispensaveis do Codigo õo Contabilidade Publica;
d) reauisições em geral;
e) conhecimento das moedas estran~eiras rfo::1 nrinripnr:::;
raizes e rlc regras de cambio;
f) den:onstrar fortes qualidades de caracter o df'mais attributos, de modo a merocer toda confianca, qnanrlo lho srjam
confiados valores.
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Art. 113. As habilitações nos assumptos praticos exigi ..
dos dos sargentos, auxiliares especialistas enfermeiros, serão·
.obsr.rvadns do accô1·do com a graduação, lendo em visla os
srni~us que lhes competem.
ParagTapho unico. Os assumptos 1Jraticos a que se refere
<:~·te al'l igo serão elassificados segundo a sua natureza nos seguinte; genpos:
1) De auxiliar especialista de •1" classe a auxilim• espe.cialisfa de 2a classe:
a) conhecimento dr hygienc naval;
ú) ]H'opllyla:xia em geral c com especialidad~ da enfermaria;
c) toilet.te dos Joenle.s;
d) curativos em geral;
e) soccorros de urgencia, meios e processos de transporte
dos doentes en: tl3mpo de paz e na guerra;
f) conhecimentos dos serviços de ambulancia;
g) saber administrar os remedios prescriptos pelo medico
praticar as enteroclyses ipdicadas;
h) conhecimento de apparelhos de ataduras;
i) faznr m.tecção intra-muscular ou sub-cutanca, appliCn!:ão de sôro;
j) conhecimento dos processos de esterilização;
k) conhecimonto çle sondas de gomma em geral e suas
.applicações;
l\ {!Onhecimento e uso do thermometro, tomadas de pulso
:c n-..ovimento respiratorio.
2) De auxiliar especialista de 2" classe a auxilia1· espe(:ialista de la classe:
a) das habiliLaçõrs cxig·idas para a classe anterior;
b) conhecimentos ele vrntosas sarjadas e .seccas e sua~;
.;applicacões;
c) esvaswmento à e hexiga nos casos àe urgencia;
d) conhecimento err: geral do instrumental cirurgíco mais
commummentc usado.
8) De au.xiliar especialistas de 1 a classe a SO Enfermeiro:
aj das habilitações exigidas para as classes anteriores c
dos a~sumptos tratados no curso de enfermeiros;
lJ) manipular medicamentos, capsulas e solução antiscpUras e desinfectantes;
c) preparo da sala de operações c esterilização do insh•ttn:cntal cirurgico;
d) fazer emosthasias de urgencia;
e) conhecimentos de anesthesias gera]. local e app}icnoõ"~
:da mascara;
f) applicação de garrotes:
a) auxiliar as intervenções eil·urgicns como anxilim· tfo
operador. na falta do medico;
h) escripturação da enferrnaria .
.J\.rt. H 4. As habilitações nos assumptos praticos exigidos dos marinheiros e inferiores do Serviço Geral de Machi-nos serão observadas de accôrdo com a graduação, tendo em
:vista os serviços que lhes competem.
Paragrapho unico. Os assumptos praticos a que se refere
·este artigo serão classificados, segundo a sua natureza, nog
~eguinlcs grup_ps:

e
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1) De ·carvoeiro a praticante-machinista de .2" claue ~
a) lnculfta(Jfto d88 tnachl_tlas n:otora~, auxfliar.es, de sus..
pender, do leme, do systema distillatorio, eondensadores e~

bomlms;
b} fins a que as mesmas se destinam;
c)

nas

cuidados para proceder á limpeza externa das maohf ...

a vapor;

modo de limpar e pintar fundos duvios.
2) De praticante-machinista de 2a claue, a praticants~
machinista de I" classe:
. ~
a) habilitncões exigidas para a classe anterior;
b) nomenclatura das machinas e turbinas a vapor e seus
D.ccessorios;
c) material de consun:o e limpeza, empregado nos servicos das mesmas;
d) canalizações de vapor principal e auxiliar;
e) material necessnrio para a confeccão de juntas e enga.
chetnmentof:1 das n:.achinas e canalizacões de vapor:
f) lubrificação de uma peca de maohina.
3) De praticante-machinista de la classe, a praticantemachinista cabo:
a) babilitaoões exigidaFI para as classe.s anteriores, demonstrando mais desnnvolvimento;
b) leitura e escripta corrente e das quatro operacões arithmetH·ns Robre os numero:3 inteirog:
r.) modo correcto de abrir e fech~r valvulas e torncir::ts;
d) como se põe em funccionam~Anto uma hnmba de ali~
mentaç§o ou de esgotar porões das machinas, caldeiras e carvoeira'3;
e) como e qusmdo se purga uma machina qualquer;
f) lubrificação de uma rr:ncbina motora:
q) meios rle Rsfriar qualquer parte de uma machina, quti
se a-quecer pelo attrito;
h) reparo de torcidas para copos de lubrificação;
i) como se esgotam os condensadores e tanques de sobras:
j) manobra e uso das vaiVl.l}as do costado do navio. reJa-.
Hvas aos condensadores, e outras, conforme os seus fins;
k) confecção de ,iuntns e engachetamento em geral:
l) leitura e ·emprego de manometros e th~rmometro~.
'Usados nas machinal1,
m) execução de pequenos reparos do officio de "ajusta ...
dor de machinas''.
4) De praticante-machirti$ta cabo, a auxiliar-machinistà
de 8" classe:
a) curso da Escola de Auxiliares Especialistas:
5) De auxiliar machinista de !J• classe, a auxiliar mach'i-i
nista de 2• classe:
·
a) direcção de grupos de homens, na execução de serviços que lhes forem deterrn i nados;
b) execucAo dos scrvtcos de quartos, quando conduzindo
maohinns auxiliares no porto ou em viagem, bombas de ar e
de circulação, yaporisarlores, machinas do leme o do rmspender, e bombas em geral;
o) conducoão de um systema distillatorio:
d) limpeza interna e externa di!S machinns a vapor;
d)

ÃOT08

DO PODER EXECUTlVÓ

87~

t') como se movimenta ou pára. qualquer macbin·ã:
f) verificação de folgas e alinhamento de pequenas ma..

china3;

g) isolamento cnlorifico das machinas, turbinas e encanamentos de vaprJr;
h) apparelhos de transmissão e de repetição de ordons;
i) côres convencionados para a pintura das r.analizações
de vapor, agua, etc.;
j) instrucoões existentes nos ínanunos de mnohinas, adoptadas na Marinha de Guerra, na parte relativa á suo. especialidade;
k) muita habilitação do officio de "a.iustador de machinas".
6) De auxiliar-mCtchinista de .2• 'classe, a :AE-.MA de:
., .. classe:
6) a) hªbilltações exigidas para a classe anterior; b) execução dos Mrvi009 de quartos, quando conduzindô
urr.a machina motora do pr.queno porte ou varias machinas
uuxilia1·es;
c) mont.agem-, d€'smontagem, ajustamento e alinhamcntà
das mnchinas a vapor;
d) rendimento de uma machina a vapor;
e) systema de expansão successiva;
f) modo de distribuir vapor nas maohinas sem côbro:
(I) distribuição de vapor nas bombas;
h) represarr:ento de vapor nas canalizações;
tJ aquecirr:ento das machinas alternativas e das turbinac;!
j) ~erv iço de oleo de lubrlflcação nas turbinas e sua respect_i vu refrigeração;
k) influencia do vacuo nas turbinas o nas machinas a va""
!POr;
l) manobras de agua e vapor;
rn) execução e direccão de trabalhos do limpeza, conservação e reparo de uma ou de varias machinas au::dliares. seus
acces.sorios e respectivas canaliza,..iões ~
n) meios de fazer as analyses das aguas utilizadas a
bordo;
o) observações necessarias para o registro nos livros de
incumbencia e de quartos, e nos mappas e outros document 'lS
de sua Divisão;
PJ perfeita execução dos trabalhos de "ajustador da ma...
chinas".
7) De auxilia.r-machinista de I" classe, a conductormachinista:
a) habilitações exigidas para as ·classes anteriores;
b) conducção, direccão e funocionamento das machinas
a vapor em geral, ou turbinas;
c) expansão do vapor, em relação á economia de comlmstivel nas machinas em geral;
d) ajustamento do manca! de escor~ o da bucha do:
helice;
e) montagem e desmontagem dos helices;
f) installacão da todas a• maohinafS ou turbinas, e da
canalização de agua e vapor e seua aooess;orios, existente13 na~
pracas de machinas;
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g) todas as manobras relativas aos serviços de agua de
alimentação e vapor, do oleo combustível e do alagamento
.e esgoto em g·eral;
·
h) c~nw se submette á pressão hydraulica uru encana~lento, condensador ou tanque;
i) leitura dos planos e desenhos sobre machmns, seus
.accessorios c canalizações rospecti vas;
j) como tirar um rascunho de uma pera do machina ·
h) organi.lação do "Departamento de Machin:í~" e~pecialmente da respectiva divisão a que pertencer·
'
l) execução artística dos trabalhos inherentes ao officio
.de "ajustador de machinas", inclusive alinhamento .(las mcs!nas.
8) De ca1•voeiro ~ ~1·aticante-foguista de 2• c,lasse:
a) arrumação, estiva e transporte do carvão, nas car...
voeiras e nas praças de caldeiras;
b) preparo das carvoeiras para o recebimento qe car:vão;
·
c) manobra das portas-estanques das carvoeiras;
d) alagamento e esgoto das carvoeiras;
e) collocação da agua nos cinzeiros;
f) limpeza das grelhas e dos cinzeiros;
g) arrumação das grelhas nas fornalhas;
h) meios de guarnecer os fogos com carvão;
i) das ferramentas empregadas nos serviços de fogo c sua
ntilização;
j) modo de limpar e pintar um fundo duplo.
9) De p1·aticante-{oguista de 2" classr; a lH'aticante-

foguista de 1• classe:
a)

habilitações ·exigidas para a classe anterior;

b) maneira de fazer os fogos nas fornalhas, de

com as differentes especies de carvão;

accôrdo

c) maneira de activar, guarnecer, manter, limpar e abafar os fogos das fornalhas, de ac·côrdo com os regimens de
funccionamento dos geradores;
d) nomenclatura de todas as partes das caldeiras e seus
accessorios internos e externos;
e) meios de limpez.a das varias partes das caldeiras, interna e externamente, e do material empregado nestes serviços;
·
-f) reparo e confecção das paredes de caldeiras;
g) material necessario para a confecção das juntas e engaehetamentos, usados nas caldeiras, seus accessorios e canalizaçõeg.
10) De p1·aticante-{ogw~sta de f,. classe, a P1'aticante-

foauista cabo:

a) das habilitações exigidas para as classes
anteriores,
demonstrando mais desenvolvimento;
b) leitura e escripta simples e das quafro operações sobre os numeros inteiros;
c) habil execução dos serviços de activar, guarnecer,
manter, limpar e abafa1• os fogos. das fornalhas, de accôrdo
com os regimens de funccionamento dos geradores;
d) como se c·ommunica ou 13e isola uma caldeira;
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_ e) como se põe em funccionamento uma bomba de alimenta«;:ão das praças de caldeiras;
f) manobra dos indicadores de nivel e torneiras de prova, das valvulas <Ic vapQr e de alimentação e bem assim, do
emprego dos collectores de purgação, situados em umá praça
de caldeiras;
·
g) modo correcto de abrir
e fechar yalvulas e torneira·R;
h) modo de alimentar um gerador em actividade;
i) como puxar e extinguir os fogos no caso do etnorgencia;
j) verificação estimada c1e um dado existente de carvão;
k) confeccão de juntas e engachetamentos em geral;
·
l) vreparo de torcidas para cópos de lubrificação;
m) leitura e emprego de manometros, thermon1:etros e
anemometros usados nas caldeiras;
n) manobra e uso das valvulas do costado do navio, relathas ás caldeiras·
·
o) execução d~ pequenos reparos do Qfficio de "caldei ...
,reiru de :(prro".
11) De p1·aticante-{oguista cabb, a auxilim~ de caldeira
!le 3a classe~
a) curso da Escola de Auxiliares-Especialistás
.,, .
12) De tWXiliar de call~ei1•a de 3a Classe, d, auxiliar de
\
·
caldeira de 2" classe:
a) direcção de grupos de homens, na execução dõ .serviço que lhes fôr determinado;
b) execução dos serviços de quartos, quando conduzindõ
uma ou duãs caldeiras em activiclade, no porto ou em viagem;
c) isolámento calorifico das caldeiras e encanamentos rJi~
yapor;
tl) limpeza c conservação dos geradores de vapor c seus
.uccessorios;
e) manobra dos objectos de c.inzas;
f) modo de accender, communicar e i~olar uma caldeira
a petroleo e operações qué se seguem;
g) co{no manter em funccionamento um81 caldeira a pe-.
troleo;
h) avarias provaveis nos queimadores;
i) utilizacão dos reguladores de ar nos massaricos da§
caldeiras c suas avarias;
j) providencias a tomar nos casos de accidentcs nas caldeiras c seus encanamentos, e nas machinas de ventilação c
outras existentes em uma praça de caldeiras;
Ir)' eôres convõ1Ieionadas para a pintura das canalizacõcs
de agua, vapor, etc.;
.
l) inslrucçõcs existentes no~ manuaes de machmas, allopfadás na Marinha de Guerra, na parte referente á sua especialidade;
m) modo de preparar para funccionar as. caldeiras em
geral;
n) muit~ habilitação do officio de "calde~I·eil'o de fc!'ro" ·=
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13) De aumliato d~ caldeira de .2• claue, a auxiliar d~
:caldeira. de 1a claSSf!:
a) .habilitacóes exigidas para a classe anterior;
b) dlreccão de trabalhos de limpeza, conservacão e re4
paros de uma ou varias caldeiras, seus respectivos accessorios
~ canalizaçqes;
c) execução dos serviços de quartos quando conduzindo
~té tres caldeiras em actividade, no port'o ou em viagem;
d) meios de dar extraccão nas caldeiras e os motivos que
~s determinam;
·
e) modo cie regular as valvulas de seguran~a~
f) meios de fazer as analyses das aguas utilizadas â
;bordo;
q) avaliação correcta do existente de cnrvão, -oleo com""
J:>ustivel c agua de alimentaçllo;
h) observacões necessarias para o registro nos livros de
incumbencia e de quartos, e nos mappas e outros documen~
;tos de sua divislio;
i) perfeita execução dofi t~abalhos de "caldeireiro de
ferro".,
14) De 'o.uxilim· de caldeira de 1a classe, a cot~ductor de_
~aldei·ra:

a) habilitações exigidas para as classes anteriores;
b) condt1cção, direcção e funccionamento de todas as
caldeiras situadas em uma mesma praça, quer no porto, quer
~m viagem;
c) emprego das diversas quaHdades de combustivel e das
aguas de alimentação;
d) insfallação de todas as canalizações e seus apparelhos
áccessorios existentes nas praças de caldeiras;
e) condições que concorrem para a ,estabilidade de pres~
~ão nos geradores em actividade;
f) manobras relativas aos serviçós de agua de alimentatão e vapor, de oleo combustível e do alagamento e esgoto em
seral;
g) como se submettó á pressão hydraulica uma. caldeira,
~ncanamento ou tanque;
_
h) como tirar um rascunho do uma parte da caldeira;
i) leitura de planos e desenhos sobre caldeiras, seus ac ..
~essorios e respectivas canalizações;
j) organização do "Departamento de Machi,nas", espe~
~ialtnente da divisão a que pr.rtencer;
,
/c) execução_ artistica dos trabalhos inherentes ao officio
fl)e "caldeireiro ({e ferro".
i5) De catvoeiro, a praticante-motm·ista de .2• claue:
a) localização das machinas frigorificas, iflydraulic_!\s, .de
ctimprimir ar e dos motores a explos!io e a combustao m~
~erha;

fins a que as mesmas se destinam;
cuidados para proceder a. limpeza externa das
ri-das machinas e motores;
~ _ ~)- mºd~ P,e li!llpar !3 p_inta~ um fuJ:J.!fQ dutJlq •;
b)

c)

refe ...

879
1.6) lJe praticante-motorista de 2..
tltotórista de 1• classe:
· --

classe~

(J pra_(icar_tte_~

a) habilitações cxiS"idas para a alasse anterior;
b) nomenclatura das maohinas especiaes e dos motores

... explosão e a combustão interna, e seus accessorios;
c) material de consumo e limpeza, emp~egado nas refe ..
Fi das machinas e motores;
d) installação das canalizacões que servirem aos servi~os das machinas especiaes e motores;
e) material necessario para a confecção: das juntas e en..
gachetamentos usados nos serviços das referidas machinas e
~otores;
·
f) lubrificação de uma peca de machina especial ~u
)notor.
17j De Jll'aticante-motor~st(l de l • cla$se; d p1·atir:ante-

1notorista cabo:

a) habilitações exigidas para ns classes anteriores, (le1Il-Onstrando mais desenvolvimento;
b) leitura. e escripta corrente, e das quatro pperacõeg
.eobre numeros inteiros;
c) modo oorre-cto de abrir e fechar valvulas _e torneiras;
d) como e quand.o se purga uma machina;
e) meios de esfriar qualquer parte de uma rnachina esS>ecial ou motor, que se a-quece pelo attrito;
f) lubrificação externa de uma machina especial e de
pm motor;
_
g) preparo de torcidas para copos de lubrificação;
h) manobra e uso das valvulas de costado do navio, quo
tenham relação com as machinas especiaes e motores;
i) confecção de juntas e engachetamentos em geral;
j) leitura e emprego de tnanometros e thermometror;,
!Usados nas machinas espeoiaes e motores;
·
k) execução de pequenos reparos do officiQ de "ajustâ-4
ídor de machlnas".

f8) De
ite 3 classe:

praticante-motm~ista

cabo, a auxiliar_...;motQ1'ista_

4

a) curso da

Esool~t

da :Au:rfllnrea-Espeoftlfstas:

auxilia1·-moto1•fsta dé 35 classe, ~ auxilia1: rn,d_...
Jortsla de .2• classe:
_
a) direccão de grupoa do homens, na e.xecucão de servi-4
, 19) De

Çbs que lhes forem determinados;
b) execução de serviços, quando conduzindo os motores
a explosão, usados nas embarcações do;; navios e dos estabe-4
lecimentos de Marinha; .
_
c) funccionamento dos apparelhos de marcha das embar~
earcões movidas por motor·es a explosão;
.
d) execução dos serviços de quartos, quando conduzindo
um motor a combustão interna, funccionando para serviços
auxiliares;
e) execução dos serviços de quartos, quando conduzindo'
urna machina frigorifica, .hydraulica e do comprimir ar, do
accôrdo com os regimens ordenados;
f) installações. frigorificas e de ar comprltnldo;
fi) isqlamento da~ canalizacõeª Qll. mistura frigqrificá f.
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h) insfallacão do servico de machinas hydraulicas;
i) modo de preparar as camaras de refrigeração de

:vi ...
\'ercs c seu respectivo recebimento e preparo;
j) meios· de refrigerar ou ventilar paióes de municões;
/r) limpeza interna e externa das machinas cspeciaes e
motores;
l) funccionamento dos thermo-tanques;
m) preparo, limpeza e conservação dos tanques de oleo;
combustivel c lubrificantes e seu respectivo recebimento Q
distribuição;
n) instruccõ-es existentes nos manuaes de machina3,
adoptados na Marinha de Guerra, na parte referente á sua
especialidade;
o) côres convencionadas nara a pintura de canalizações
<le vapor, agua, etc. ;
· p) muita habilitação do officio de "ajustador de ma ..
china~".
20) De auxiliar-rno.torista de .2 4 classe, a auxiliat•-motõ~
J"ista de 1" classe:
a) habilitações exigidas para a classe anterior;
b) exééução de serviços de quartos quando conduzindo
um motor a combustão, de pequeno porte, empregado, tanto
na propulsão como em, outros serviços de navio, ou quando
conduzindo machinas especiaes;
c) montagem, desmontagens e registro de distribuição dd
um motor a combustão interna para serviços auxiliares;
d) montagem,
desmontagem, ajustamento o alinhamento, das machinas especiaes e motores;
~
e) systemas ele !'oservatorios de ar comprimido, sua!3 ca ..
nalizações e valvulas;
f) apparelhos de medir a pressão c a temperatura;
u) funccionamento dos reguladores de velocidade e contadores de rotações, á inercia;
h) carga c descarga de uma machina frigorifica;
i) importancia da temperatura ambiente em relação ao
funccionamcnto das mnchinas frigorificas e do cumprimi.~
ar;
j) funccionamonto o installação dos reguladores das maçhinas hydraulicas usadas na Marinha;
k) execução e direcção de trabalhos de limpeza, conser~
vação e reparo, ·de uma ou de varias machinas especiaes ~
motores, seus accessorios e respectivas canalizações;
l) observações necessarias para o registro nos livros ek
incumbencia e de ·quartos, c nos mappas e outros documentos
da sua divisão;
m) perfeita execução do~ trabalhos de "ajustador rlc ma ..
chinas" c de "motores".
21) De au;r;iliar-nwtorista de 'I" classe, a conductõJ•-motorista:
a) lwllil i farõcs exigidas vara a elasse anterior;
b) princípios elementares sobro motores a explosão c a
rombuslão interna, machinas frigorificas, compressores de
ar c das machinas hydraulicas, uLilizada.s na Marinha;
c) conducção, dirccção c funccionamenlo do
motores à
co1pbustão intc:rna, para o serviço de pro~ulsã(l de naYíos;.
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d) conduec,:ão, direcção e Junccionamento de varias CUiltprcssorcs de ar, madnnus frigorificas e hydraulicas;
c) temperatura de rcgimen, pal'a ~ada especie de vivere,
a se r eonservado por refrigeração;
{) exccw.:.fio e direc<:fio geral dos l'Cparos em motorc3 ;_
maehluas da sua especialidade;
a) ajustamento do mancal de e~cora c da bueha das he.,
liees, sua montagem e desmontagem;
h) todas as manobras relativas ao alagamento c esgoto;
i) Jcifura elos planos e desenhos ·SObre machinas espe~
eiae.:; c motores, seus acccssoi·ios c respectivas canalizações;
i) como tirar um rascunho de uma peça de machina especial on de motor;
k) organização do "Departamento de Machinas", c>;peci~
alnwnte da divisão a que pertencer;
!) execução artislica dos trabalhos mherentes ao offieio
de "ajustadO!' de maehina~" e de '·motores", inclusive alinhamento.
22)

De carvoeiro a praticante-elect1·icista de 2" classe:

loeal izaç[lo das machinas electricas e do~ principac1i
apparelhos olccf ricos. hem como do~ fim: a que os. mesmos S'J
destinam;
b! cuidados parn procede:- a limpeza externa dos apparclhos elcctricos;
c) modo de limpar c pintar um fundo duplo.
23) De praticante-electricista de 2" classe a praticanteelectricista de 1" classe:
a) habilitacõcs exigidas para a classe anterior;
b) nomenclatura dos apparelhos electricos e seus accessol'ios;
c) llla( criai de consumo c limpeza, empre.;adu nos scrvir,:os de eleclricidade;
d) distribuição dos circuitos de illuminação;
c) corno substituir, na instullaçiio electrica, tampada.-, c
fusíveis. inutilizados;
f) 1ubri ficac~.o dos 'motores e apparelhos eleetricos.
24) De praticante-electricista de 1" classe a praticante~
a)

electricista, cabo:
a)

hahiliíaçõ(•s cxigida,s para as classes anteriore':i, dcmais desenvolvimento:
b) Ieit.ura escripta corrente e das quatro observacões sobre
os numeros inteiros;
c) como se põe em funccionamento um motor electrico;
d) meios de esfriar um motor electrico que se aquecer;
e) leitura e emprego de manometros, thermometros e
apparelhos elcctricos de medida;
f) exccu(:ão de pequenos reparos do officio de "ajustaclor-e}pef ricil'la" .·
t.non~trando

:25) De praticante-elect1·icista, cabo, a
cista de 3" clruse:

auxilim·-clcctri~

a) curso da Escola de Auxiliares-Especialistas.

De auxiliar-electricista de 3" classe, a auxiliar-electricista de 2" classe;
26)

a) dírccc,:ão 'de grupos de homens, na execução de serviços que lhes forem determinados;
Leis de 1926- Vol. III

56
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b) execução dos serviços de quartos, quando conduzindo
um dynamo ou motores electricos, de accôrdo com o regimen
ordenado;
_.
·
c) nianol.Jra do fazer um dynamo alimentar os circuitos
·da insfallação respectiva;
d) manobra dos differcntes Lypo:; do reguladores de velocidade dos dyuamos;
e) differentcs lypos de dynamos conforme as rcspectira'
exccur.:õcs;
f) conrluc(;ão de uma bateria Je accunmladorcs durante
a carga, rPpouso c df)searga;
!1) inslallat.:ão de eircuitos simph~s de lampadas, YcntilladorrR porf.ateis e campainhas de chamada. e alarme;
h) rfmaracão de eircuifo~ abertos, loealilmndó c retirando os desvios de corrente, que uos me~mos forem encontrados;
i) montagem c 'Jcsmontagem de pequenos c simples motores elcctricos;
j) leitura do schema das liga<;ões de um pequeno e sim ..
:pies motor;
Ir) installação dos apparelhos cleetrieiJS de medida;
l) funccionamento e conservação dos holophotes;
1n) manobra de rhcosfatos e apparelhos de contrai dos
motores;
n) systema geral da installa~ão electrica;
o) in:.:truccões PXisfentcs nos manuaes dn clcctricidade,
adaptados na l\Inrinha de Guerra;
1J) côre~ convencionadas para a pintnl'a das canalizações
clcctricag, ·etc. ;
q) limpeza interna c cxt.rrna dos dynaHJO:-', motores e
apparf'lhos elrctricos, em geral;
r) muita habilitação do officio' dr>, "ajuslarlnr-clccfricisfa".
27) De auxiliar-cleclricista de 2" classe a au;rilia1' electricista de 1" classe:
a) h3bilitaçõcs l"xigidas para a elas~c anterior;
b) execução e direcção dos trabalhos de limpeza. conservação e reparos de dynamo~. motores, areumnl!HiorPs, pilhas, holophotes, telcphonrs rhcostatos e de outros apparelhos clcctrieos auxiliares:
.
c) cxrcucão dos srrviços de quartos, quando conduzindo
um ou mais dynamos;
d) montagem. desmontagem, ajustamento c· alinhamento
üos dynamos e motores elecfricos;
c) reparo de dyllamos, motores e appa1·elhos clectricoc::
em geral;
f) manobras ·.:le as~ociar dons dynamos rm pat·allclo;
a) valor p significacão da volt.agem em rel3ção :ís densidadrs de cada elemento cll" uma bateria dr accumuladores;
h) cuidados relativos ao trafamenlo de uma bateria de
accumuladores .:
·
i) lin1ms da installação rlcctrica:
j) ápplicação e ·dos cuidadõs relaf i vos nos instrumentos
portateis de medida elcctrica;
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k) observações necessarias para o registro nos livros do
iucumbencia e de quartos, e nos mappas e outros· documentos
Ja sua "divisão";
·
l) perfeita execnçãu dus trabalhos
de "ajuslador-elcdrieista".
,
28) De an.r~ilim·-eleclricisla de 1" classe a cumluct·orclcciri.eista:
o) hal.JiliL:lç•::ic:-; exigida:; para as classes anteriores:
ú) d;ntautus e motores exitaJos em série, derivação c
COllllJOUlld;
c) rcg-inu~us

de funceiunamenlo de dynamos, em geral,
usados na :\larinha:
d) ap}Jal'elhus de medida c segurança u:-:atlos na:-; insl ailaçÕl's que permittem a a~so0ia~;ão de dynaruos;
e) funel'ionamento c do arranjo elcclrico dos molorcsgcradore:-: e tranformadorcs;
f) proce~sos dn .carg·o de aceumulauorcs eleclrieos c o
modo de carregai-o;
u) funceionamento. t~ouscrvação e reparo
dos apparelhos usados IHli'a indicação de marcha, conlrol de Uro o de
velocidade:
h) ](~i t ura de planos e desenhos sobre inslallat;ües eleülricas em geral;
i) como tirar· um rascunho de urna pequena installação
clectrica;
j) organização do departamento de machinas, especialmente da "Divisão E";
/;) e:xncueão artistiea do offieio de "aju~..tador-elcctricista".
2H) De o.}J/'cndiz a 1n·aticante-at'ti[ice de 2" classe:
a) localização das offieinas, das maehinas, ferramentas c
dos paiócs de ferramentas;
b) nomenclatura geral das ferramentas relativas ao officio que desejam possuir;
c) cuidados para proced~r a limpeza das ferramentas o
machinas-ferramentas;
d) modo de limpar c pintar um fundo duplo.
30) De p~·aticmzte-arti{ice de 2" classe a 1Jraticantc-arl ifice de 14 classe:
a) .habilif.ar,ões exigidas para a classe antc~rior;
b) nomenclatura geral das machinas-fcrramcntas relativas ao "officio" que praticam;
r) modo de limpar c conservai-as;
d) nomenrlaf.ura do material de consumo ncccssario para
a execução df' pequenas obras concernentes ao officio que
praticam.
31) De pmticmztc-a1'fi{i('e de 111 classe a praticante-'nrH{ice, cabo:
o) habilifaçõcs exigidas para a~ clasRcs anteriore~;
1J) leitura e escripfa r,orrf1nte e as quatro operaç:ÕPS :-;dbrP nnmeros inteiros:
c) fcnamentas do officio e sua conservar;ão; reparo das
mesmas;
.
d) material utiJrzaqo no officio que praP~am;
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32) De praticante-arti{ice, cabo, a auxiliar-arti(ice de
classe:
a) cm'so da .l!;scola de Auxiliares-Especialistas.
33) De auxil'iar-arti{ice de 3a classe a auxilim·-arti{icc
de 2a classe:
a) direcção de grupos de homens na execução de obras
e reparos que lhes forem determinados;
b) execução de obras de pequena monta, relativas ao seu
officio;
c) utilização das respectivas machinas-ferramentas, sua
conservação c reparo;
à) instrucçõcs relativas ao seu officio,
existente,s nus
manuacs adop.tados na Marinha de Guerra.
34) De au.Tiliar-arti{ice de aa classe a auxiliar-artífice
de Ja classe:
a) habilitações exigidas para a classe anterior;
b) execução perfeita das obras que lhes forem con·
fiadas;
c) avaliação correcta do material necessario á execução
de uma obra e de como se lê e interpreta um desenho para
officina;
d) direcção de uma officina;
e) necessidade de material e pessoal para orçamento de
uma obra.
35) De auxiliar-arti{ice de I a classe a artífice de machina de 2a classe :
a) habilitações exigidas para as classes anteriores;
b) direcção de todos os serviços de uma officina;
c) execução artística dos trabalhos relativos a seu
officio;
d) organização do departamento de machinas, especialmente da Divisão a que pertencer.
Art. 115. As habitações nos assumptos praticos exigidos dos marinheiros e sargentos, praticantes de especialidade
e auxiliares-especialistas artífices de aviação, serão observadas de accôrdo com a graduação, tendo em vista os serviços
que lhes competem.
Paragrapho unico. Os assumptos praticos a que se refere
este artigo serão classificados segundo a sua natureza, nos
seguintes grupos :
A - Pm·a a especialidade de motoristas :
1 - De praticante de 2a classe a praticante de la classe:
a) nomenclatura geral das peças de motores e ferramentas;
b) modo de limpai-as e conservai-as;
c) meios de transporte .de motores c cuidados necessarios;
d) leitura e cscripta corrente e ns quatro operações sobro
numeros inteiros.
2 - De praticante de la classe a praticante, cabo:
a) habilitações exigidas para a classe anterior;
b) pratica de desmontagem de motores;
c) modo de fazer vedar as valvulas;

a·

ACTOR DO PODER EXECU'l'IVO

·S85

d) pratica de ajustamento, montagem e distrihnir,.ão de
motores fixos e rotativos;
e) velas c ajustamento dos electrodos;
f) leitura e esceipta corrente c as quatro operações sobre
numci·os inteiros e decimaes.
3 - De p1'aticnnfc calw, a attrtilim·-cs1Jecialisla de 8'"

clrrsse.

habilitações exigidas para as classes anteriores;
ajustamento, montagem c distribuição de motores
fixos e rotativos; pratica no officio de ajustador do machina;
.
c) desmontagem, limpeza, montagem e regulamento de
magnctos c systcma dr accnndimeuto Delco c accnndimento
por bonina;
d) experiencia de motores em banco de prova;
el causas do máo funccionament.o dos molorcs c meios
de corrigil-as;
f) montagem e installação de motores nos aviões; conservação dos motores nos aviões; preparo dos motores para
vôo;
g) pratica do funccionamento das metralhadoras c pra ....
tica de tiro;
h) curso de artifice de aviação.
lt De au.'ti.liar-especialista rle ,'J" classe a auxiUar-espe-.
cialista de 2" classe :
a) habilitações exigidas para as classes :mtcriorcs:
b) baterias e carga de baterias;
c) enrolamento de magnetos c dynamos;
d) cone(wto nas installações electricas ele
motores e
aviões;
e) installacão de cnhos clectricos c dr. commnndo dn::l motores nos aviõe"s;
f) ajustamento de cabos de helices;
g) direcção de grupos de homens na execução dos serviços que lhes forem determinados.
5 De auxiliar-especialista de 2" classe a auxiliarespecialista de 1a classe:
a) habilitações exigidas para as classes anteriores;
b) aval_iação correct a do material necessario á execução
de um serviço;
c) como tirnr um rnscunho de pecas do motores;
d) leitura de planos e desenhos sohrc motores c seus
nccessorios;
e) dirr.cç.fio de nma officina;
.
f) exrcur,~o pnrfcif a dos trabalhos que lhes forem con ...
fmdos .
. 6_- nr- fl1l.1~ilim•-espccialista de 1a classe a artífice de
mnaçao:
a) h~hili~açõns exigidas para ns classes anteriores;
b) d1recr,.ao de todos os serviços de uma officina;
c) orguniznção do departamento a que portenef'm.
B J>am. a especialidade de montadores:
7 De ])ratieantc de 1a classe a p1·aticante cn.lJO:
a) llOnH'ndntnra gn1·:1l drts difff'J'rnf CP. pnrf 0s dn um
avião;
a)

b)
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b)

limpeza de ferragens, estays c supcrficics;

c) costura de cabos de manilha e arame;
d) pratica de costura do panno o rem1~1Hlns;
e) leitura e e:-erip!u corrPn!c c :.1s (}llatro opPI'a(.'ÕPs sobra

nnmeros i11tciro:3.
S ~ De )JI'fllicanle tle I" classe a praticante caúo:
a) hahili!aeões t>xigidas pura as elassos nnft•riores;
JH';lfica

b)

dt~

l~llfPJiallWlliO

dt•

;-;ti)H~I'I'irif'S

I'

Juzj)n,.

grms;
c) pral ica de dopagcm e pinl ura;
ll)

praliea de montagem c dcsnwnt.agcm de nviões;

e) Ic itnra e cscripta corrente c a~ qua Ir o orwrações sobre

nnmeros int.ciros e decimacs.

·

De prati.canle artífice cabo a au:rilim·-especialist11
rle 3" classe:
O -

a) habilitaç.ões exigidas para a:o; cla:::.srs anteriores:
lJ) pratica rlc alinhmnento de aviões:
,. ) pratica de collocação dP ff'rragc11s nas superfir irs;
d) curso de al'Lific0s de avia~:ã9.
10 - De azt."tiliar-cspcciulista de :r clu.~se a rw.cilim·-

rspccialista lle 2" classe:

habilitações exigidag para a~ classl's anteriores;
caractcristicas para o alinhamento dos diff~renfes
typos de aviões da l\Iarinha;
c) collorn«::ão de instrumentos noi'i aYiõei'i P de como regulai-os;
d) Jpifura do planos e desenhos de aviões;
e) dir·ccção do gl'upos de homens na ~~x0cur,ão dos ser·:viços t{liP llws fon~m ddPrminados.
11 De au;ri.liar-especialista de 2" classe a auxiliarespecialista de ta classe:
a) habilitações exigidas para as classes anteriores;
b) pratica de reparos nos instrumentos dos aviões;
r) inspecc,:ão de superfic.ies antes de serem entelladas;
d) avaliação corrccfa do mafPrial n0cf'ssario á f'xecudio
rlo um servi{'o;
•
e) direcção de uma officina;
f) cxecncão JWrfeifa dos trabalhos qur lhes forem confiados.
12 - n~ rru.'rillar-r.~pecialisfa. de la clossl? a m·ti{ire d~~
a)
ú)

ro:io~·ao:

rr)

n

habilitações exigidas para as clas::cs anteriores;

h l inspec«;ãn geral de todas as parff.•s de 11m avião antes

rl('poi~

de serem cnl.elladn~;
insprcção de aviões;
d) direc~:ão rio f.odos os serviços de uma officinn;
c) o!'ganizarão rln dPpa l'tamenf.o n qtw JW!'I «'IH'I'rflm.
c)

C - Para t1 especialidade de cm·}Jinfeil·o:
1:3 - De ')i1'aficanfc de 3" rlasse rr proticnnte de 111 classe.
a) nomenclatura de ferrnmcnfas e machinns de carpin-

taria;

b) limpeza e ronsnrYação das mesmas;

lrituru c cscripta corrente e as quatro
}ntoiros;
c)

operr~«::õrs

sobre
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14 - nc jlraticante de 1" classe a praticante colw:
a) habilitações exigidas para a classe anlcrior;
b) pratica de maehinas ue carpintaria;
c) eon l't>ctão á machina de peças de estrn~tnra; longarinas pnra ru~ilagem, arestas de ataque e sahHla das azas,
serragem e apparelhamento tlo laminas para. fundo df~ hotr~,
8errngPm tlc almas para nervm·as de azas, vasamento fle longar í nas para aza;
d) lt>.itura e escripfa eorrente o as quatro operações ;::.oln'n
os nmneros inlciros e decimaes.
15 Dr~ pl'af kontc cnlJo 11 au.r,il.iar-e.'i]Jeciali.slu d:~
3a class~:
a) llahilitações exigidas para as classP::> anfrriore:;;
li) praliea dn ol'firinas c estruct.nras;
_

r) corif«>et:ão <.le IH'ças de cs1rnct.uea a mao; montnn!P~ e
frnvt~:;sas de fusilagem, (•sroras, IH'l'\'lll'D.S pnra ~1zas e nuteas
SUJWl'finiPs, curvas dr azas c lemes, cm·vns. lammadn~;
ri) Cl.ll',;::o de artífices de aviação.

H'l ])e ou:cilior-f'speriulistn de .1" classe 11 (!1/:dl.iores}JPria.lislo de 2a classp:

o) hnhilitaçõf•s Pxigidus para as
l1) p1·ttfiea do officinas;

clases~

anfrriorcs;

c) rt>varos em g1·ral de bote~, flucl.uadorcs, azas, h'mrs
c drrnais superfícies;
d) loítura de planos e desenhos de peças de cstruclnra;
e) dit·ecção de grupos de homens na exrcnçfio dos ~('1'
Yiços q11e lhes forem determinados;
17 ./)e ou;rifiar-especialisla de 2a classe a au.J:ilim·('Spr:cinlisto. de In rlos:sc:
a) ha!)ilitar,õt>s (lXigidas para as elnsscs anteriores;
b) pratica de officinas;
c) dosmontagem, remontagem e alinhamento de fuzilagens. COJÜ{·e~:ão dP azas e todas as demais superfícies. confccçiío dP montantes de :u:as; pratica de eonfecção de heliees;
d) nnlliac;fio corrreta do mnlf.'rial nrcessario ú ~XI.'Cllr;iio
de um servi~o;
u) dirncç.ão de uma officina;
f) r·xeeução perfnita dos fl·almlhos que lhrs for0m cnnfiados;
18 --- nc OU;l·ilim·-Pspeciolistrr de ,la f'lrtssr. a rtrt1:j'irc rT•
avioçtin:
a) hnhililaçõc•s E:'xigídas para as r,las~r~ arl1 Prim'e;;;
b) rrvaro c halanCNlmcnto de bcliccs;
f'

J cnnfeCI}ÚO

d)

de lteliCI~S;

rectifica~ão

de

·alinhamento~

de esfructuras;

e\ direcc:ão de todos os serviços dl:' uma officinn •

f) organiza(;ãn tln düparfamenfo a qw~ pm•lrmce{·em.

Poro. a especialidade de C11ldeirci.ro:
Ds 1H'alirm1fe de 2" classe a ]n•alicante de ta cla.~se:
n) nnmPnrlafuJ·a rla:-; marhinas, fPrramrnfas f' appnrf'1ls:vfns na Slla nffieina'
b) limpeza c eonservaçã'o dos mesmos·
c) pratica de preparo de soldas;
'
(i) vratica de cOilfecção de ferramentas simples.;
J) - -

Hl -

nw~
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e) leitura e escripta corrente e as quatro operações sobre
inteiros;
.

20) -

De praticante de 1" classe a praticante cabo:

a) habilitações exigidas para as classes anteriores;
b) preparo e npplicacão dR soldas;
c) confecção de ferragens simples e pratica de confec~ão de qualquer ferramenta;
d) limpeza interna e externa de radiado1·es;
e) leitura e escripta corrente e as quatro operações sobre
nu meros inteir~Js e decimaAs.
21 3" classe:

De

pratirrmte

cabo

a auxilinr-esper.iaUsta

de

habilitneõ~:>s

exigidas para as classes anteriores;
pral.ira de reparos Pm lnnqnRs, canalir,ações, homhas
e radiadores;
c) }Jrat.icn rlf' confecção de qualquer ferragem de
avião;
d) pratica de solda oxyrlo-acetyleno e solda electrica:
e) curso de artífices de aviação.
22 - De au."Ciliar-especialista de 3 classe n. mt.r.iliarc.r;pecioli..gfa de 2a cla,.;sc:
a) habilitações exigidas para as classes anteriores;
b) prova hyrtrnulica rle radiadores, homhas, tanques e
canal iznçõcs;
c) prntica do conslrucção de radiadorefi, Ianques, canalizações e hombas;
d) leitura de planos e desenhos de ferragens c apparelhos de sua especialidade;
e) direcç,ão de grupos de homens na execução dos ser,.
viços que lhes forem confiados.
n.)

fJ)

11

23 De auxiliar-especialista de 3" classe a auxiliarCSl)ecialista de la classe:

habilitações exigidas para as classes anteriores;
b) constrncçfio de radiadores, tanques, bombas e canalizações;
c) avaliação correcta do material necessario á execução
de um serviço;
d) direcção de uma officina;
e) execução perfeita dos trabalhos que lhes forem confiados.
a)

24 ~- De auxiliar-especialista de 1.. classe a artífice de
aviação:
a)
b)
c)

habilitacões exigidas para as cla~ses anteriores,
direcção de todos os serviços de uma officina;
organização do departamento a que pertencerem.

Para a especialidade de photographos:
25 -De praticante de 2" classe a praticante de 1• classe:

E) -

nomenclatura das differentes partes das machinas
e demais. material em uso na photographia;
b) nomenclatura dos differcntes "chimicos" usados em
photographia;
c) limpeza, conservação e ti·ansporte e acondicionamento
das machinas e demais material accessorio usado na photo ...
graphia;
a)

photo~raphicas
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d) leitura e escripta corrente e as quatro operações Robre
inteiros;
26 - De praticante de I" classe a pratica:nte cabo:
a) habilitac·õcs exig·idas para as classes an1rr·iores;
b) prsparo • rte rcveladores e fixadores;
c) lavagem de fihns e placas e seccagcm rtos mesmos;
d) colloca~:.ão da machina nos aviões;
_
e) leitura e escripia cm·rrnlc c as qualro opf'J'açors solll'ü
numeros inteiros e decimacs.
'27 De prati.cante cabo a auxilia1·-especialista de
a) hahilitaçõrs exigiclas para ns classes anteriores:
b) pratica de camara escura:
r) côpia;
d) como canegnr f' clrscarregar lnngazins c chnssis;
e) em·~o de art.ifices de aviação.
2R) De au..riliar-especio.listn. de 3" clmu~c n. ou.;Tilim·rspf'cinlista de 2" classe:
a) habilitações f'x:igidns para as cl:'tsscs anteriores;
b) cn ida dos eom ns lentes, limpeza e conservnc:.ão lias
mesmas;
c) ampliações e reducções;
d) pratica rtc photographia aérea:
e) pratica rle desenho e cartographia;
f) prntica rtc intPrprf'fação:
a) rlirecção de grupos de homens na exectt~\ão dos set·-·
viços qne lhes forem confiados ou determinados.
29) De auxilitn·-especialista de 2" classe n o.u.riliorespccialista de I" classe:
o.) habilitações exigidas para as classes anteriorf'~;
b) pr·at.ica de photographia aérea ohliqun;
c) levantamentos photogrnphicos;
d) pratica de steroscopia;
e) confecção de mozaicos;
f) avaliação correcta do material necrssnrio a nm
serviço;
g) direcção de gabinete photographico;
h) execução perfeita dos trabalhos que lhes forem confiados.
30 De nu.Y:iliar-especialista de I" clns8e a artífice de
aviação:
o.) habilitações exigidas para as classes antnriorrs:
b) fiscalização de machinas photographicas;
c) modo de regular os obturadores;
d) organização do departamento a que pertencerf~m.

CAPITULO IX
AT'I'JlJBUIÇÕES, llEVEJlES E DISPOSIÇÕES ESPECJAES

Art. 1 J ô. Aos in rnriores rm geral, além rlos deverrs militares e cir nrrlrrn 1echnica q1w lhes cabem em virtude rle
rrgulamcntns c outras disposições em vigor, compete:
a) auxiliar os sub-officiaes em todos os trabalhos relativos ás suas respectivas especialidades, sempre que forem
para tal fim des.fgnados;
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lJ) tr~r o encargo de grupos n~s in~umbcncias e de tudo
m::ti:7 qtw aos mesmos pctte?cer, mcl,ustve o. pessoal, de a~
cÔI'dO com as organizacõ~s mternas dos naYws e estahdectment.os da l\larinha;
c) consflrvm·· com zelo e profieiencia t'1dn o qne constituiJ· o seu encargo e a elle disser respeito;
.
d) fazPr quul'los, observando o detalhe que for orgamr.aflo para os serviços de sua especialidade;
e) scrYir nos estabelecimentos. offieinas ~' cmhareaçGes
da l\hu·inha, sempre que forem designados;
f) ohsenar, rigorosamente, todas as imdrucçõrs officiaes
que tenham relação com a const~rvaçfiu, limprza e spgurança
do qtw I hr~~ for confiado;
fi) dar fif'l cmnpl'imrmto a toda::: a-: inslr·nrçõf's e disposir:õt'S IJ'UC lhes forem inhcrenfes e constarem das organizarÕI)s e tabf'llas adnvtndas, 110 S('J'\·iço d'' :::uns P!':'IH'Cialidadr'-.;
iw~ navio:-; n r•sfalwlrc.imrntos de J\Iarinlla:
h) curuprit· e fazer cumprir pol' todôs os seu~ sullordinados, dn todas as classes, as ordens que rrcelwrnm;
'i) assumir, temporariamrntr~ as re::;ponsahilidades que
cahPlil aos su b-officiaes, 1odas as vezrs qtw forem dPignado~
para suhstitnil-os, tan1 o nos serviços das meurulwncins. c.omo
nn:; de quarto, no pnl'to ott em viag·em, r tiven·m a gradttn«::fi,l
de 1° sargento.
AJ't. 117. Aos marinheiros em geral, além dos deveres
militaJ'('S c ~,. ordPrn tPchniea qun 1hPs enln•m em vir[:UdP de~
l'Pg-ulam('nlns e outras di~posiçõcs I'Jll vigor, COlllfH~tc:
a) o ''neargo, com. responsahilidadt~ pr•JfH'ia, dn ·geupos de
prac-as dt•talhadas para a execução de trabalhos confiados aos
sub-officiacs e ao~ auxiliares-especialistas, f' da direcção do
faxinas de qualquer natureza, quando tivcrpm a graduação
do cabo;
b) executar todas as limpezas e faxinas, occupando o~
postos que Ihrs forcrG indicados pela rotina fiiaria dos depar..
tanwentos e divi~ões dos navios e estabelecimentos;
c) exemitar, como ajudantes, todos os trabalhos confiados
aos suh-nffieiaes c auxilinrrs-ospccialistas; fazPr indistincfaJJJ~'nte servi(;o de rancho;
d) fazrr os serviços de quartos o nelles executar os fraJ,alhos pl'OJ)rios e corrPspondentcs ás snas gl'aduações c f'spe~ialidadns, ohs(•rvündo Sf'mpre os dPI a lhes qtin forem orgauizadn:::;
e) servir nos estabelecimentos, officinas P embarcaçõc•;:;
da Marinha, todas as vezes que forem desig:nados;
f) auxiliar QS suh-officiaes e os auxiliares-especialistas
nos trabalhos dn rcparaçfio c conservação de tudo n qtw perIPJJcer ao=' 1:iel'VÍ('OS de suas c<.::Jwcialidacles, nos IUt\'ios (' eslal.t~•lecintenf os da l\larinhn:
. a) dar fiel cnmpri)'iwnf.o ·a todas as in~trucçüc .. : e .:Ji.;;pos~çoes que lhes fori'IH iulterentes e constarem da:-; organizacoes e tabellas dos 11ados o estabel(~cimc!lf.os da Mariul!a;
h) eHtnlprii' rig~oq·nsamP.nit~ todas as or·dt•n:'l que rereht'rem;
i) a;;;~umir. t PmiJwr·uriamente, as responsabilidades qnt.'
cab<'m aos auxi.liares-cspecialisL-as de aa classe, todas as vezes
~uo forem designados para substituil-os, tantõ ;nos serviços
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das incnmhcncias e grupos de incumhencias, como nos de

quarto, no poelo nn e,m viagf'm, f'i tin~rem a graduação de
marinheiro nacional Cabo.
Art. 118. Aos AE-A (ou PE-.\) eumpH', ''~IH·eialtnenlc:
o) Como fiel de artilharia:
1o, a guarda e conservação. de .todo o ma! erial ·dP artilharia (' de eonsumo recolhido as d1:;;pensas do dPparlamento

n sc,ti cargo;

:.?". ter ern dia o livro de carga do n1:llerial sub ~ua rr.Fpnnsa 1J il idade;
3", recrber ~ escripturar o maLel'ial reerllidn;
distr·ihnir f' organizat• n mappa de d<'srH'Z:l rio lllal•~t·ial
rlr.spend ido;
.
5°, dil'igir o serviço do paioleh·o P do S("ll ajudante;
Ü0 , oecupar nos exercícios diarins, uu Pm ·'1wsfo de eombatP", o posfo que lhe for· tlt~:;ignado.

'•o,

b) Como clwj'e ele

IOi'J'C:

1°, auxiliai' o commandantp da lorn• rm tudo qne so relacionar com a consPrv:u:ão, pt·t>rmrar.;ãu c reparo du maiPrial
fl:l fO('J'f':

2", auxiliar a instrueção e treinamento do J>es;;;oal;
:~o, pl'OCPdi'I', snh a dirf'eção dn eornmandanle da torrr•. ú
roctifieatfio da:-; nl•;a~ de nli1·a, n qnaf'squer nu! t·ns trahalllo~
na ·fone;
/1°, auxiliar o corr.mandante na confec.~ão dos registros
do~ Pxere.irios o trahalhos na torre:
!"1°, IPr perfeito conhecimento de toda jnsfalla~;ão c Cf11UipanH'n f o da torre;
Ü0 , tPI· con lterimenlo dos processos de direcção de tiro e
capacidade dn manobrar a torre em 1~ombatc na ausPncia do
commandantr;
7°, ter conhecimento elementar de balistica e observação
de tiro nccessarios para corrigir e dirigir o fogo da torre;
8", ronlwef't' pefeil a mente todas as prt~eauçi)Ps de segurança relativas ao canhão, ás munições e explosivos;
9°, conhcrimcnlo prrfeilo do syp.lcma dl' alnrg::nncnto, sua
manohm " provas:
·
J n, r.onlwcimento dos deveres dos auxiliares-cspeein lista a
no ex1•reieio das varias funcções que lhes com'f>elPm;
·
11, eonhpeinwnto detalhado dos a~sumpl o~ qtw são rla
comJ)f'lnncia do ajudante do chefe de torre;
I :2, Pxrcnção dos servicos mecanicos t:wcessal'ios ao re ..
pnrn n á conserva~_;ão dos maehinismo~ e instnlla~õr>s de lnrre,
al!~ ltn,jp a enrgo do pessoal dn mach in a:;;.
r) Como ajudnntr dn chcf'e de itw1·e:
1", di;.;lrilntir f' ex<~rcilar o pc:::snal da tonr c rlos pai6e&
inclttsi\·t~ Pm easos .•Ir> ayarias e aecidf'nte•;
:! pl·epal':ll' a torre para o fngo;
:l", auxiliti'l' a l'PCtifieat;iin das alt:~s df' mira:
'~o. nnxilhn' n chefe .-ln fof're na rnn;;;Prva~ão P l'l'pat·o~
flp, Indo o maiPJ'ial rl:l toerc;
5°, !t•r t•nn·IJccinwn!o detalhado dn ranhi1n P dt~ toda a insfallat:fin da torre;
·
no, ter conhecimento dos apparelhos existentes na torre
para a direcção. ~o tiro e systcma de communicaçõcs;
0

•
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7° conhecimento geral do systema de direcção do tiro e
1m; m~thodos de tiro adoptados;
SO, conhecimento perfeito do servi~o do. munição;
.•
9°. conhecimento dos deveres dos mfor;oros no exerciCIO
das rliversas funcçóes que lhes competém;
1 O, substituir o chefe de torre e com elle revezar-se para
Rxercicio.
d) Como chefe de defesa ou de urupo de canhões:
1o auxiliar os officiaes encarregados f'm f.ucto o que se
roferh~ a preparaç.ão, conservação e reparo do material ria artilharia;
2", auxiliar a imd,rncção o f.rf'inamcmto rlo pessoal;
3°, ter conhr.ciment.o geral do systema dn flirecç!lo do tiro
e rfm; nlf'fhorlns para a artilharia anti-forpediea;
4°, ser capaz de dirigir o fogo da dc~f,'sa, nn grupo de
~:mhõf's nos casos de fogo dividido:
!)o, f rr ennhf'cimento elemrntar de balistica e do observação fie tiro. necessarios para corrigir o fogo ria defesa ou
~rnpo fie canhões.
e) Como escoteiro:
1o, a guarda, conservação c reparos do armamento porla til a s~u cargo;
·
2°, instruir o pessoal no conhecimento e manejo das
nrmas port.nf.eis e da re.spectiva munição:
3°, auxiliar o official encarregado em tudo o que se reff'rir ao armamento porta til:
4°, occupar, em combate ou exercício. Q posto que lhe
for determinado.
f) Como chefe de canhão:
1°, ter habilitacão em distribuir o exercitar a gnarnicão
de um canhão:
2°, conhecer as precauções de seguranr;a u serem observadas no servieo do canhão, e do modo de proceder em caso
do nega;
3°, saber rectificar as alça.s do seu canh1'ín e ajustar ·as
~llllf'tas telescopicas;
1°, conlH'cimf'nto compiMo do canhão e rnparo, montagem,
r}f'smontagrm. ajustamento dos diversos orgãos fl apparelhos;
5°, conhecimento dos termos geraes •Usado.r;; rm artilharia;
6°, conhecimento da munição empregada: cnidado para a
~tm conservação e manejo;
7°, conhrcimento dos meios de transmissão o rocrpção de
rlist.nncin, rlesvio e ordens de combate;
.. so, t~r os conhecimentos nec·essarios c rapacidade para di,,' P:Jl' o tiro de seu canhão com direccão local:
go, saber montar e usar os apparolhos parn o 0nsino da
rnnfaria e para o de carregamento.
g) Como chefe de qrupo de paióe.~: nu chefe de pai6l:
1°. ter hahilHarl'io em distribuir e exe,.cif ar n pessoal dos
paióes de munição;"
-2°, conhec~r as procauções do :=:f'gnran~:l n srrrm obserradas no serviço dos paiófls;
::lo. COIT~ecer as munições O CUidados eom O Sflll manejo
~' ronservaçao;
4o, conhecimento .dos meios de alagamento e esgotamento
rlos paióes de munição;
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. 5°, servioo de registro de temperaturas e refrigeração dos
patóes de polvora.
Art. 119. Aos AE-TM (PE-TM) cumvee. especialmente:
,

a) Como fiel de torpedos:
1o a guarda e conservação de todo o material de torpedos

e de Jonsumo recolhido ás dispensas do departamento a seu
cargo;
· o 1·1vro de carga do ma t er1a
· I so b sua re2°, t er em dia
sponsabilidade;
ao, receber e escripturar o material recebido;
4o, distribuir e organizar o mappa de despeza do material
despendido;
.,., 1. ,,.
5°, dirigir q serviço d9 paiol~ir~ e do seu ajudante;
6°, occupar nos exermcws dtarws, ou em "posto de combate", o posto que lhe for designado.
b) Como chefe de grupos de tubos (ou chefe de tubo):
1o, auxiliar os officiaes encarregados em tudo o que se

referir a preparação, conservação e reparo do material de torpedos;
2o, a'uxiliar a instrucção e treinamento do pessoal:
3°, occupar nos exercícios diarios, ou em "posto de com'"'
bate", o posto que lh.e for designado.
c) Como chefe de grupo de paióes ou chefe de paiol:
1°, ter habilidade em distribuir e exercitar o pessoal dos

paióes de torpedos;
2°, conhecer as precauções de segurança a serem observadas no serviço dos paióes;
' ao, conhecei: os torpedos e cuidados com o seu manejo e
conservação;
4°, occupar nos exeroicios diarios, ou em "posto de combate", o posto que lhe for designado.
Art. 120. Aos AE-TL (ou PE-TL) cumpre, especialmente:
a) Como chefe de estação:
1o, ter perfeito conhecimento de todo o material de sua

estação e de todas as ordens sobre communicações nacionaes
e internacionaes;
2°, o encargo das estaçõ.es e de t1udo mais que constituir
sua incumbencia, inclusive o pessoal, de aceôrdo com a respectiva organização interna;
ao, conservar e repar·ar com zelo e pruficiencia os apparelhos das estações de ·que são responsaveis;
4°, ser, quando embarcado, o auxiliar direeto do official
telegraphisla ou do chefe da incumbencia;
5°, cumprir o .que for determinado sobre./o modo de funccionamento dos apparelhos de sua incumbencia, observando as
respectivas instruccões;
,
6°, verificar e regular o consumo de todo o material destinado á sua estação;
7", observ-ar rigorosamente todas as instrtucções officiacs
em vigor sobre o serviço de communicaçõe~ navaes;
8°, fisealizar e fazer cumprir toda escipturação adoptada
no serviço de telegrap'hia da Marinha;
9°, eonfcccionar os mappas de toda. escripturacão referente
ao serviço intermediario, nas ·estações costeiras, . obedecendo
ás instrucções em vigor;
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tO, dar fiel cumprimento a todas as insLrucções, .diseosições que lhe forf'JP. inher.entes e constarem das .orgamz~çoes
e talJCllas adoptadas no serviço de telegraphia nos naviOs e
est.alw!Pcimcutos de 1\f.arinha;
11 eommúnicar as avarias e os concertos ner.r.;;;sarios ao
)IOlll f{ulCCionaTHCH[U UO SUa estação;
1:?, procurar manto~ harmonia de vis[.a~ de. coop~ração
com a estarão telegraphwa. terre-stre com que estiver ligado;
1:1, cumprir e fazer cumprir por t.odos os seus subordinados as ordens que receber.
b) Como ajudante da estaçtw ou, chefe de qzwrto;
1", tf-~r perfeito conhecimento de .todo material de sua in ..
rumJwncia;
:zu, o Plle:u·go f.lo.s gr·upoR de sua ineumheneia n tudo que
ao nn·~mo pertencer, inclusive o P·P:5soal, do aeeôrdo com as
respectivas organizações internas;
3°, conservar c reparar, com zelo e proficiencia, tudo o
que constituir o seu encargo e que a ellr disser respeito;
4°, fazer o serviço de quarto, obseryando o detalhe organizado pelo encarregarlo da estação;
·
5°, CJUmprir o que for det-erminado sobr8 o modo de funccionamenfo dos apparelhos de suas incumhencias, observando
as respectivas instrucções;
·
6°, verificar e regular o çonsumo de todo o material destinado á sua incumbencia;
7°, observar rigorosan1entc todas as iust. rueções officiaes
em vigor sobre o .scrvi-:o de communicaçõP.s navaes;
8°, fazer toda a e:.;criptura('ão relalha ao rJnarto que tiver
frito;
W, dar fipl euiniH'ilnenl.o a todas a~ instrueeões e disposit:.ões que IJw fon•m inllc!'entes o comdarf'm das organizações c tahella adupladas no serviço de telegraphia' dos navios
e esta·belceimentos de Marinha;
10, executar todas as limpezas e fachinas .. occupando. os
pontos que lhe forem indicados pela rotina do navio ou estabelecimento onde servir;
11, assumir temporariamente a responsabil.idade que ca'be
aos chefes de ostaoão, todas as vezes •qtw fôr dBsignado para
substituil-os, em qualquer de seus serviços;
12, cumprir rigorosamente todas. as ordens que receber.:
.Art. 121. Aos AE.-ST cumpre, especialmente:
a) o encargo das estacões de signaes de bordo o tudu
mais que constituir suas incumbencias, inclusive o pessoal
de accôrdo com as respectivas organizações internas·
•
b) .auxiliar os especialistas .signaleiros-'fUmoneiros em
t.odos os trahalh~s relativos á sua· especialidade, sempre qu4?
±orem para tal fim designados;
c) consen-m· com zelo e proficiencia tudo o que const.Huo
o seu encargo e a el_le disser respeito;
d) fazer os servi{."'S de quartos ohsri'Vtllldo o detalhe org·anizado pelo. enearregado d1~ signàes;
. ~) cUm}Wir o ·que fôr determinado· sobre o modo de func.cwnamento cios. app~trelhos _;de suas incumhcncias, observando as respecf 1vqs mstruec,:oes;
.
f) ~erificar e r_egular o consumo de todo o material fl~s
lmado a_ conscna~;ao de tudo o que pertencer ás sua's in..,
cumbencms;
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g) observar rigorosamente touas ~s i"gstrucç~es _officiacs
vigor sobre o servieo de commumcaç.oes I~a\ aes, _
m /I fi:·c·tlizar n faze"r cumprir toda a · nsc~·tpturaçao adopta'd~., 110 s~rdço de Signaes da Mar.inlm de üucna, nos naviu::; em ctuc clwfiarcm estações de s1gnae~;
_
.
O dar fiel ctnupt·imento a todas as mstrucç10rs c dlSPf'!sições que lhes forem inherentPs. e eonstarem das orgamZtH~õcs e t alJellas ar! optadas no seiTIÇO de stgnae:;.
• Art. 12.2. Ao~ PE-ST cumpr(', especialmente:
n.) exrcutat' f odas as limpezas e fac~1ina.s, occupando os
pontos que lhes forem i.ndicndos pela rol ma do nav1o ou estabclPcimenln onde F'PJ'vn·em:
.
.
.
/1) fazr•r• OS SPI'\'ÍÇOS de ·Qnal'los t'Oill SIÇ!H:lkii'O~ OU ll~ll011CÍI'O~, observando o detalhe que fôr o~·gamzad~;
. . .
c) cumpri!' rigorr?samente todas. as _mstrucçoes ot fJCJaeg
em vigol' sohn~ o serv1ço de commumcaçoes navaes;
d) cumprit· o que fOr determina~lo sobro o. modo de funccionarnenl o dns apparelhos de suas mcumbenctas, observando
as respeel i\'as inslrucções;
.
_
.
c) dar fiel cumprimento a f o das as mstrucç"UeS e dispo.sit'Õe~ q1w lllrs forem inherenl cs e consl arem das orgamza·çÕes e 1abellas ndoptadas no servi(: o rlc Signaes e Timoncria
110s naYios e estabelecimentos dt• Marinha;
f) rumprit· rigorosamente todas as ordens que rece]Jerem.
Art. 123. Em quanto os a·ccumuladorcs c os motores geradores do servi.;:o de baixa tensão não ficarem dependentes
da divisão E, como determinou o art. 22, do decreto nume;ro 17.506, de 3 de novembro de 1926. ou até que na divisão P haja Jlessoal sufficientementc habilitado na fórma deste
'artigo. spr·á permiHido o desta:qnc de algum pessoal do ramo
clectrici:-'la do S. G. MA. para servir na divisão F, para ccmducção, reparo e t~onservação dos ·accumuladores e motores.
Al't. 12,1. Haverá um curso pratico de baixa-tensão, a
bordo, afim de preparar os AE-CM e SE para servirem nas
divisões F. F. e N. regulado por instrucções espcciaes do
ministro.
§ 1.•• A:;; prac•a:;; approvadas nesse curso terão as no f ações (F) e (N), serão em numero estiiclamente necessario
ao ser,· iço elrctrico das. duas divisões, o. emquanto estiverem
'.!lellc empr.ogadas cffectiVamentc. terão, como gratificação rlc
mcumhcnCJa, a metade do ,que percebe pelo decreto n. 16.339,
de 30 de janeiro de 1!)2~, o P. S. S. G. MA., de graduação
!COrrespondente.
·
§ 2. 0 Além das praç.as em questão, classificada's (F) c
[(N),, oul.ras pt•aças Sl~ podrrão set·vir nas divisões F e N para
.servujos rlemenfare'!, srm que sejam classificadas do mesmo
modo. Nf:'nhum~ dell_as, vo:ém, cla'ssificada ou não, deixará do
:pertencer por 1~so a_ secçao de AE-Cl\f ou á companhia SE,
nas quat>s eoniJJHial'a o seu nonw inscripl o, r~orn a noftwão
corresvondcnt c ao curso.
•
~ 3~" Es~e r~rrso não dispensa a praça, na graduação tle
c~bo, da oJn·1gar:ao dn eu·rsar a E. AE. para ser promovida a
~ ~a_rgenf o, nrm a rle contra-mestre, para poder ser sub.offtr.Ial.
§ ·Ln. Quando entrar rm vigor o disposto na alinea b do
prt. 22 do decreto n. 17.506, de 3 de novembro de 1926, Q

e
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pessoal classificado (P) será tão sómente affecto á parte
opcratoria· dos apparelhos ae direcção de tiro.
§ 5.o Emquanto não houver praças SE (N) habilitadas,
serão destacados para esse serviço alguns marinheiros ou inferiores do S. G. MA. do ramo elcctricista.
§ 6. Serão feitos os destaques do pessoal da divisão E
para as divisões F c N, pelo commandante, com sciencia do
D. G. P., e segundo a tabclla de lotaQão proposla pela D. P.
e approvada pelo ministro .
Art. 125. Para a t.imoneria poderão ser designadas tanto
as praça·s ST, como as SE ,que hajam adquirido pratica especial de governo.
§ 1." Essa pratica será adquirida em viajem, por determinação dos eommandantes, e conforme instrucções do
D. G. P.
§ 2. A praça qu(~ adquirir· a pratica sufficiente pa·ra
assumir a rl'.3ponsabiliuade de um quarto no lePJe, será por
proposta do official encarregado da navegação cla'ss.ificado
pela D. P. eomo "hllmm11 de leme" (LM), continuando a
pertencer á companhia SE, onde Lerá o accesso normal, mediante os exarnf~S n cursos ostah~lecidos nos regulamentos em
vigor, podendo, entretanto, ser transferida para a companhia
de PE-ST, mediante exame, si o requere1:em e conforme as
conveniencias do servi co, a juizo do D. G. P., excepcionalmente, e ate a graduação de cabo, exclusive.
Art. 1~6. Os PE-TM, que tiverem a·s necessarias condições physicas verificadas em inspecç1ão medica e o requererem, poderão ser matriculados em curso de mergulhadores
que terá a sua séde na Base da Defesa Minada, com a duração de dous mezes, e reg-er-se-ha por instrucções expedidas pelo D. G. P., sob a direcção de um sub-official esvecialistn, e superintendencia do cornmanda'nte da base.
§ 1.'' A praça approvada será classificada "mergulhador"
o será denominada PETMM, accrescentando-se sempre a lettra· M á sna notação symbolica, quando passar a AE e a SO.
§ 2. Os conhecinuml os rl{~ nscaphandria do PE-TMM
serão dilatados na E. AE.
§ 3. A praça que, por motivo verificado em inspecção
medica, tenha perdido as condiçtãcs physiCas necessarias, será
desclassificada, continua'ndo apenas na sua especialidade do
torpedos e minas.
Art. 127. Toda a parte de reparo do material bellico que
puder ser feito com os recursos de bordo, a cargo dos antigos
praticantes e auxiliares de armeiro, fica·rão a cargo das praças
do Serviço Geral de Artilharia e de Torpedo e Minas. que.
para adquirirem a neccssaria pratica, farão esta'gios nas officinas de armamento da Marinha, e auxiliarão os traba'lhos dos
operarias a bordo e nas officinas.
1
P.aragrapho uni co. O estagio periodico nas officinas de
armamento ser· á determinado pelo D. G. P.
ArL. 128. Os primeil'OS sargentos é segundos, de qualquer especialidadf', poderão candidatar-se ao curso de pilotosaviadores navaes. .
Art. 129. Fóra da hypothese do artigo anterior e dos
rasos er.pccialmcnte previstos neste regulamento, não será
permift.ido á praça deixar a sua especialidade por outra.
Art. 130. O ministro, si julgar conveniente, poderá mandar matricular qualquer inferior em um curso de revisão,
0

0

0

0
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nunr.a maior de sei!:! mezes, pura lhe serem ministrados os
conlwcimcntos mais rccPn!c:; da sua esr)Ccialidacle.
Paragn;'pho onico. Annualmcnlc a D. P. informará no
mini1'l1·o sobre a eonn~niencia dessa providencia, a·prcson1ando u1n !Jl'Ogi'alnn~a do em' tiO julgado neccssnrio .
.\1·1. ·1:31. N,•nhnm Al 1~-TL poderá permnnrcN' na mesma
p::;l atfw '!Hl !erra umis de Lluus annos, c nenhum P.E-TL mais
de um auuo.
Art.: t:r~. Serão considerados validos, para accesso t'i.
elasse inlnH'cliatamrnlc superior, os exames prestados para
<'Sth\ fim alrí dous annos a·ntes da pro111oção, pelos AE-TL, c
nl6 um annn pplos P.E-TL que cslivcrcrn no momento serYindo em !·~I ~H~ÕPs costeiras para cumprimento de clausulas
de Jli'OI1WÇfiO •
. \l't. 1:J3. As TH'aças especialislas eonlarão como de f'm-

barf}Ue l udu o I PllliHl em que, no excl'eieio de suas ospecia'lida.ics. scn· i t'Cill dc:31 aradas nas ilhas do oceano.
"\ l'l. 13 '!. Exc(•pl o os auxiliares-especialistas enfermeiros,
('.:SCl'('Yentc::-:, firi:-:. lt·lcgl'apltislal-> c arlifices, lodos os rlemais
serfíl) ei!lpl'f'gat!o::; em f.icr·vit,•o de quartos, como auxiliares de
contl'a-meslrrs.
~\rt. 105. Os attxilinrcs-PspPcialistas submarlnlstas, para
lerem acc('sso a sub-officiaes. deverão habilitar-se para promoção a contra-mestre, pas~mndo para o serviço geral os
que não cursarem rm seguida a Escola de Submersíveis
(curso df' contra-mestres).
Art. 136. Os praticantes-subrnarinista.s são obrigados ao
curso de auxiliar de contra-mestre da Escola de AuxiliaresEspecialistas e, uma vez approvados, serão incluídos na secção
de auxiliares-especialistas "SB ", quando houver vaga de terceiros sat·genfos na especialidade.
Art. 137. As funcçõcs espcciaes do:; inferiores c marinheiros do 8. G. A. são as srguintes:
a) 1<• sargento:
Fiel do artilharia - Bahia, Bar1·oso e Floriano.
Chefe de torre - Flo·riano.
Ajudante de chefe de torre - Minas
Chefe de grupo de eanhões de médio calibre - Bahia e

Barroso.

Escoteiro - Jflnas.
b) 2° sargento :

Fjel de artilharia - Ceará, Bel monte e Pernambuco.
Clwfo de canhuo de g!'OS2o calihre - Minas.
c) 3" sa·rgenlo:
Fiel de nrtilharia - Ccntra torpedeiros.
Clwfu de canhões de grosso ca'libre - Floriano.
Chefe de torre de médio calibre- Pernambuco.
Chefe de grupo de paióes do grosso calibre - Minas.
d) cabo::; (PE~A com o curso da E. AE.):
Chefe de canhão de médio calibre ou anti-aereo - ,
Minas.
Chefe de canhão de médio calibre ou anti-aereo - Bahia

Bm·roso, Floriano, Ceará, Belmonte e Pernambuco

Idem - Contra-torpedeiros.
·
Chefe de paiól de grosso ca'Iibre - Minas.
Chefe de grupo de paióes de grosso e médio ·calibres -

Floriano.
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Chefe de grupo de paiócs de médio calibre -

na/tia.

.

Minas

e

Chefe de paiM de médio calibre - Barroso.
Escoteiro - Flm·iauo, Bahia, Barroso; Ceará, Belmonte
e contra·- torpedeiros.
.
Fiel de ar! ilhar ia -- Flotilhas {luvwes.
Art. 1:38. As func~ões especiaes dos inferiore~ e marinheiros do S. G. de Torpedos c .Minas são as segumtes:
a) primeiros c s('gundos sarg·cnlos:
Fiel de f.ol'pcclos - Bahia, Rio Grande do Snl, Cearâ. e
Bclmonle.
. Idem, idem ---- }':;;cola Naval.
.
.
! Chefo do grupo de I uhos - Bah1a e R~o Grande tlv Sul.
Servira do Mmas - Base da Defesa Mmada.
Bneat:rcgado do malcrial anli-torpedieo - Jlinas e São
Paulo.
b) ic·rc~iros sargentos:
Fiel de tol'pedos - Flotilha de ccnlra-torpcdciros.
Idem. idem - Flotilha de submersíveis.
c) cabos (com o curso da E. AE.):
Chefe de tubo -- Bahia e Rio Grande do Sul.
Idem, idem - Flotilha de contra-torpedeiros.
Idem, idem - Flotilha de submersiveis.
Idem, idem - T. Gouaz.
Ajudante do fiel de torpedos - Bahia, llio Grande do
Sul, Belmonle o Ceorâ.
·
Serviço de 1\tina·s- Base da Defea .'\I i nada .
.Art.. 139. Os PE-A de 1a classe e de 2n excreerão as
func~õcs de chefe de canhão de pequeno calibre, e os PE-T\(
de 1a classe c do 2" as de servente de tnlJo. rroclas as demais
funcç•ões ·que, por eonvcniencia teelmica. devam ~cr exercidas
por pessoal da espeeialidade, serão affect.a's aos PE-A e PE-TM
de 1a classe e 21\ conforme as tabellas de lolação, sendo empregadas praças SE para as. menos importantes.
Art. 1 íO.l As funcções do pessoal :::ubalterTh) elo SeTviço
Geral de TelogTaphia são n:~ seguintes:
a) inferior, AE de 1a classe (J o sargento) :
1) Telegraphista-chefc c chefe de cslru:õe.-: de enccura<;ados, cruzadores e flotilhas;
2) Telegraphista-chcfe, chefe de quarto ou ajudante de ~s.
tações em terra;
3) serviço em laboratorio c officinas;
4) ~ub-instructoria de ensino technico;
5) serviço nas forças aereas.
b) inferior, AE de 2a classe (2<> sargento) :
1) telcgra.phista-chefc. e chefe de estações de cruzadores,
tenllers, transportes, flotilhas ·e de terra;
2) chefe de quarto e ajudante de estaç.õ.:s em terra, nos
~ncouraçados e cruzadores;
3) serviço nas forças aoreas.
c) inferior, AE de 3a classe (3° sargento):
1) chefe de csta~ôrs de contra-torpedeiros e navins do
pequeno porte:
2) chefe de quarto e ajudante de estações em terra, ento~raçados, cruzadores, transportes. e tcnders;

ACTOS DO PODER

EXECU~IVO

89~

3) cbefe de estações em terra;
4) servi co nas forças aereas.
d) marinheiro, 1JE, cabo tcom o curso da E. AE.):
1) as mesmas funcções que o auxiliar-e:;pecialistn. de 3•
classe.
e) marinheiro, P E, cabo (sem o curso da E. AE.) :
1) chefe de estacões de eonlra-Ltn·Iwdeiro::; (~ naYio;:; ue pequeno porlt':
2) tlwf~~ ck quat·lo P ajudante rL_• P::·dat,:Õt's em tcna e a
bo!'do;
3) servi\o na.-; fur·çaH arrPas.
Art. 111. Aos dmuai~ PE-TL e<tllP. a PXI~t'll\ÜO do :::.et·vko
UC (p}f'gl'a}Jhia {'CJllforme Jhes f(lr dl'lül'JHÍJlado,
.Art. 112. (.)11ando não houver SO-TL, o infet·ior· ma i:-; antigo a bordo ou em e:-;1 açiío em te era tPt'Ú a dt'Itominaçãu do
telegraphisfa-ehefo e aecumular:í as f1me\Õ1~S dr chefe ue esla..:ão, exr.eplo nos Pneouraçados t.ypo Jlinas Gemes.
"\ !'{. f.j3. :\~ ftmeç·Õ(•s do pe~soal snhallprno du serviço
geral de signacs e t imollPria são as seguintes:
a) inferior, AE de 1" chtSSl' ( 1o saegento) :
O serviço no Estado l31Jaior da Esquadra;
2) signaleiro-chefe nos navios typo .bfinaç Ge;·aes.
3) chefia de servi..:o de signaes em navios tcnuers.
b) inferior, AE de 2" classe (2° sargento) :
1) servi..:o no Estado Maior da Esquadra, Divisão on Flotilha;
·
2) chefia de serviço de signaes nos navios typo Bahia,
Fhn·iano, Barroso e outros, conforme as respecti\·as lo I a~:ões;
3) chefia de quarto nos naYios typo .Minas.
c) inf4•riur, AE de 3" classe (3° sargento) :
1) as mesmas fuucções detalharias vara 2° sargento;
2) execução do SCI'viço gPI·al de signacs e govC'rno a bordo
dos navios typo .Minas Ge·raes.
d) marinheiro, PE, cabo, (com o eurso da E. AE.):
1) serviço no Estado Maior de Flotilha ou Divisão;
2) serviço de signaes c governo nos navios de supcrfieiu
e submersíveis, de accordo com as lotações respectivas.
e) marinhC'iro, PE, cabo (sem o curso da E. AE.) :
1) serviço de signaes e governo em qualquer navio, conforme as lotações respectivas;
.
1.2) serviço de signaes em terra, conforme fôr determinado.
Art. 141. Aos demais PE-ST cabe a execução de serviço
de signacs e timonel'ia a bordo c nos estabcleeimentos, conforme lhes fàr determinado.
Art. 145. Os segundos sargentos c terceiros, bem como os
cabos com o curso da E. AE., conforme as conveniencias do
scrvi~.:o poderão exercer tanto as fUJlCÇ1ões de signalciro-chcfc
eumo a~~;.; de ehefe de quarto; os demais PE-ST não poderão ser
chefes de quarto.
Al'f. ·H6. As ftmcções cspeciacs das praças dos '5erviços
de Fazenda, e:-:;cripta, saude serão detalhadas nos regulamentos
e regimentos internos dos navios, corpos e estaLclccimcntos
onde set:vircm.

ACTOS DO PODEn EXECUTiVO

Art. 147. Os marinheiros classificados "carvoeiros,' no
Serviço Geral de Machinas, embora .pertencendo á companhia
de PE-F, ter&o em seus assentamentos uma nota que declararú
a especialidade em que foram iniciados, e, sempre que possível,
serão utilizados os seus serviç.os na referida especialidade.
Poderão, entretanto, servir em qualquer incumbencia do
S. Oi. 1.:\1lA, .por conveniencia do serviço a bordo, e terão a faculdade de escolher, por occasião da primeira promoção, mm.
nova companhia de especialidade, para a qual prestarão exame.
com tanto que nella tenham servido pelo menos um anno.
·
Art. 14·81. Os praticantes do S. G. MA, que, em qualquer
tempo, hajam sido, ou excepcionalmente venham a sPt', transferidos para outra companhia, contarão, para todos os effeitos, o
tempQ de serviço na especialidade e embarque feitos na companhia a que pertenciam, como si houvesse decorrido na nova
companhia.
Art. 1·49. S.empre que, em qualquer classe ou gradua;:ão,
existam claros abertos, sem que na inferior haja quem preencha as condições de promoção, ou quando os habilitados em
exame não sejam em numero sufficiente para preenchiment"
dessas v~as, serão admittidas a exame as pracas, que, tendo
as condioões de comportamento, preencham, ao menos peh
metade, todas as demais clausulas exigidas para inscripção .
.Art. 150. Em caso de falta de pessoal da fileira devidamente habilitado, o ministro da IMarinha poderá admittir civis, na graduação de primeiros sargentos, para as especialidades de ·enfermeiros e artifeces (de convés e machinas).
Art. 151 . Sempre que houv~r vaga de snb-official em
qualquer das especialidades de convéz, machinas e AR-AV, o
ministro poderá admittir um numero excedente de primeiros
sa~gentos igual ao das vagas existentes.
Paragrapho unico. Os primeiros sargentos admitt.idos em
excesso ficarão aggregados ao quadro, até pres{arem exame do
accesso uma vez que estejam nas condições do art. 149, c os
que não forem approvados serão incluídos nos elaros deixados
no proprio quadro pelos que tiverem alcançado promoção.
Art. 1:52. Quando não estiver completo o numero de primeiros e segundos sargentos em qualquer especialidade, poderão ser promovidos a terceiros sargentos, em excesso, tantos
cabos quantas forem as vagas de sargentos sommadas.
Art. 153. Criterio identico ao do artigo anterior será avplicado no caso de não haver marinheiros habilitados em numero sufficiente para o preenchimento das vagas que occor;rerem nas differentes classes.
OAPITULO X
Du COMPOl1rJ.'AM.E!N'l'O

Art. 1·54. O comportamento das praças sel'ft expresso da
·f61ma seguinte, mediante nota lanç.ada mensalmente nas respectivas cadernetas:
a) teve exemplar comportamento no mcz ch' .........•.•
b) teve bom comportamento no mez de ............... .
c) foi punido por faltas leves no mez de ............. .
f],) foi punido com o ....•.. por . . . . . . . no dia . . . de ..• •
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§ 1. o As notas relativas ás contravenções disciplinares se ...
rão escripturadas mensalmente nas eadernetas ;;:ubsidiat'ias dos
inferiores e marinheiros, pelos encarregados de llivisões sob
cujas ordens servirem, depois de aulorizados veios commandantes ou clirector do estabelccimf!nlo, c de accordo com o que
dis.põc o Regulamento Disciplinar para a Armada.
§ 2."' Em eaw de omissão de lançamento, os inferiores e
marinheiros sm·ão considerados de "excmvlar comportamento"
nos mezcs em que em SC'US assentamentos se verificar a ausencia de qualquet• nota relativa ás penas disciplinares, impostas em virtude das contravenç,ões a que se refere o negulamento J)iseiplinar vara a Armaria.
Art. 155. Torão uas cadcr·net<ts a 1wta "leve cxemnlar
comportamento" as praças que, não tendo incol'rido em pêna,
mesmo disciplinar, revelarem no serviço - :zelo on actividade.
Art. 156. Terão nas cadernetas a nota '·I evt; bom comportamento" as praças que forem repr'ehcndidas ou censuradas
e as praças de bôa conducta, Cillo não revelarem no serviço zelÓ
ou actividadc.
Art. 157. Terão nas cadernetas a nota "foi punido por
faltas lev-es", as praças quo forem punidas eom penas menores
ou e as do artigo seguinte.
Art. 158. Serão discriminadas, nas cadernetas das praças,
as nota~ das falias punidas com um ott mais dia:.; do solitaria
simples on rigorosa, com cinco on mais diaR do fachina, com
penas equivalcnl os 011 maiores.
Paragrapho uni co. Além de outra~.. são ,~onsidcradas faltas graves as que forem relativas á embriaguez <'lll se!'viço insubordinação, desobrdicncia, cxe(ISSO do liccn(;'a o abandono
do posto de .plantão on sontinolla ou dormit· nesse serviço.
Art. 159. Todos os livros rolaUvos ás notas de c a~ I igos e
de comport1menfo exemplar serão guardados durante qual ro
annos para qnalqn e r informação.
Art. 160. O francamrntn de uma not.a de eastigo ou a
applicação do art. 43 do Regulamento Disciplinar, em caso algum fará suppor que a pruça adquiriu nesse mez o direito :í
nota de - exemplar comportamento.
§ 1. o A apreciação - bom comportamento -.para a ccmducta da praça, no mez relativo á nota d~ eastigo f.ranca?a, depende de despacho do ministro da Marmha n<? requeruncnto
da praça, informado pelo commandantc do naviO c pelo commandante rlo corpo.
.
§ 2. o No raso de a.pplicação do art. !t3 rlo nf'f!:Ulamento D1~
riplirln1'. a nrnça será ronsid8rarla rlr> "hom .comporlamPnto .
Art. 161. Será anullada em ordem do dia do corpo, nara
todos os effeitos. a ordem do dia que tiver antorizado t) ahono
rta gratificnção ele pxemplar comportame-nto, uma YCZ JH'OYndo
ter sitio r'>sr abono inrlevicto.
Art. !()?. Os inferiores (' mnrinhriros flllC se jnlg-armn prr,jtHJieadns mnn a~ nnl as dP cmnport.amcnf o r>~m·i pLnradns {)lll
seu~ ussf'ntamenl os. poder?ín rerorrrr ao rlirr>dor ·~crul do pr·sRoal, dnnf ro dn prar.o mnximo de 90 dras, nn srnl Hlo dP SPt'rm
n:-~ mPsmas :-~nnulh1flas 011 rPformarlas.
~ t. o E~~h' rrrnrsn srrú fPilo rm rPrpwrim('nlo dnyi•lamcntr in formnrlo 11clos officinP" qno livPrPill nssignndn ~s!·,:t:;;
nofns n rnrnminhndn prlos rnnar~ rnmJWfPnf·~s rnm_ a opm1an
rlo commandnnt P, h vis Ia da~ t·espPeLiva!-; in! m•nt:u:''":-;.
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§ 2. o .\. nnnullac;ãn riP uma no Ia de castigo será feita em
vil'Lnde clf' df':-.paello da antol'idade e teanscriÍ1fa nos :lSSC'Hla-

menlos.

~ 3." .\nota annullada não sc>r·:í. kansel'ipta no:" assf'Il!anwntos do infPI'int· IHl mni·inhPiro. ,, no taso d•• .i:í 1<'1-o suln
sel'á a mPstua intJfili:rada t'Olll nm f1·aeo ú linfa I'IH'al'nada. ~~
escriptw·ada uns rt•ft~ridos a:-:s!'ntanH'nfos a IJn\·a nnla rPI:ttiYa

fl annullac:ão.
~ 4." Para sn da1· cxe·rução a um despaelw autorizand•l o
f I'ancamento dt• lll1lrt nota dp ca:-; I igo, prnet•d,•r-se-ha <l:l sc•gn in I e maneira;
o) srt•ú lan(,'ada 11:1 endcl'llda da pr::u.:a :1 u,·dt'lll do dia dn

rnqw, ,.,,r,•renle a P..-s~~ II':tnrarneilfo <J,~ nota;
b) a 11uta sPI'o'i traf~ada (t tinta PllC.:II'llada " vr,.fa. tJ,• modo
a tm·nal-n int~lf•gi\·ri. A' margt•m desta nola -::er:..l lant,:ado n
tinta rnrarnnda o dPsparho da anlol'idade qne a11~orizon cs;.:e
trancamrnfo, com a resp~:>ct.iva rlata, nota e:'f:l q11e s1•rá as,ignnda pPlo rcspeet ivo eommissario.
§ 5. o ~as copias dr assrntamcntos nãq se fad. nH'n(;Üo
dr;:;sc clr~pacho lançado :í mart!·t'rn da nota trancada.
Art. t ü3. O lranc;~ mcnf o. das notas •le castigos sô podr r á
~rt· ordPnado prlo ministre da ~farinha, c quando a praca tiver
conducla. rxt~mplat' durante o prazo df' llll1 nnno, nrJ,)s crtfla
nota.
§ 1. o O prazo acima será de dons a1m os qnanl1o a no f a dn
rasligo 8~ referir :ís faltas gravPs, tars como, cmbriagnez em
sMviço, drsrcsprilo, insubordinação e outras.
§ 2. o Em caso algum, o trancamento das not.as de eastigns
implical':í. na relevação dt>ssas notas para efft~ito clr conlag·rm
dos J•r·azns dPIPrminado!'l, n0sf.r rr.:;rulamrnto, rm qne a pnu;a
dnvorá '''" PXf'lllplar· eolllfH•r·lanwnfo afil!l de coru·ort'l'l' :í ill'omnção.

Art. UH. Para fiel execução do art. 13 do Regulamento
Disciplinar para a Armada, deverá constar dos nssenlamentos
da praça nma re.ferencin, sempre que esta.tiver gosado dos beneficio~ ne~sc artig·o. dcrhrandn f}ne lhe foi elle ap})licad0.
C.\PJTULO XI
nos

VF.~C:ll\IE:NTOR

E V.\li'i'J'.\OE'NS

"\ rt. Jt)5. Os inferiores e marinheieos pcrcriJerão, de
arrut·do com a leg·islação em vigor, além do soldo e da gratifica(:ão conesponrlente á gradua{'ão ou classe na hiPrarehia.
:1s :::eguintPs grati ficac-ões cspPciaes:
a) de Pngajamonto, rccngajamento. cxempla1· enmportamenln. fmwc;ão ou incumhencià r addicionnes de 1O n 1G ~!c;
b)

de especialidade. cuja percf'pcão eomc1;a

curso da

}~seola

de

auxiliart's-n::~pecialist.as;

dPprli~

do

c) de auxiliar-espcciali:-ta, cujo abono Sf' inicia com a
promoção a 3° sa1·gcnto.
§ 1.'' Os inferiores, altçrn da gt·atificaçi'íi) de auxiliar P~
prciali-:la, continuam a pf•t·e('})Cr a de Pspccial idadl'.
~ 2.'' ~\ gratificaç.ão de funcc;ão ou de incumhcncia. só
será abonada quando as pracas estiverem no rx.-.rricio cffccti vo das funcções que permittem taes abonos.
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§ 3. 0 1\s gratificações de incumbencia são as dflterminadas no decreto n. 11.837, de 29 de dczemhro de Hl15, com ag
modil'ica(:iJPc; inlt·ndnzida:':i veios decreto:5 ns. 1<Ul::HJ, 11i.87B,
-17 .lO:> c 17. r)o7, I'e;:-;pedivamcnte, de 30 de janPiro de 102-í,
·J7 de ahl'il de 1U25, 1, de novemlwo de 1925 r 3 de novembr·o
de 1tl.:!li, e peio~ n·gu\ameulu:; do lJCssoal subalterno dus ser·vit;u~ dn .hia•:ii.o l\aval, .\rtilharia, Tclegl'aphia. ~igtw•·s n
TitwJJwt·ia f' detuais dhvosiç-ões actualmente l'lll vi gol'.
§ -L'' A:S rn·a~.:as SE que fizerem o curso da haixa-tensãn
o forem elnssifieadas I, F) o (N), perceberão, como gl'atii'icaefío de incumltrncia, metade que cabe ao ramo clPetrieisla
pPln dr.n·•·fn n. lü.:J:Hl.

Al'l. HiG ...\ D. P .. tlentro de 30 dias a contat· da dula
da puhliea(:üo do pt'~'='t'tlle rPgulanwnt.o, organizar:í. 11111a cumpilat~fio da:; di:.:posiçõf's a que se referem os § § 3" c 4o <ln
nrt. -165, npi'cscnlnndo-a ao minislro, qne mandará eonsolidnr
e~~as dispo:'i~õPs !'111 um folheto para ~er· usado eomo manual para o ~ell abono. ~rm pndor, cntr<~tanln, altPral-a~.
Art. Hii. ;\ gmtificação cte especialidade s6 deYcrá ser
nhonada ús praças qne tiYcr·em o curso da<;; antigas E:-;colai;
Profis~iuna~3 ou ila Escola de Auxiliares Especialistas. ·
Art. 168. ..:\ grati fiea<,:ão ele exemplar comfl'ldamenlo
sc>rá nbomtda UOf'i inferiores e nw.rinlwiros que complclarf'm
36 no! as !~onsecutivas do exPmplar comportauwntu ou 4H do
cxcmvlaJ• e l1om compodamenlo.
§ 1." ()~ inft~riores on marinheiros que, Pi'tando no goso
da g['af.i L'icaf~ão dn exemplar comportamento, tiverem Pm P•~us
as~rntamrntos mua nota tle contravenção disciplinar. nfío IWrceherãt) esta geatifica..:ão no mez Pm que incmTr'rt·m na l'ef'PI'ida contt·avenf;ão.
~ :.!." .\. perda da gratificaçfío de exemplar compurt.arnento ser>ú f.nrnhem ilnpo:-;fa úqucll(•s que forem contlrmnados Plll
pt·ocf'~so ci\·il nu militar por sentPn<;a pas~ada nm j11lgadu,
forem L·ehaixadas ou tiYel"Plll desertado, cmlJora :"t\ api't•:-;en1~m depots voluntariamente.
§ 3. Esla gt·atifieação assim perdida só poderá ser rcstabelecida df'pois de completado, novamente, o prazo de :=lü
mPZPS exigidos para a sua percepção. ·
Art. 1(i!). "\::; gratifirac;õcs dn nxemplae comportamrntd
c de 1O o I :l % sfí serão aiJonadas depois cta transcripção, nos
a~scntmnento5 do inferior ou marinheiro. da oerlcm do dia
dn romrmmdo geral do Corpo de Marinheiro:" ~Hl'ÍO!l~u·~ quo
anloeiznr o respectivo alJono.
Pal'agrapho unicn. O commantlo do Corpo rPqtlisitarú 11as
t'poca;:; tH'OlH·ias, aos commandante~ de navio:;; e diJ'{'etorcs dn
estalwlreinwntn;.; uma r{o!ac,:ão das praças nas condiçüPs df'
ve1·ceher ('~f.as gratifiear.õe~. hf'm romo das que . .i:l pnsP-nindo a.
rl~ rxrml)l:tl' comporlamrnfo, incidirem na~ disvnsi1;õr~ previ~-.
0

t a:-:

1lftt'll

.·\l't.
rlendo a

a :-;11a ywrrla .

1711. O infrl'ior ou marinheiro que rslivPr r~'~pon
fôro e ivil nu mil itae, s1í lH~rrchrd o
da gTaduaç5o, f' o qtw for condf'mnarlo,

lH'OCe~~o no
soldo o a gratil'iea~~ão
por sPnl Plll~a pa:-:sar.la

em julgado, só perceberá a metarl~ Jf,
solrln dm·anl P .-, tPmpo 11f~ cnmpdmento da pena.
Art. 1 i 1. Os iu !'Priores f' marinheiros que baixarem nri
Jlfl~pital dt' \Iarinha pop molrstia arlqniT·ida l'm s~'I'virn. nfío
perrlrrtin u grnt.ificacão ctr incnrnhrncia (lurantP n lemnn rm
f}tH\ c;f.iYt'rem baixados.
1
Att. J 72. Os inferiores e marinhriros qttn dPixarcrn d
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serviço activo da Armada, por ferimento em combate, desastre ou accidente em acto de serviço, perc·eberão os vencimentos o vantagens da legislação em vigor.
A.rt. 173. Os chefes de quarto, de telegraphia e de signaes, ficam equiparados para todos os .effeitos aos chefes de
canhão de médio calibre.
Art. 17 4. Oa marinheiros classificados nas companhias
de praticantes, mediante estagio e exame regulamentar, perceberão apenas metade da gratificação de especialidade; e só
terão direito á sua percepção ip.tegral, depois de cursarem a
Escola · rle Auxiliares-Especialistas.
CAPITULO XII
DO FARDAMENTO

Art. 175. Os marinheiros receberão o fardamento a que
tiverem direito nas épocas regulamentares e de accórdo com
as tabellas em vigor (marco e setembro) .•
Art. 17G. Os civis que voluntariamente assentarem praça
como marinheiro no Corpo receberão, no assentamento de
praça, os respecf i vos fardam~ntos.
Paragrapho uni co. O mesmo fardamentc receberão a3
praças, por occasião do engajamento e reengajamento.
Art. 177. Os mappas de abono de fardamento ás pracas serão confeccionados pelos encarregados das respectivas
divisõt:>s e, denois de conferidos pelo encarregado do pessoal
e do visto do immediato, serilo entregues ao commissario, o
qual organizarú o mappa geral para o navio ou estabelecimento e fará a requisicão ao Deposito Naval dos uniformes neceasarios.
ParagNJpho unico. Quando as praças tiverem direito a
al~um f<u'damento extraordinario
será isso declarado no
mnppa pell) mw:n·rrgado da divisão que o confeccionar.
Art.. 178. Fffectuada a entrega do fardamento os encarregados oas divisões passarão o certificado nos mappas, declarando as peças de fardamento que não tiverem sido recebidas pe!as praças.
Art. 179 O commissario fará pelos mappas das divisões
a escripturaçã.o em seus livros com toda clareza, e os encar..
regados das divisões lançarão nas cadernetas das praças uma
not~. rP-ferente ao que receberam e ao que deixaram de receber.
Art. 180. As praças que estiverem .seis mezes no Hospital perderão o direito ao semestre.
Art. 181. O fardamento dado aos aprendizes das Escolas
e aos voluntarios ao ser~m a!istados (este ultimo por adeantamento). para ser usado durante um prazo determinado, não
é considerado fardamento a vencer e sim fardamP-nto vencido.
s 1." Do mesmo modo r considerado o fardamento de sr.mestre e quatriennio, que é fornecido nas mesmas condições.
§ 2." Não recPberão fardamento semestral os ai isf.adns
com menos o e tres mezes rte alistamento.
Art. J82. Toda praça é obrigada a ter srmpre o numero de peçns de fardanH'nto corrrsponclente aos ultirnos semestre e quatriennio.
Art. 183. As praças que nn occasião de suag bni:tas ti\"Pr~m semestres e ouatriennio vencidos só r~neberão as pe ...
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Ças de fardamento do ultimo semestre vencido, que se prestarem a(, traje civil.
Art. 184. As praças que tiverem baixa por conclusão de
tempo legal de serviço receberão em dinheiro a importancia
correspondente ao valor do fardamento a que tiverem direito.
Paragrapho unico. Os cabos que forem promovidos a
terceiros sargento~ corn fardamento em atrazo terão igual
direito a essa importancia.
Art. 185. As praças respondendo a conselho de guerra
só terão direito a receber as peças de fardamento que são
abonadas ás praças cumprindo sentença.
Art. 186. A praça que perder os seus uniformes em incendio, naufragio ou combate receberá o que teria direito
si assentasse praça e tambem a uma quantia em dinheiro
determinada pela autoridade competente, independente do
indemnização á Fazenda Naciunal.
Art 18'1 A! praças que desertarem perderão o direito
ao recebimento de qualquer fardamento que estivesse venci ...
do antes da deserção.
Art. 188. As praças Jxcluidas a bem da disciplina não
poderão usar peças características do uniforme de marinheiro, como sejam: bonet, fita, gola, lenço de seda, etc., as quaes
serão arrct adadas antes do desligamento dessas praças rlo
Corpo.
Paragrapho unico. Essas praças, si tiverem semestres e
quatrirnnios vencidos, só receberão as peças de brim meseta
do ultimo semestre vencido.
Art. 189. As faltas de fardamento para abonar ás praças, de accôrdo com o que as mesmas têm direito, serão
cornmunicadas pelos commandantes· á Directoria do Pessoal
para as necrssarias providencias junto á. Directoria de Fazenda.
Art. 190. As praças usarão em seus uniformes os dislinctivos que forem adoptados para as suaK respectivag t•specialidades, os quaes serão fornecidos nas rrH'sma5 época~ em
que forem entregues os fardamentos.
CAPITULO XIII
DOS ESPOLtOS

Art. 101. 05 espolias dos inferiores e marinheiros fallecidos, ou desertados, serão vendidos em leilão, pot• ordem da
autoridade sob cujas ordens servirem, dentro de trinta dia~,
a contar da data rlo fallecimento e de noventa da dn de~et•ção
§ 1." Quando o falleoimento se verificar por moles tia contagiosa. o espolio, a juizo do medico, será queimado, fazendo-se deo1aração t:nnvenicnlr P rlr·lalhada nos rcRpcctivo:-:; assentamentos.
~ 2. As joias, objectos de valor, titulos c tudo quanto
possa ~nr vendido com mais vantagem fóra do navio, ou flil~
tabelecimenlo, ou nwsmo cnll·c!nlC n fWUR hcrdeil·os lrg-itimos.
será cnvüulo no DcpM.ito Naval da Capital Federal. competentemente relacionado, fazendo-sn a declaração conveniente
nqs rcE:pccf.ivos as~entanwnlos, afim de Rercm. dPtlf ro do prazo
dé um anno, enh•êgucs áquelles herdeiros, on vendido~ rm
leiUio, si aquelles não se habilitarem neste periodo.
0
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§ 3. 0 Os espolias das praças baixadas aos hospitnrs serão
en\'indo:-5 ao Quarl el Ccntml. por oecasião das sahidas dos naYios. Estes espolios ~('rão aeompanlmdos rle mna rt~Iação detalhada conlrndo p:-; nonws, elasses, IllllllPJ'o:-; das pl':tt~a:-:: o as
veça~; de faJ•damenlo que lhe:-; p~~~~fl'll('f'l!l.
.
~\rt. HJ:2. O produelo do lc1lao sera eal'l'eg-ado ao rnmrnt.ssal'io l'f~spr.cl ivo com a indicação da sec<:ão ou eompanh1a,
classe, nunwro e nome do inferior ou marinheiro, data c logar
do falleeirnenl o, ou deser~,?ão, para a eompotrntc entrrga ao
Deposil o XaHd da Capil ai Federal, 1!13 arci)J•rlo corn a If' i 1'111

viO'or.
0

§ t.o Qllnndo apresentar-se herdüiro, le;lalmcnlr hab~li
fado. on qunndn o de:::Prtor apresentar-si', n11 fOI' cap~.tn·ado,

sf~r-lhr-ha enfJ·r~llf' o l•t·oduclo do PSJWlio mediante as formaliriades lt'Aacs.
§ 2. ()unndo, expirado o prazo de um armo, não ti ver sido
rf'clarnado o p1'~'odnrto do rspolio. ;;;('r<Í. o me~mo cnlrrguo ao
Jn izo rompr.trnt e.
0

C.\ PITULO XIV
DISPOSIÇÕES CER\ES

Art. Hl:l. A maf.J'icula do::; marinhe>it'M na Escola d~ "\nscrú feita na f61·ma dn J·pgnlarnento da.

xiliat·r·~--e:-tweialislas
l'eff'I'ida f'!-'CI)la.
do~

Art. 10L Os inferiores e marinheiros que forem escolhi-

para fazerem qnalquer curso dcn't·ã() set· ~uh::: f il tl idos por
onfros qtw possam dt'srmpr'nhar as mesmas ftmrçõr~. dP\·Pwln
p:1ra is:-:o srr f omadas r•rn ft'mpo as providci.Jrius IH' lo n. G. P.
(' rommandanl.e do Corpo.
Art. J n5. Os inferiores c marinheiros que tcl'minarem
um cnrso c forem approvados o os que forem reprovados no::;
Pxames de fim de anno, serão, de prcferencia, mandados embarcar nos navios em act i v idade.
Parag1·apho unico. Os que forem inhabilitados em qualqncr exame de admissão reg-ressarão aos navios c estabeler,imentos em que scrYiam, não I)()dPndo engajar nu reengaJar
depois de duas repeoYa<;õeR.

Art. J H6. Para dc~empenharf'm incumbcneías; de nwis importancia c de maiores vantagens, bem como pm·a o:; ~;>mpre
go:;; que possam cxrrcer na aflminisf r·acão naval, 'flllando realizarem baixa ou fnr·cm rf'formados. serAo de prefrrencia rseolhido;, o;;; infPl'iort'S P marinheiros d1~ !'X!'rnplnl' cnmporlnmcnf(l.
Arf. f 07. O ministro da 1\larinha ordcnar:í o embarqnP,
rlesembarqnr, designacão on desligamento dn qnalqiiPJ' inferior•
ou marinlwiros. quando assim entenrler. O D. G. P. prn,·i,'lfondai·:í para o cmharqnf' on dt'signacão rlo:'l in feriort'~ P mat·inheil·os, sPmprn fJUf' hnnYf't' falia nas lofa,:ões c rr•qni:;;Had.
diJ commandanfr ~~m rhdc da esquadra on dos chPfes de re ....
particõcs, a qnc Psl in•t· subordinado qualqtH'J~ m1vio on esl aJwJccimPnfo. o ri'',.:;Pmhm•qne ou dPs1iganwnln dn:3 int'PJ'ior•''~
e mnrinhcil·M. por eoTivcniencia dn servico.
§ 1." Sô rlevrrn sm· dPsignados pua s:{'n·it· no~ P::;fahrl''rinwntos as pl"aeas que •.i:i tf'nltam na gr·adua,;fío o embarque
exigido para o nccp;;;so.
·
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§ 2." Os inferiores e marinheiros só poderão srrdr nos
cslabelecimcnfo;; da l\Iarinha c nas flotilhas dn Amazonas "
. ~I ai to Gr·ns~o. prlo prazo maxinw •1~ dons annns, :4rth o nrdPtll
P::'fH'nial do ministro.
·
§ 3." Os infPriorcs P mat'inhf'iro~ das 1livf'r~as r;-;pPdalidadf's sfi poclerào pmbt~r'rar ou sc_rvir rm esfabelecimcntus ondn
pos:-am PXI'l'CeJ' as f11nerõf's inherrnfes ús suas espPeialidadPs.
§ 't." O eomnw11dante em chefe da r.sqnaclra poclerú Jlltl-.vinlf'nlat· os infPriorf's r marinheiro;;; scmpt·e que jlllg·at' convenirniP, P rigorosalliPnfe flenfro das lotações e esiweialidadt>s,
drvendo. cnfr'ctanto. commnnicar' ú Direclot'ia do Pessoal as
nHHlaw:as fPi tas. pnra as convPn iPnf PS annof ar0••:-; " YPJ'i riI''UI':'ín

• .. • ;\rr. lüR. O n. G. P. providrnciar:í. para qun esf•~.iam
BClllfH'f' t;ntnplf'I•)S os navios fla esqnarlra, evitanrlo qne as sun~
lota~õc~ srjam prP.iudicadas ~m beneficio do::; estab••lPei-

mentM.
Art. 199. 0::; infPriorr~ e marinhr>irm: preso:;; para rPsponclf'rrm a JH'Ocrsso. os Qltf' forrm julgados incapazes para o sl•r·vien rm insrwc(,~ão dr snudP.. os qur tiverPm baixa on forf'm
Pxeluidos do srJ'Yir:o f' os que tin•r·rm mafricnla nn E~cola
de AuxiliarPs-esiH'Ciali~fas f' ontros eur·sos, serão ihmwdialanwnle J'N'Olhidos ao Quarf el Crnt.ral, lo~ro qur r~ f f'~ acto~
sf'ljam publicados l'rn ordrm do dia do Corpo r indf'J1Pild•'nfn
dP qtralqnrr out.J·o f'XpNliC'nfe.
Art. ?00. Rrrão egnalmf'nfr re>colh idos ao Qnarf el Gnnfral
os que, Pmharcados. f iverrm alta rlo hospifal, caso o navio a
qne TH'l'l Pncrren1 SP ache em com missão flit•a dn local dn
mesmo, srnflo ns Sf'l!S espolio~ c cadrrnf.'lns sub.-;idiarias remettiflns ao rPfrriflo QnartPl f:pnfrnl. flevrnrlo srr rN'mbarcaclos no nw~n1o nnvio. S('nlPl'f' qnP po.::::.:h·cl. 11:11andn rP~J'f'~sm'
ao por f n.

AI'!. :?01. O commandantr em ehefe da esquaclra. on eommandanf e de forr,a, p6tfe · recolhrr ao C:orpn. indrpendenle de
qualqner ordrm. os maJ'inhPiros rie m{tu comportamento e os
qne não rom·.iPJ'em ao s~rvi~o. aprf'sentando por rscripto os
motivo~ que drf crminaram tal providrncia.
Art. .:?n:?. As nomeacõcs para inslrucfores do Corpo recahiJ'fío de prcferencia nos primeim::;: sargentos que revelarem conhccimcnfos rlo~ assumptos QtHJ tenham de minisfrm>,
~cndo JH'OJl05lm; pelo n. n. P. ao ministro dn :~farinha.
ParagTapll(l nnico. 0..; ins!rurtorcs nomrados 1mra instrncção das pracas do r.orpo de ~\'Iarinhciros t nrão os mc::.mos
rlircifos. honras c rPgalias qnf' são ronecdirlos ~W3 inslrnetores das E~colas dP Aprrndir.Ps ~lal'inhciros c spr;"io passiveii'
da::;: nwsnm$ j)enas a qne cstPs estão snjcifos.
Ar·f. :203. Fica P:dilH'fo o scrd~~o d0 pPr.nlio·rios ann~ndi
.zes marinlwiros P prar.as do Corpn, srndn os nrfnac~ liquidndos I'Omo nos rasos rle bnixa rb ~Prvi~o.
Para_.zrapho nnü:o .. A:.:: earlernf'fas df' pceuliu da:.:: p1·a•.:ns
.la fallrc1das. f'Xfravmdas f' df'srrtadas. excluídas ou que já
tenham rPalizado baixo. SPrão Jiqnidadas f' as imporfmwias
correspnnd•~nl(ls l'Peolltirln.-: dP rwet•r·dn rnm n Jrzi~lnPfio YigPntn.
·
A ri. :?O í. 0:;; mm'inlif'iros ela ~~·aduat}fi:o de raho da companhia ri•~ sem especialidade que tenham quatro armos sf'm
mterrup~;ao com exemplar comportamento poderão ser destacados, J)Or ordem do ministro da Marinha, para fazerem a
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prati.cagem da navegação nos rios da ·.Prata, Amazonas e seug
affluentes, desde que antecipadam·ente se compromettam a
servir á Marinha por mais de dez annos a contar da data da
clE,signação para tal fim.
·
Paragrapho uni co. Depois de dous annos. de pratica serão
SIJbrnef.tidos ao exame de habilitação para o serviço de praticagem e uma vez approvados ficarão neste serviço emquanto
o r-toverno ,julgar conveniente.
·
Art. 205. Os requerimfmtos de todos os marinheiros devem ser enviados 1ís autoridades por intermedio do commandunte do Corpo.
§ 1.0 O commandant,e do Corpo dará as devidas informações, mesmo nos papeis que não foram por seu intermedio,
ainda que já despachados favoravelmente.
§ 2. Excepcionalmente, quando qualquer inferior ou mat·inheit·o descdar tratar com autoridades superiores, ser-lhes-ha
permiltida a necessaria licença em papeleta de modelo proprio adaptado, quando o assumpto não poder ser resolvido
ilela autoridade a que estiver directàmente subordinado, ou
não poder sér convenientemente encaminhado em requerimento.
·
Art. 206. Os actos do Commanflo do Corpo de Marinheiros
Nacionaes ~erão publicados em ordem do dia do mesmo Corpo,
conforme dispuzer o Regimento Interno do Quartel.
Art. 207. Os serviços de sentinellas e ordenanças, VIgl'as
e plantões só serão feitos pelos marinheiros da companhia de
sem especialüiade e das companhiM d'e praticantes: artilheiros. torpedistas-mine!ros, signalefros-t.imonoiros e submar·inistas.
:Art. 208. As relações nominaes das praças do Corpo de
Marinheiros Nacionaes figurarão, por ordem absoluta de ant.iguidade, em nm BoleUm que será publicado, semestralmente,
nos mezos de janeiro e julho.
§ 1. 0 Taes relações serão publicadas separadamente para
cada especialidade, seguindo-se a cada secção de auxiliarescspeciali!'lt.as a companhia de praticantes correspondente.
§ 2. O mesmo criterio será ndoptado para o serviço geral
e manobra do navio, em Cftle a companh'n rle praticante ti snhstit.uida pela de "Sem Especialidade".
§ 3. A confecção do Boletim será feit.a ohl"drcr.nrlo a ornem das três subdivisões do pessoal subalf erno da Armada,
previst.n no art.. so.
Arf. 209. Fica extincf.o o curso para os prat.icanfes-fognistas, nt'im de ~.e transferirem para praticantes motorist.as
e Plect.ricist.ns, a qne se refere o fiegulamenfo da F.scola de
RnbmergivPis e ArmaR Submarinas, ora em vigor.
Art.. 21 O. Os casos omissos ou não previstos neste r·r.gnlarmmto SfWão r~g-idos pelo que fôr f'sfnbelPcido no HegimrHto
Inferno on nas resoluções est)eciaes do ministro ria Mu.rinlJa.
Ar L ~ 11. No pt·aw de 30 rtias. a contar da publirat:ão no
presfmfe regnlamenfo, o D. G. P. sllhmetterá :í apprnvadio
rlo ministro rln 1\farinha um proJecto rlP flpgimenfo Intef.no
para o Qnarf el rlo Corpo rlP Mnrinheit•os Nacionnes. confenrlo
os dr,falhes de orgnniznf:iio e acfminisfrar,fío, rlPnlro rins normas e diP.poslções ora pt·esm·ipl ns.
0

0

0

Gabinete do min~sfro da Marinha, ~6 rio

-:- A r·naldo Siqueira Pinto da TJtt:i,

t1nyf1mht{)

rfp 1n~tt

CORPO DE MARINHEIROS NACIONAES

(Modelo A)

Proposta para a promoção á classe immediatamente superior em •••••• de ••••••••••••••
Marinheiros nacionaes pertencentes á guarnição d •••••••
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Observações
1. A data da ta praça é a do alistamento no Corpo (e não a da Escola).
2. E' da data em que for contada a antiguidade.
3. Deve ser a data da Ordem do Dia do Corpo que autorizou a transferencia.
4. O tempo de embarque é contado na classe da data da ultima promoção da proposta.
5. O tempo de serviço na especialidade é contado da data da transferencia até a data da promoção para a ta promoção na companhia e da data desta ultima até a data da nova
promoção nas demais. O tempo de serviço dos SE que é só na classe, conta-se da data da ta praça até a data da promoção para a ta promoção, e da data da ultima até a da nova
promoção nas demais.
6. O numero de notas de comportamento é contado na classe nos mezes anteriores a data da proposta.
7. Exigido dos candidatos a cabos e sargentos.
Nota- Esta proposta é acompanhada dos mappas de habilitação nos exames, da relação de praças que estando na Escala de Promoção não forem propostas com a declaração
do motivo da exclusão, e das cadernetas subsidiarias.
·

(Assignatura do proponente)
Dimensões:
Comprimento, om,66.
Largura, om ,42.
Linhas para 28 propostos.
Leis de 1926- Voi. III -

Pag. 908 -

1 -

ÀC'I'OS bO Pol>~ EX:tCUTlVO

(Modelo B)
MAPPA DO EXAME DAS HABILITAÇOES

Navio ou estabelecimento ...........•.....•..•...•....•••.....•••

Data .•.............................•........................•.•

Autoridade proponente .......•..................................
Nome do candidato ....•.•..•.•..•....•.•.••••••••.••••.......•.
Secção ou companhia ......•..•.. Classe •.•..••.•• Numero ....... .
Data da ultima promoção ••..•••.•••..•.••••••.•..••••••...••...•
Exame para a graduaçlo de ..••••.•...•....••......•.•••.•.......
Notas dadaa peta commiaslo
examinadora
Auumptos geraes
•·~····················

I

Notas

Todas as notas serão computadas
na base de f) a 10

Assumptos psatlcos

I

Notas

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

b ...................... ....... . b •••.•••••••••••••••••••••••••

c......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c
e........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... .
f...... . . . . . . . .......... . . . . . . . . f........ .............. ....... .
g • • • • • . • . • . . . •• • • .• • • • • • •••.••. g...... . ... . . . . . . . . . . . . ...... .
o • o o o • o o o. o • o •••• o • o.

• o ••••••

d............. .. . . . . . . . . . . . . . . . d..................... ....... .

h.............•........ ........ h •••••••••••••••• ~···· ••••••••
I.........
...... .. L.j....•.•.••.••.•..•.....•..•...•
• • • • • • • • • • • • • • • • • . • • •••••••
.......................................................... .........
k... . . . . . . . . . . . . . . • . . . . ...... .
......
.
........................................... ........
.. Lm....
·•· ..................... .
•........•...............•.•
......
,.•••..............•..•.........
a ........... • ................ .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
......... ....... . o...................... ....... .
...................... ....... . p•.................... ........

..
...

..

••••••••••••••••••••••• •••••••• q•••••••••••••••••••••••••••••

.Méciiâ x.:..:. ........... ........

~éC.iâ

·.y. . . . . . .. . . . .. . . ...... .

Nota da caderneta subsidiaria Z ~
4X+Z+5Y
4( )+( )+5()
Nota final: - - - - - - - =
10
10
De accôrdo com o resultado do exame acima verificamos que
está
·
em condições de ser promo(No..-e do candidato)
nlo está
vldo á graduação immediatamente superior. (Ver notas no verso).
Assignatura da commiBBio examinadora:

A' Directoria do PeBBoal, em .••. de ..•...•.•••. de 19 ...

· ·· · · ··Pi-eãide~iõ ·ci~ ê~m~iüiô ·wmi~&dom: ······
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Observações
la, no exame da caderneta para a nota Z serão levados ent
conta os assentamentos da praça. relativos a todo o tempo decor·
rido posteriormente a ultima promoção.
2"' - São considerados celiminatorios:
a) a nota zero em qualquer da alineas que constituir a media Y ;
b) o valor de Y menor do que 4 inteiros ;
c) o valor de X ou Z igual a zero.
3° - A média Y para os auxilares-especiatistas e marinheiros
do serviço geral e manobra do n~vio será verificada com o resultado das notas obtidas no exame cgeral complementar-».
4" - Na letra I deverá ser escripto o gráo obtido pelos praticantes e auxiliares-especialistas artilheiros, torpcdistas-mineiros,
signaleiros-timoneiros c submarinistas, no exame cgeral complementar:., para obtenção da média X.
5"' - O conceito em. que a praça é tida pdlo encarregado a
bordo, não concorre para a formação da nota Z, que é exclusivamente da com missão ; mas poderá ser ou não a praça proposta pará
a promoção.

DECRKfO N. 17. 5'78 -

DE

2

DE DEZE~l.I3HO IH~

192G

Approra e manda e:recutar o 1·egulmnento paNf. rr Dircctorid lla.
Bibliotheca c .Archivo da Marinha
O Presidente da llepulJiica dos Estados Unidos do Brasil~
usando da autoriza<;.ão contida no art.. 13 da lei n. 4.015, de 9 dt\
janeiro de 1920, revigorada pelo art. H da lei n. 4. 895, de a
de dezembro de 1924, resolve approvar e mandar executar A
regulamento para a Directoria da Bibliotheca e Archivo da Ma'"\
r.inha, que a este acompanha, assignado pelo contra-almirantq
Arnaldo Siqueira Pinto da Luz, ministro de Estado dos NCiO-.
cios da Marinha; regovadas as disposições em contrario.
Rio de .Janeiro, 2 de dezembro de 1926, 105" da Indcpendencia c 38° da Republica.
WASIUNGTON LuiS P. DE SOUSA.
Arnaldo Siqueira Pinto da Luz.

Regulamento para a Bibliotheca e Archivo da Marinha
CAPITULO I
IH HEPARTIÇ.\0 E SEUS FINS

Art. 1. o A Bibliotheca c Archivo da l\Iarinha, subordinada
directamente ao ministro, é desttnada á diffusão da instrucção
~ntre o pessoal da Armada, bem cpmo á guarda e consc~vaç.ãO.
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tios documentos officiaes e demais papeis e livros uteis á
)larinha.
Art. 2. o A repartição tem, especialmente, por fim:
1) Pela Bibliotheca:
a) proYer meios do instruceão, info1·ma~;ão e estudo, especialmente ao pessoal dos serYiços do 1\linistel'io da l\larinha
p geralmente ao publico;
,
b) organizar pequenas bipliothecas de materiaes de caracter profissional e de earacter rccreatiYo para uso da offi(}ialidadc, guarniões ou empregados respectiYos, nos n:wios,
porpos e estabelecimentós da Marinha;
c) dil'fundir o conhecimento dos aclos c factos notaveh;
na vida profissional, das situaç.ões importantes do paiz por
)neio de mappns, quadros, photographias e publicações de
propaganda que estimulem ao trabalho para o progresso c ao
enthusiasmo pela Patria. Esses documentos devem S<'l' especiahnente distrihuidos pelos navios, corpos c estabelecimentos da Marinha e geralmf\nte onde a dish·ihui(:ão possa
ser proveitosa aos interesses dessa e da nação;
d) incentiYnr a publicação de revistas e de trabalhos tcchnicos, propondo ao ministro da 1\Iarinha premios c vantagens para as melhores publicações, bem como ás associações
pe classe e scientificas;
2) PelfJ Archivo:
a) urchiYar e conservar devidamente guardados os do.~
burncntos de qualquer especic, remettidos pelos estabelecimentos e eorpos de Marinha e navios da esquadra na fôrma
das leis, regulamentos c disposições officiacs que tivcreru
determinado essa remessa;
·
b) rcmetter ao Archivo Nacional, passado o fempo fixado
na lei, regulamentos e disposições em vig·or, documentos que
devam f«'I' ('SSC destino, c incinerar t.amhern. no tempo referido, os documentos que não po~sam ter mais valor, por sua
natureza, a criferio de uma eonunissão especialmente nomeada pelo ministro da Marinha, á requisição do archivista;
c) forncecr as certidões e informações que lhe forem de\iidamenle requeridas ou solicitadas por quem tenha para isso
idoneidade, rctiradns dos documentos sob sua gunrda e
responsabilidade.
Art. 3. o A Revista. Marítima Brasileira, publicação uo
1\Iinisterio da Marinha, ficará dependente da Bibliotheca tão
sómente para os fins de sua economia interna e sédr, c funccionará autonoma, sob a direcção de seu corpo de redactores, attendendo ás disposições regulamentares do Estado1tiaior da Armada.
CAPITULO li
DO PESSOAL

Ad. 4. o O pessoal ser ti o seguinte:
a.) um dircetor-gcra I, officia 1 general ou superior flo
guadro activo ou reformado;
b) um vice-director, official superior do Corpo da Arfna,da, da _acti va ou reformado;
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c) um ajudante, capitão de corveta ou capitão-tenente dO.
Corpo da Armada., da activa ou reformado;
d) um commissario~ official superior ou capitão tenente;
e) cinco redactores da Revista Jlaritima Brasileira. offificiaes da activa ou reformados, havendo um redactor-chefe e
um redactor secretario;
{) um dircctor do Archivo, official reformado;
g) um auxiliar da Bibliotheca;
h) um auxiliar do Arohivo;
i) um porteiro;
j) um continuo;
/,:) dous guardas;
l) oito serventes.
~ 1. A directoria dist1·ibnirá o pessoal pelos diversos sexovivos do estabelecimento, de accórdo com as attribuicões de cada
um, fixadas no presente regulamento.
§ 2." Quando o serviço o exigir, o ministro poderá designar um funccionario da Directoria de Fazenda, para au:..
xiliar os trabalhos do arch ivo, referentes á conta'bilidade.
§ 3.0 O estabelecimento terá tantos dactylographos (rnal'inheiros IHlCionaes), quantos necessarios ao bom andamento
do servico.
§ 1. Para serviços especia'es, o ministro poderá destacar
para o e:;tabelecimento um ou mais sub-officiaes ou sar-_
gentos.
0

0

CAPITULO UI
DO DfRECTOR GERAL

Art. 5. Ao director geral compete:
0

a) dirigir os serviços do estabelecimento, na conformidade

das leis, regulamentos o disposições officiaes em vigor;
b) cumprir e fazer cumprir o regulamento e o regimento
interno da repartição cru tudo que estiver em vigor;
c) executar e propô r as medidas que julgar convenientes
e opportunas para assegurar a conservação e boa ordem dos
bens e serviços da' repartição;
d) corresponder-so directamente com o ministro da Ma...
rinha e com quaesquer outras pessoas dentro ou fóra do paiz,
sobretudo qua·nto possa interessar aos serviÇtOs da repartição;
~) applicar .as vcrb:~:s destinadas á ~tcqu~si_yão de obras e
puhheaç'Oes, revistas o Jornaes, pelas d1spos1çoes que as regerem e com as formalidades legaes;
f) remetter ao archivo, para a devida satisfação, as re(jUisições de exemplares de l~is, avisos e mais disposições regulamentares e administrativas feitas em devida fórma, e bem
nssim os recrucrüllent os do certidões nos devidos termos e pedidos do informa'ções em iguaes condições;
(/) dar posse aos funceionarios da repartição, licença, conceder férias. justificar faltas do pessoal, de accôrdo com as
disposições regulamentares em vigor;
h) collaborar com as dema'is repartiÇ'Ões da Marinha e
estabelecimentos navaes em tudo quanto fôr para o interesse
do serviço;
i) receber as offertas dirigidas á repartição, e, em nome
da mesma, proceder coi1)o julgar conveniente;
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j) requisitar mensalmente da' Imprensa Nav~l o numero
de volumes que o Ministerio da Marinha _ho_uvcr ftxado par~ a
Hihliotheca e di~frihuic_:ão á~ rwqnenas bJbltotheeas elos naYlOS
o psfalJPiecimenfo,;;
.
.
/,·) disll'ibuit· aos 11a\'ios e ~·~talJeh•etmenlQs de l\Tarmha
nwrrpús, l'iguras COlllm~mut·ativn~ de fdtos n~~V~H.·s,. Ppl~emc
~·idüs n:t\·ap,;, pllolographiu~ ,., .'~nt. ~·era!, n9t1eJas de t_aefos
im)Wl'f anil',;, que po;-;sam snr ulcts a Jnstruc~:ao e erlncat,:ao do
pp..;so·tl·
· 7) àJH't'st•nlar rela_tol'i.o annual dP lodos os s~·rvit~us da repal'f i(:fí.o. dt>ntro riu JH'lliH:'ll'O n~PZ 11t• cada t~nno, Jazendo a pt·opo:-:1 a p:11·a n,; VPJ'Ims neet•ssarws aos servJços da mesma; .
?ll.i Jtt:mlt•r· cnJTrsp111Hionr·b <'tllll os c<>nlr·os dP IHihltcaf'ÕI's. a l'im d;• conheCI'!.' a:s JJO\ a~ olwns apJH\l'Pl' id:ts t' qtlf' con\·cnham ü Bibliol lteen.
A t'f. ti." Ao Yiee-dircetor compele:
ti) snh,;lifuir o direelol' gPI'al em se11s illlfH•dinJf:'nfos:
h) fiscalizar a execução das ordens de t>connmia interna
t' d i:·::ci plina da rPpartieão;
t•> dt'SI'III)Wilhal' U:' fulle(,;Õi'S COI'l'I'Sl)()JHlt'llÍI'S ÚS flf' Íllllllt'dialo fiP na' io, rm l'Plaçfto ú (•seriplura1.:ão dl' folhns de paga·mrnlo. livi'O~ dP scwrnrt·o~. radPt'nPta~ sub:·ddiaJ·ia~ 1.• mais
fHIJWis d~>s:"a natureza:
d! fi~t·idizat· o fil'l emnprirnenlo das allrihui~:õt•s e deYCl't•s dl' (odo O pessonl SUUO]'(iinarJo :Í l't>pat•(i<;ão, e de fUCIO
infot•mat· o dil'edor ger·al;
e) I'IH'·PIT~n· o ponto do pP:::;soal snjeilo á reparlição.
A1·t. 7. .\o ajudanlf', compete:
o! auxiliar os srr\·iç.ns da repart içãn. t'SJH'l'iahrwnfn na
fiseatiz~H;fio ,, polic ianu'nfo da l'PpaJ·tição;
lJ 1 orenpat'-SI' do andamcnln das rP•I]nisições. pedidos aos
Pslalwll!('imenfus da :\lat·inha I' serYiços exfPt·nos :í S(~dr~ da
l'Ppar·l içãn.
c~1 fisealizar a ~~da de• leilura, allt>rtdt•ndo aos rnnsnl('llles
da ltihliollwea:
·
d) collahoi·ar na::; puhlic~u~õcs da repartição qnc lhe fo1·rm
d('signadas, indr}wndentrmente da apresentação rios lrabàlhos
pr·oprim;, eom (llll', voluntaria'rnenfe, quizci· contribuir;
f') dPsrmpenltaJ' as fnncçoões rorrespond(lnfPs ás de PncaJ•rrgado do pessoal a bordo dos navios. no que l'tJl' appl icavel
üs JH'a~:as da rPpru·t ieãn;
f) fazrr a P~lalislit'a mensal dns con,}llll•nll';o:.; da hillliof.hern;
{f) ztdar· pt>lo~ livro,;; ;-;olJ sua ~.manJa o rnspntJsahilidadf',
fawndo eonslar· t'ttl um hniPtim, todas as vezes qur qualquee
vohmw, por 1nof i\ o ele ordf•m snpel'ior e legal, sahir de sua
gnat·da, reietindn o estado ('Xacto rm que elle se acha c os
signrH'S d1• idenfifira~:ão cont que possa· ser reconhecido:
h1 faz(lr· a psfalisfiea nwnsal das obl'as adquiridas para a.'
Jdbliol IH•ea JHH' llJPio de offpl'fa, ePssão, doa~~ão. permuta ou
l'Onlp_,:n... I' hem a,;,;iiJl da" c·onsulfada:-: rlurnnfe o nwz;
·
1) eaf alogar " manl(•r ('111 dia o catálogo das olwas da lJihl inf]tt'(':t pPio:-; JH'OrP~~m,; m_a is praf i e os r .. modernos c pot•
~~'e(:o,·~ lt·rlnuea:-:. t• ll1:"fJ'IIJI' o,;; SI'Us auxllrm'('S no manusPio
0

dt>s;.;Ps
.

c:~lalngn:":

.\I' f. R" .\o eomm issar·io eompelr:
u.~ t•:;Pcular o sPrvicn de fazPnda discriminado nas respe-

ciJvas IPJ~ P rl'gulamPntos, com applicação na repartição ~
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em condi~,;ões iguaes ao que é feito pelos commissarios de
naYio::~. corpo~ n e si abelccimcntos da Marinha;
b) fi.~caliza;· os objectos du sua carg·a. de accônlo com ,o
invenlario qw.• l ivnt· recc~bidu, cur11 u seu cncm·go, e provi-

dnnciar. como de direifo, sobre qualquer falia. defeito ou
irregularidade que houver encontrado;
c) escl'ipl urar os assentamentos do pessoal com as notas
relaLiYas ú nomeação, posse, exercicio de cargo, faltas. licen('.as, f1~rias u quacsquer outras occmTcncias;
·· Paragrapho unico. Emquanto a Revista Mm·itirnu Brasileü·a funccionar na séde da Bibliotheca, o curnmissario será
incumbido da guarda c do processo da applicação da receita
da mesma nevista.
Art. 9. o Ao director do .Archivo compete:
a) dirigir todos os ·serviços do Archivo e por elles distribuir o pessoal sob suas ordens;
b) manter na melhor ordem e asseio todo o Archivo, classificando e guardando, pela maneira mais conveniente, os livros,
documentos e papeis findos que lhe forem remettidos;
c) preparar memorias e documentos a serem publicados
nos Annaes do Archivo da Marinha;
d) organizar um catalogo geral das obras publicadas por
conta do ministerio, dos planos, cartas e mappas existentes
no Archivo, classificando-os de modo a facilitar as buscas;
e) dar e mandar que sejam dadas, pelo funccionario competente, as certidões requeridas por via legal, do que constar
no Archivo sob sua direcção;
f) dar recibos ou notas de todos os papeis, livros e documentos que forem mandados recolher ao Archivo, e exigir
resalva dos que forem legalmente requsitados pelas directorias;
g) reqüsitar mensalmente á directoria todo o material de
qualquer especie que julgar necessario aos serviços a seu
cargo;
h) fazer a estatística annual do movimento de entrada e
sahida de documentos ou certidões dadas pelo Archivo, e de
_quaesquer outras occurrencias que julgar dignas de menção.
Art. 1O. Ao auxiliar da Bibliotheca compete:
a) guardar e dar andamento aos papeis officiaes da correspondencia e expediente da repartição, requerimentos, informações e outros, recebidos sob protocollo;
b) providenciar para que em tempo opportuno sejam assignadas as publicações, revistas e mais fontes de estudo e informações recebidas mediante assignatura periodica;
c) providenciar para o recebimento effectivo das revistas
e publicações assignadas, das permutadas e por outro meio destinadas á repartição;
d) assignar recibos do que houver recebido por força de
att.ribuição do cargo;
·
e) providenciar para o provimento de material do expediente de toda a repartição;
f) preparar o expediente para assigatura do director geral
ou de .seu substituto legal;
g) receber em carga os livros existentes na Bibliotheca;
h) providenciar para a conservaç.ão dos liyros, substituindo
enc-adernações, e sujeitando-os a tratamento contra traças e
outros meios de damnificação, quando necessario;
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i) revistar todos OR volumes de retorno á reparti<;ão c fazet· eonstar rlo holcl.im de sahida o resultado de sua revista;
j) estm· llt'('~enf.t· p~ea attPnder, nas lloras do Pxr.wrtienfe,
üs requi~ic;õPs f' pedidos do I ivt·os, nwppns e li !H is ol1,jl>ef o~' a
~nu cargo, rnifos vot· eonsulentes;
k) upJ·csenlar ntensahnente .á dirccl.oria um 1Jolotim com
iodo o lllovimenfo do entrada e saltida de livros, fazendo constar
onde su elleontrnrn os que se ncilam fôra da rcpartic;ão n o
rnoli\·o pm· que sallirnm .
. \ri. 1 J . • \o auxiliar do Arcllivo eomprtc:
11) i nlet·c•ss:tt·-se pda boa ordem dos sm·viços o eonsm·vação
dos dortlllli'Illos nrrhiYados, c helll assi1n dos JUOV<'ÍS (' ulPnsi1i os do Archivo;
IJ) tnl' os livros, quadros, papeis, movPis n mais ohjectos do
~\rehivo, na maior ordrm e as~eio, segundo as inclieac;.õns do
dirPrlm· do Arcllivo ou de quem suas Yf'zes fizer;
c) J·f'elamar as providencias neeessarius para cumpri111ento
da alínea :mtcrior l' para que sejam feitos os concertos de que
carccam os IJWYt'is ~~ ouf.ro~ ohjcefo~. sendo entregues como
inuteis os it'repal'aveis, mcdianlc a competente descarga no seu
livro ele inventario;
d) exercer vigilancin sobre os objectos quo entrarem ou
sahirem do Archivo;
e) receber e proloc-ollar a correspond.encia que fôr enviada á repartição, mandando-a immediatamente ao archivista,
e bem assim protocollar c enviar a seu destino a que lhe fôr
confiada;
f) occupar-se espeeialrnenLe do archivo dos documentos de
coniabilidade e delles extrahir as certidões que forem requeridas ou dur as informações legalmente r-equisitadas; ;
f/) eatalugat· em fichas aparte do ~~rehivo que lhe compelir;
h) in I orcssar-H~ vela bôa ordem dos serviços e ·cnnsm.'..,.
vação dos documentos a seu· cargo, requisitando do director
tudo quanto julgar necessario a esses fins;
i) suhsti lu ir o dircctor em suas faltas e impcdimcYitis.
Ar L 12. Ao porteiro compete:
a) receber e entregar as chaves da repartição á guarda
militar .eneanegada da respectiva vigilancia, nas horas regimcntaes;
fJ) rlirigir a limpeza do edifício em que funccionnr a repartição cuwprindo para isso as instrucções o tabcllas de distribuição do nwt.edal e pessoal respectivos;
c) protocollar todo o expediente e correspondcncia official que entrar e s:~hir da repartição no livro proprio;
d) permanecer no seu posto c só delle sahir quando de-vidamente substituído;
e) rcenhcr a carga, em livro proprio, e que ficará em
seu podr1· mnquanto exerC('r suas funcções de portaria, dos
Inoveis <' nhjecf os da Fazenda Naeional quo guarnecerem a repart.ir;ão ~' não t'sl iverem carregados a outros funccionarios
do Esl a do:
f) ler sob sua guarda na por I ar ia o livro do ponto para
ser assignadu pelo pessoal sujeit.o ao mesmo.
Art. 13. Ao continuo compete auxiliar o serviço interno
da repartição na parte referente á transmissão de papeis e
auxiliar o porteiro nas suas attribuições, substituindo-o nos
seus impedimentos ..
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.\rt. 14. Aos serventes, que deverão comparecer uma
hora antes de começar o expediente, cabem, além dos trabalhos de limpeza interna, quac:;quer outros que lhes forem
ordenados.
C~\PITULO

IV

.:>;O::\lEAÇ.\.0 E ADl\IISS.\.0 DO PESSOAL

Art. f 5. O di reei o r será nomeado por decreto do Go-

vcnw: o demais JH'f'soal por portaria do ministro da 1\Iarinha.

ou

por designa('ão da auf oridadc collJl)CL(•nte.
C.\PITULO V

JlUS YE:"Cl~l EXTOS E DESCO::'\TOS E I>O PUXTO

Art. 1ô. Os militares da ael iYn, ou rt•fonnados, com
furtef;ão na dircclorin, pPrcebcrão os Yencimentos milittu·e~
que lhes competirem por lei.
Arf. 17. Os empregados civis pct·celH'J'ÜO ns Yenctmeutos que lhes forem fixados por lei.
Art.. 18. O cmpi·egado civil quo faltar ao scrvi•~o. sern
falta justificada, ou quo se retirar antes de terminados o~
trahalhos sem licença do direcfor, nerderá a grafifiea~.;ão eorrcsvondente ao trmpo da falta .
..:\1'1. 1n. HaY('l'Ú 11111 liYl'O pal'a ponl os dos funccional'ios
-civis da directoria, lhTo que ficará com o porteiro para a~
nssignaturas daquclles funeeional'io~. no:-; primeü·o~ dntc minulos após a abertura rcgimenf al da rcpaeLi~;ão.
Al't. 20. Não pf'rderú a graf.ifiea~;ãn o Pm])I'Cgado que
•fali nr a f.{• oito dias por rnof iYo de moi(\SLia, 11n,jo nu gnla. .
.
.Art. 21. .As licnru.:as aos rmpregados, P o desconf o por
faltas, serão regulados de conformidade com as leis em vigor.
CAPITUI.. O YI
DA GESTXO DAS nmB.\H OH.ÇA:.\IENT.\HI.\S DESTil\~\JMH :\ B!BT..IOTHEC.~.
E AHCHIYO DA ~JAHI='IHA

Art. 2'2 . . \ gP~fãn das vcl'lta~ fm;:anwnf~u·ia,.; destinadas á
J3ibliot.lleea ü Anllivo d:-~ l\Jal'inlm peelt'Jwn ú clireeloJ·in da
I'eparti.;:ão, qun proccssarú e ernpenhaJ'Ú suns eonlas de accôrdo com o md abelccido a respeito no Codigo do Conf abilid::Hf8 Pul>licn, leis de Fazenda c demais disposições em vigor.
Paragrapho unir o. As verbas destinadas á irnpr~ssfl.o e
todos os nutro~ scrvi(:os referentes á "flcvista 1\faritima", in.
rlusiYn a a!-'signatura de publicações de qualquer espccie, na~
ciomws ou estrangeiras, emquanto ella depender da dirpcfo ...
ria, serão ap('nas processadas e empenhadas por esta, ma~
geridas JWln rNinc~ão dn "Hcvista".
C.\PITOLO VIl
DOS

f.;EH.YIÇOR

D.\ BIBLJOTHF.C.\

Ari. 2:3. A Hibliof heca abrirá para o pnhlico tliaria,
meni.c, das 11 ás 16 horas, de 15 de janeiro a 15 de dezemp~(), todos o~ di~s :uteis, cxQepto um por seman[i ~lcsig~!JLIQ
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pf'la dirrctorin pnrn lirnJ)f'za (\ mTnmneão de lhTos~ movf'is
n ulensilios.

P:n~agrap 110

n n irn. .\ lwi l':Í ('XI raoed i na1· i:ntwn I·~ quando
fWIO lllÍllÍ:-:d.l'O da l\(al'inlta.
.
.
:! 't. O lH'I'iodo d1~ Hí de dc~emhru n 1~ d0. .Jaf?C'~t·o

fltl' dPII'I'IllÍII:tdo

,\ rt.

dn:-;l inndo a limpezas gr1·acs, :UTUTlHl(:oe;';. J'f'_nsoes
eonserYa(;flo cte hC'ns, rtc.; duranlc e"sP pcrwdo a
a Hiblinf ÍH•t.-<l não st•rü franqU('tHla ao publico.
ineln:-;iY•~

,~

fi•~ cnlalog·os.

C.\ PITl!LO Ylll
POS REHVlÇOS DO AHCHIVO

.\1'1. 2G. O _\rehiYo nhrirá diariamen1c, das 11 :ís tü
horas. lodo:-~ o;:; dias uteis. e extraordinariamentr q1wndo fôt•
dcl.rrminado pelo mini~lro.
.
.
,.
~\ri. 2ti. ~oh n nome de "..:\nnars fln .\r·elnYo da l\[nnnha
lta n•J'Ü uma pu h! íeat::ãu annual a eargo do dircelot' r do auxiliar do al'rhiYo, dt>:'linauo rspl'einlmenfe á publicn(:ão de
dOCUlllf'lliOS PXi:;:tf>nll':-; 110 arelliYO p CfiH' digam l'PSpf'iiO
ViflU
da :\laJ'ÍIIIIa. f ai'~ como ot•dr~ns, leis, memorias inerlif as, etc •
. \d. '!i~ Os '"Annaes'' ser·fio rli:;:tl'ihnirlo:-' gralnilnnwnte a
f orlas ns rt•pn1·t i~,;f~t•s. corpos 0 f' SI alir!Pcimrntos da :\Jnrinlm,
anloridadt>s " naYiPs da ,\rmada .
.\ r·l. :!N. u min ist m podPt'ú twmeae ai{~ cinco rf'dactor('s

n

para o :-:f'l'vicn conjunto da "Huvisla :\laritima" n ·'AnnaPs rlo

Archi\·o··. o~ qtHH'~ auxiliarão dirr.clameulr o rlirf'elnr Wl
parir rPlaf iva <Í·" mPsnms puhlie::H:õPs.

C.\PITCLO IX
n_\~

PEQT:l~X.\R

HlHL[OTHEC.\S

Art. 20. A Hibliotheca terá uma srccão rspeeial, df' onde
f"rdio dP:;;tacadas hibliothccas pareiaes para os navios armarios Pstahrl•·,~imenfn:' r corpos df' Marinha, hihliotlwcas rssns
f'omposl as 1!1' oiH'H:-' sc1hr•• assumplns I t•r lm i cus, scif'nl i fieos
I'Jn g'l'l'HI f' l'PCI'f'ati\"o.
Pm·ngTaplw unico. O nssumpfo technico r' rr:-;frictívo ús
f'SlWtialidndPs f!p :\lal'inha; o scif'ntifico n o l'f'CJ'(•atiYo .romprPJwnd••m CJIWP~qur•J' matPrin~ llll~' illnslrPm P r•'i'J'PiPm o

(•spirito.
Arf. ~W. Tndos os naYios. t':'lahPiccimrntos e corpos do
J\Jaeinha quP di~puzf'rr•m dP nenndicionanwnlo proprio. podem
l'l~qubilar· uma hibliot!Jrea de arcôrdo rnm o espaço dn que
dJsrwniJarn. numt•t·o dt> nrficines e praca:-:. e rnrnmi:-:siJps ns]Wr iaP;.; fllll' f.Pnltam d•' descmpanhar.
·
_'\ 1·1. =~I. :\.fío farão parlp das pequPnai' hihliotiH•cas obras·
dr_ alto \;llul' J.wc_uniaJ•in f' raras. ou aqw'ilas t'lljn numpen
f'XJSIPnü• na h1blH1I llf'Ca t'n1· insu fficif'llf p para uma di:-:1 l'iLnitãn f•quilal ivn.
.
·\rf .. :1'?. .\:-:.: JH'I!l~f·nas lJihlof!H•cas sPrão l'aTTt•gadas a
JWsscws tdorwas. a .in1zo dos eommandanf••s, dil'('t·lor·t•s on
elH'I'Ps. d" ml\·ios ou eslnbrlerin)('nfos.
Ar!. ;::1.. O P'~didn dn livros st>rá rrquisitado pelo rncarl'f'gado n·.;prrt ivo, quP assig:nar{t eaulf'la do que lhe houvel'
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sido entregue na directoria da Biblotheca, Museu e Archivo
da Marinha.
Art. 34. De nenhum uiodo e sob pretexto algum poderá
sahir do navio ou estabelecimento de Marinha qualquer livro
de sua pequena bibliotheca, salvo para ser devolvida á Bibliotheca da Marinha.
Art. 35. O encarregado, de seis em seis m.ezes, quando
possível, requisitará da Bibliotheca a substituição dos livros
a seu cargo, sendo descarregado dos que entregar e carregado
dos que receber.
·
Art.. 36. A carga e descarga será feita pelo commissario
do estabelecimento, á vista do inventario do auxiliar da Bibliotheca.
Art. 37. Os encarregados das pequenas biliothecas, de
seis em seis mezes, se communicarão com a directqria do estabelecimento, mencionando quaesquer occurrencias que se
tenham verificado nas pequenas bibliothecas.
CAPITULO X
DA "REVISTA MARITIMA"

Art. 38. A Revista Maritima Brasileira é uma publicacão destinada a tratar de quaesquer assurnptos concernentes
á Marinha de Guerra ou mercante.
Art. 39. A "Revista" snrá mantida pelas suas verbas orçamentarias lcgacs, producto ele assignafuras e quaesqner
outras fontes de receita, inclusive ele offrrla c doação, e na
fôrma do paragrapho unico do art. 21.
Art. 4·0. Qualquer pessoa nertenccnte ou não ús classes
da Armada, poderá trai ar na Hcviç;fa Maritima de 1o dos os
assnmptos relativos á Marinha em seus differenteR ramos.
Art.. 41. Os artigos destinados ú puhlicação pela "Revista Marítima" só serffo entregue<;; ú imprPs::;.ão rlepois de
vistos e approvados pelo redactor-chefe.
Art. 42. O preço de assignatura da Revista Marítima será
o minimn possível, tendo os seus assignantes R nnnuneiantes
direito a um exemplar de cada publicar;ão avnlsa que foJ·
feita por conta da mesma R~wista.
Art. 43. Ao redactor-chefe compete dirigir todo o serviço de redacção, examinando os artigos n serem publicados,
ficando por ellcs directamente responsavel.
Art. 44. Ao secretario compele:
a) organizar a publicação de cada numero da Revista,
seleccionando os assumpf.os, que submeti c r~. préviamcnte á
apreciarão do rerlactor-chefe;
b) fiscalizm' a impressfio, providenciando de maneirn
que eJia não se ntraze. snhindn, si possiYPI, rm dia drtrrminado;
c) estar sempre aflenlo aos mczf'!3 rm que lwnver cnmmemorações nacionacs on navacs, afim de niir1 r•."eapar referencia aos factos a que ollns se rrfcl'P!II: hnrn rnrno a todas
as .noticias QUe intrressarr•m :í Marinha, gprnl on inrlivirlnnlmente:
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d) manf e r correspondencia com publicacões nacionaes
e estrangeieas, facilitando a permuta, e incentivando o intercambio de questões intcrnacionacs de ordem hist.orica, technica ou littcraria;
e) a t·evisão de todas as provas que não sejam para esse
fim requisilaclas pelos autores.
Art. 115. Ao~ r•~dactores compete:
a) e:-;crever artigos para cada numero da Revista, de assumptos gerat's, ou especializando atf ribuições;
b) in f Pressar-s<>, denf r o e fllra da Marinha, para que se
mantenham il1tcgraes os fóros da Itevista, tornando-a cada
vez mais enlllw•·ida ,, tH'Ccssaria ao bom renome da cultura
naval.
.
Ar!. /lfi. A illlJWPssão da Hevisf n serú feita mediante concurrencia dentre as of'l'icinas genplticas locam;, correndo as
despezas por conln da respecliva verba or~:amcntaria. Essa
concm'rPneia srd esfalwleeida nos moldes esfatuidos fJPlns leis
vigentes.
Art. 17. Para estimular o estudo dos assumpl.os profissionaes, o ministro da .Maeinha nolllenrú uma commissão especialmPiltn incumbida de escolher dentro os trabalhos publicacactos na Hevista Jlu1·ilima, d11rantn o nnno, o q11P f(ir, a seu
juizo, de maior utilidade IH'alicn pam a Marinha.
Art. 4R. Ao nutor do ~rahalho escolllirlo pela commissão
o ministro podcr:í conceder um premio. c.orn o respnctivo diploma.
Art. 19. A "Hevista ", em pagina especial, no primeiro
numero do seguinte anno, publicará o retrato e inscreverá o
nome rio nu f o r e o titulo do trabalho I?rcmiado.
CAPITULO XI
UISPORIÇÕER IH<:HAE8

-Art. 50. Os livros considerados raros, c aquclles cnjas
edições forern anteriores no anno de 1826, serão guardados em
uma estante especial.
§ 1." Os livros a que se refere o artigo supra niio podrriin
ser retirados da rrpartição.
§ 2." lTma commissão composta do dircctor, do J'cdactorchefe da "Revista Marítima" c do :nlxil i ar da Bibliotheca,
designarú annnalmnntc, nos primeiros dias do nwz d0 janeiro,
quacs os livros considerados raros.
Art. 51. Os livros da Bibliotheea não incluülos no a digo
anterior, só poderão :;a h ir dn Bihliot beca:
a) 1nnd in nl P rcqu i:-:içãn de a ui oridndc do Govt>rno on da
Marinha dPsignando o l)l'nzo pelo qual tomam os livros df' cmIH'f'stimo, prazo (•;.;:-:.n <JllP não poderá exceder de 60 dias;
b) mcdiantf' rPqui~ic;.fio de pessoa irlonoa a juizo rln directoria, designando o pr;1zo pelo qual se fnr:\ c~se ('IIl{)l'I'St.imo,
CJIH' não podl't'Ú f'XCl'der a oito dias.
Paragrapllo unko. ~fio aulot·idades do Uovt>t'no <' dn l\Jarinha pa1':1 o~~ f'l'ff'illtS d:1 alinPa n) deste nrtigo: Jllinislros dí'
Estado, el!d1':-: do Estado l\l:liOI' da Armada P do Exnl'r.ilo. elJeres, d ÍI'I'CI (li'CS d•· c·st;lllf'ler illlf'll I o..; 1):\Y:Ií'S, ('()Jl1111H11dnnl f'S dn
forr.a nn \·:11 1111 11:1 \'i os sul to ..:.
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Art. 5~. Havcl':.í 1mw eomn1issão JHlliWada prln Jtdnisl ro
da l\1arinhu, por IJI'oposla da clircctoria, parn elahornr a continuaç.fío das '·Ephcrncrid(•s NavaP~", ll'ahallw iniciado velo
eapiLão de mar e guerra Hnrcnz Pa l11a.
Paragr·aplw unieo. Essa cnnJIHissão ~{~1·á dn lt'l's HH'Jllht·ns,
. quo pod(•6\u ~·.(~l' t'Cf Íl':tdos f anlo d1~nl L'{' os que servem na dircclol'iu, m1 '·J\1~\·i~ta .\lnrifillm ... l'OliiO <':·:ii'<Hllws <to seu SI'I'viço.

~\l'l. G:l. Os Íli\'PIIfaJ'ios dos oh,j1•efos :1 ca1·go dos diYPJ'SO:-'
serveutuarius HthoJ·din:ulos :i Di1·••el.oria da Hihliotheca que
tenham de ser carregados uo:) mesnws ohjertos set·fío pfferLuados dr ncrLwdo Clllll as di:-:po ..-i('Õt'...; da ki df' Fawnda qtlf~
yjg,or:ll' na nccnsifio.
~\l'L. il1. Os Sl't'\·iços get·acs da repartitão sf•r·ãu J't•gularlos
por um rcgimonlo interno, app.rovndu p1:>lo ministro drt "nr·i-

nha e

revi~ to

annunlmr>nte.

CAPITtJLO XII
DISPOSIÇÕES TH.\);'SJTiliU.\S

Art. 55. Serão eun:;erYtH.Io:' em sPus Cí1I'gos acf.une5 os
empregado:' da Bihliotheca e Archivo da Marinha, os qu:ws s«'
regerão, quanfõ n d!'scontos JHH' falt.as, dcmbsão, pcnns diseiplinares_, licenças ~~ apu:-;enfadurin, pelas ki~ que ael11alnwntn
r~"gulam essas si f twçõ•·~.
Art. 51.>. O l\lusf'tJ ~anti ~" r'f•gc•t·ü IH'las disposi~ões do
regulamento auleriot·, ~~IIHJU:.tnlo não for••m os oh,j(•ctns qtw o
fnr·nwm (•ntrrgw•.s no :\l1tseu Hislut'ieo. confillll:tlldo o z,.ht•fni'
:t df'sempen har as JIIPSIII:IS f'lmecõt•::;.
Paragrapho unico. ~o enso dn Zf'lador nfio st•r trnnsferido para o .Museu Hislorico. JHtssaJ'it n dl·~t'lllp••nlwr :1,; fllll··
Ct~Õ<'s de auxiliar da Bi!Jliolltcca.
-

GnhiJwfe do Ministro da J\lnrinhn.:? d1• ·df'zPmhro dn Hl?ô.
ilrnn.ldo Siqueira Pinto tla T.u:,. .

DECftETO N. 17.570 -

DE

?

DF: DEZE:\IBHO DE

1D2ü

Alf('ra os ('ffccfivos do Q. M do Co1'po de Officirws da Armada
dâ outros providencias
'
O Prc~identc da Hnpllhlira dos Estados Unidos do Brasil
nn f1íema da ::wtor·iz:H:ão contida no art.. 3° do clnaefo nn~
Jlll'l'O 5.0:12, d1• I·:J ,Je outubro de J!J?f), c
·
·
(:o~lsidNnpdo que. O.' quadeo ..;; do CoqJO d1• J•:ngcnheiJ·o;-;
l\laclllmsfas Na,~ae:'i, f1xado pPlo deerrto u. 1. Hn, de 20 do
f!ezembro de. 1_!):!1, e que pn:)~aram a eonstifuit· o Q. I\I. do
Corpo de Offwmes da Armada, crt•ado polo deercf o u. 1n. 71 ~.
df' 21 de dezrrnlwo de 1~)'! '1, con ..;;t am dt•:
·1

contra-almiranf c;

2 capitfies ele mar e guerra·
6 capitães de fragatn;
'
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12 capitães de cm'Yctr.;
lt5 capilã<'S-tPnentes;

70 Jll'imeiros fc·TWJIIPs r

ccgundo:-; f l'llf'llf p:-; f'Jtl numero illimil a do;
ConsidPJ'ando flUI' a n!'p,:utiza1;.flo do Corpo Uni1~0. realizado
pelo dPI'I'I.'fo 11. 1lf.71 L de ~-i 114'~ dezem~H'<:l de 1\l:?L y:~r·a. n..;
~ervieos dP l'Onvés c· maellinas, ve1o pct·millll' a rcdttecao dP~su
quad1~o. nfío 1'i1~aJHio mais o Gnn~rno na nce<':3~idade de I'OJnpl(~Lae o ntlllH't'n de pl'imeiro~ l1~nenf1~S;
.
. .
Con:-;idernndo qtH' ha conveninncia l.eclnnea e atlrnmtslrativa r-m PII·Y:u· o nume1·o tlos eapitães-t.ennnles fixado no decreto n. 't.la10. dr.· ~(} dl' dPwlllht·o de IU21, sPm rnm iss11 I'XI'eflf'r-se a dofa,:f.ío ol'~arnPnlaria JH'I.l\·i::;ta para 1!):!7;
Drcrcta:
Art. 1. o O quadT'O l\f. do Corpo de Offieiae~ da Armada

romvôr-sc-ha de:
1 conlt·a-almit·anfe;
capitães de mm· r gucna;
ti rnpilãc::; de fi•êlgata;
1 ') capitfío de eorvrt a;
81 capilftes-f1·neniPs c
1 S prinwi t·os-1 mwnfPs.
Art. .? • "O pl'cencltimenfo das \·aga.s d(' catlifão-LPnr.nlc decor·renle~ da reorganização constante do presente dr.'creto set·:í
feito pnr antiguidade. IWlos primcit·os tenentes. com mais dP.
sete annn~ de pnsfo, <JlH' ~ati:-;fizcrl'm ás condi~õos de a('t'e.;;so
em Yigor. sl'm no I a~ que os desabonem.
Arf.. :1." XPnhmn prinli'ÍJ'O tenente do Q. ~l. poderá srr promovido a <'flPifii.o-lf'Ht'llfP. por anf ignidadl'. peol1'rindo na escala g('l'al dn Corpo Unir·o, qualquer prinwiro U·nente que :-:eja
·mais antigo rln pni'fo P Pste.la com1H'f'hf'Jtdido nn art.. :J", § 2",
do derreto n. 1H. 71 L rlc :>-i dr di'Zf'mhrn dn I 0~1. den'rHin, ptn·
isso. aguardar o a1Tns"n dt'Sfl', n lll!'nos que a ,-n.ga eort'P~vnnda
á. quota dr• nlet'Ptiuwnlo.
Arf. 1. o O Quadro ti f' Primeiros Tenentes do Q. l\I. scr:í.
gradualmente cxt incfn. com n promo('ilo a capitfíes-tene11les dns
officiaes que netualnwnlfl o cnmpõPm (' dos que u inda ::-e encontram no posto de ~r·gundo tnnenfo .
.AJ'f. G." Os aefnacs segnndo-· tenentes do Q. l\f. serfío considr.rado.o: ;:ggrPgadns, a f(' que o Guverno os promo\'a ao postn
neima .
.Art.. (i. o HrYoganH~" as clispnsi,:õPs em conf eario.
<>

Rio de .Janeiro. 2 de dezemhrn de .Hl26 . .10:5" da Indrpcn-

rloneia c 38" da H0pulllica.

\VMHII~GTnN

L L; IR P.

n:~

Socz.\.

Arnaldo Si,JIIeim Pinto rl11 J.u-:,.
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DECRETO N. 17. 580 -

DE

3

DE DEZEMBRO DE

1926 ( *)

1J)J)rvva o tJr·o.iccto e 1'rspcctivo orçmnento, na imporlanciQ

de :JD: 400$96~~. para a construcr;ão de uma installaçà.f
hydraulica na cslcrt:·rio de S. Sebastião, no kilometro
~82. 270, ri'' linha C'accquy -- llio .Grande,
na Via(ãt
Fc1Tca Fednal do llio Grande do Sul.

O Presidente da Ht~puhlica dos Estados Unidos do Brasil
r·ffendf 1Hlo ao qnr p.olieifou o .Governo do Estado do llio
·')1':.-tlldP do Snl. ar'J'f'1Hlafario da \'iaeão Ferrca Federal
:Ic
r'io flrande rlo Snl de ar.cilrdo com o eontracto autorizado pela
:-,ecrrt o n. 15. 438,' de 1 O de abril de 1922, e f cndo em vista a~
-'·rfor·mações Jli'I'Sfadas rwla Inspectoria F'<'deral das EJstl'adas,
·'erref.a:
A1·tigo nnico. Ficam approvados, de accôrdo com us do ..
''lmentos que com este baixam, rubricados pelo director ge~
--~ti de Expediente da Secretaria de Estado dos Negocias da
--Tiação e Ohras Publicas, o projecto e respectivo orçamento
.. ,!l importaneia dn trinta e nove contos quatrocentos mil no•
--r~eent.os c scssrnta e trPs rtqs (39:400$963), para a constru..
·,:fto rle uma installação hydranlica na estação de S. Schas..
,. :fio, no J, ilnmcfro 282. ?70 da linha Cacequy-Itio Geando, na
-·Jnriio Ferrea Fnd0ral do Hio Grande cto Sul.
PnrngTnrhn uniro. As rlrspezas que forem effeet.uaàa~
··')In essa ohra deyorão ser levadas á conta do capital, de ac'·i)r·do com o disposto na alinca p da clansula IV do contract~
· m Yigor. ficando mareado o prazo do 4 mozcs para sua ex0<
·.'ução.
1

!li o

do .TanPiro, 3 de dezembro de 1926, 105° rla Indepen

1"r·rm o ::lR" rln Hc_nuhlica.

'VMiHTNiiTON

Lms P.

DE s,mzA.

Victor Konder.

DECllETO N. 17.581 -

DE

3

DE DEZEl\1B.nn DE

19?6 (*)

iJfrJI/ifir·a o m·t. 5:? do 1'e(JuJamrmto dos scrviros ci1'is de rodiotclrgl'nphirr. r rndiotrlepho;1in, pora determ inrn· os r·om1J1'imenfos rir: nndo dos f'Sfoçiies rmisso!'íls
.
.. O Prr~irl,t•rlfy r!a_ HP111Jldica do.;:; Eslndn.; l';t:r:~~~ dn ~~~·asil,
l~S,lllll_o ~h: a. ~r·rllll11:ao qur· lhe t·onfrJ'I' o al'f. 18. rt. 1. da
(~o~slrturt;ao h•der:1l. e lf'lldo Plll vista o flll'' PXpill: : 1 ll··::nt··
t11::w Gcr·al dn~ 'fl•ll·grapllos. d:•t·r·p·la:
·
. . . \ri igo ll!licn.
() al'i. fí2 dn J'('gtrlnnwTdn dw :-'1'1'\ it'•l"
1'1\ IS dt' l'ad IO!f>Jpg l':lpll ia I' l'<ld ioii' 1Ppllilll ia fi!':t !IIOd j i i 1•;tdfl
d:1 :-:,·~n in I~~ f<'11·nw:
"Ar·l. !J2. Os <'I>IIlJH'Íilll'nlos de onda a :"1'1'1'111 t'JII(ll'''!.;Udos
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pelas cslat::õcs emissora.:; par! iculares ficarão assim l imitados:
.
a) do 60 a 150 melr·os, para as estações destinadas ao estabelc!~inwnto clf' coinrnt:nicaç:õcs particulares, a quo se ref~n~ o § J" do art. 43;
b) de 150 a ·100 metros, exeep to 300 metros, para as estações desl in.arlas á diff'usão publica do counmnicaçõcs de interc~se geral (broad-casting), compre !tendidas no § 2° do artigo 1:~:
c) de ·1 a G c de 33 a 36 metros. para as cs!at:õcs de
an~::tdo!'!'S, a qtJP ~n l'l"!'or''(' o ~ 'to do cilado al'figo:
tl) dl' !ti' a 5'~ melros, para as Pstarõt•s 1k~~lilladas a 1'0111·muniral~i"ít>s in! ernacionars. dr- que I rata o art. 2 1i.
Para as I'Sfneõc .:; dr·sl inada(;; a ensaios de orrlf'm [(•r,l:nif'a
ou CXJWI'iPncias irienlificas, rompreheÍ1didas no § 3o do artigo 1~i. nfífl lwvcrá limites de~ comrn·imento do onda: o para
as !'.:;1 ar;ü:·s dos l\'linistcri-os da Viação, da Guerra e da Marinha ficarão reservados os comprimentos de onda r~ão mrnrin-

nados

Iw~:{p

artigo. "

Rio dr Janeiro, ::l do dezembro cte 1926. 105° da Independcnc·ia

f'

i:S" da RPpnhlica.
\VASHINGTON

LUis P. nE RouzA.

Victor Konder.

DECRETO

x.

17. !'58:2 -

DE

3

o E DEzE.'\'mno DE

1n:?G

Approva os rstudos da "Variante de Jacarézinlw". entre os
kifornctros llH +367m. e 192 + !HO m., do ramal do Paranapancma, c bem assim n 1'Cspectivo orçamento, na imp-ortancia total de JA67:9f3.f741 (mil quatrocentos e sesse-:".ta e sete cautos novecentns c t1·eze mil setencentos e
quarenta r um r·éis)
O PrPsidcntn da Rcpuhlica dos Estados Unidos do Brasil:
Tendo rm vi:" ta o officio n. 735/S, de 22 do outubro do
corrontP annn. rrn fllH' a Tnspectoria Federal da-: Estradas communica quP foi feita urna mortificação nos l'stnrlos rio trecho
do· ramal do Paranapancma. entre os ldlornetros 181 + 367m.
·e 1!12 + 510 m., dr que resultou a "Variant0 de Jacar•;zinho";
AI fendr>ndo a que essa modificação foi lrvacla a pffl'ito
com o in lu i to df' mrlhorarrm-s!' as I'Ondif'Õf's teehnieas do tJ·açado llPRSP I L'Prho <' eo 1 locar-R(' a rstaçã.o dr Jacarézinho em
posição q11P, não só satisfizessr melhor os interesses dos habitantr"> da cidarlr>. f'neililando-lhes o arcf'sso á mesma p o das
carga:;, !'tlrnn lrow~P"Sf' (t ('onst.rnc~fio e ao trafr>go \'antag-Pns
dirPf'tas:

.t\ftendt•Jltlti n

os ohJP!'IIvos rollimados !'oram atlingi-nrhir•sst• auf!mrnto rln despPza, JlOis a t•nndt·"~~' lr't't'ho. sr>~~lllldo os rslwlos j:í. am)l'ovados foi
orçada Pm J .ljfi!l::~:?i~I:J'J, c a da variante csl:'i orçada em
:1.. 4fii :913$7H;

dos S!'lll
strlll't:iio

.t!llt• 11ill!i

lfllP
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Dl•cTPia:
.\l'lign unh-o. Fira11t approvados os estudo~ da "Y~l'iantc
1],, .Jaear·,··zinlw", entre os kiloHwlt·os 18íf307 m. I' Hl~+•>IO m.,
do ramal do Paranapanrma. c bem assnn n rP~prC'I I\·o orca-

menln, na irnpol'fancia total de 1 .Wi :91::3~/H (rni~ quatr·ocl'lltos o ,;.;n~~ellfa e ~ele coulos novp~enlo:::. e treze mil ~eler.Pntos
e qnarenf a e um r1qs). r~onfnrmc os do,~tmlcnfos que com 0~lc
llaixant, J'llltt·irado..; prln dirt•efnl' gpr·al dn Expedrr·nl,~ da. Se~~ectaria du Estado do .\linbtel'io da Yiação t~ Obras Pu!JIH·as.
Rio de Janeiro, 3 de dPzrmhro de Ht?G, I 05" da IndrpcnHPpuhlir.a.
W'.\STIINGTON LUIS P. DE Socz.\,

dr·Jl(~ia c 38° da

r-tctot' J{ontlf'l'.

DECnETO N. 1 i. f183
AJIJ':i'OI'rt

f)

pro,kr-lo

r•

'2'!. n;, t 8·1 Hl. wu·o.
tu

t/;t

-

DE

3 oE nEzE:\mno

DE

102ü ·: · ~

oJ'r:amr:nto, na iín]WI'trmcla ({{~ 1'-H.~
ron.~;fl•nrçr1o de uma cfiSfl JlW'a alojamcn ..

ouu,·do rln jim·fo do lHo Grande.

n Pr>e•sid.•JJ(i' da HPpnhlica dos F.slaflns Unido.;; do Br:t3ii,

~lifl·lltli•IIdn

no q•H· st~lic·itotr o f:nH•J'no do Estado do llio
do Snl, no qrwl for:nn fransfeddns os eonf.ractos relaf iYos ú Imera <' ao pol'fo do llio Grande, na ftínna dos decretos ns. J:l.f;flJ ~~ H.L?·'1, dt' fi de jtrllw fÜ~ 1'!Ji1H e do i do
nlll'il dP tn:.!O: P fendo t·m yisfa as inforrnarões prestada:3 'pela
!1!:-:perfor·ia Federal de Pndos, Jlios c Canaes, dN'l'flta:
.\ri ign uni C' o. F ir· a rn approYados, na conf ol'rn idadtl dos
documentos que com esf e baixam ruJn·ieado.s velo director
;.u•rnl d·· E•\flf'diP~l!P da S(•cretaria dr• E~fado dos Xegocios da
Viacfio e O!tJ'<rs Puhlic·as, o pro.if•r.lo para n ronstrtH'f:ão de
un,n c·;1sn pn1·:t alo.ian:Pnfo da gnarrla do porto do Tlio Gr:nHi(•,
t~ o J't'."fWdi\·o OJ't:nntt•n!o. na
impfH't.ancia dn :.?2 :051$,í íO
(dnln P. dons contos rinrnrntn n um mil quah·occntos o quarenta l'f~is), de aecônlo enm as modificatõcs propo~fas pela ln~iH'('Iorh FNIPrnl rlP Pol'los, Rio;;; c Canaes.
P;u·agT<1i drn un :cn. \s fl•':::p('zas que forl:'m f'ffcetnada:->
rnrn a I'Xt'f·tH:fío dPs:::n olll'a lL~YCI'Üo "f'l' e"erirtfm·adas na conforrnidadt' d(l disposto nn clausula XV do termo de ft'ansfp ..
J'('TJr.ia rt•1P1wado f'llt Yil'!lldp do" dPerP!ns ns. 1:-l.fHll e 1 i.l?1,
til' !I til' .iulltn df' I !I J!) i' dP 7 de ahl'il de t!l?O.
(lr·n111ll'

Rio dn .Tan(\irn, 3 df' dt'Z(\fl1ht·o d0 Hl'.?G. J O:í" dn J nrli•pcn-~
fl•·nrin f' ~lH" da Hepuhlira.
·
"r.\~Hr::'\C:TON

Lurs P. nr: F!orn.

Vif'fm• [( m1der.

925

ACTOA DO PODER EXECUTIVO

DECHE'fü N. l7. 584 -

DE

7

DE DEZEMDHO DE

1!)2(}

Jibre ao Jlinistedo du btsfira e Neaocio.'i Jnte1·im·es, o credito
(Je 100:000$. supplemenim· ao da consi(Jnaçao "Moleria.l",
da rerbn 8", do w·t. 2° da lei n . .~. !Jf 1·, de I 2 de ,ianeiro
tle 192J
O Presidt•nt r• da HPpubliea dos Estado~ Unidos do Brasil, ff'ndo con~ultadn o Tribunal dr Contas, na conformidade
do art. n~J do Hrgulamento Gt>t·al do Cnnlahilidade Publica. resolvP, m•:-: ú·rmos dn anlot'ização contida no artig·o 3° do deere1 o legislalivo n. 5. 0:-34, de 20 de outubro ultimo, ahrir ao l\linisterio da .Justiça e Negocios Interiores, o
credito de cPm contos de rt~is ( 100 :000$000), suvplemcntar
ao da eonsig·Jtação "Material", de verha, sa, do art. 2°, da lri
n. 4.01'1, u•~ 1:! de janeiro de Hl25, rt~vig·orada. para o eol'rente exercício, pelo decreto n. 17.180, de 2 de janeiro de
192(), r dPsfinadn a oreol'rer ao pag,amenlo das despeza::; com us
noyos set'\' it;os do Palacio da Camara dos Dupuf a dos.

Itio de .Ja1wirn, 7 tlc dezcmb1·o dP 1!..l2ü, 10;-;o da Imlt'llCiltlencia e 38° da He>puhlica.
\V:\SHI~G'I'O:'II

Lurs P.

nt~

Souz.\.

Auuusto de Vianna do Casfello.

DECHETO N. 17. 5R5 -

DE

7

DE

DEZEi\JBno

1m

I \.l:!G

~1.bre

ao Jfi11islel'io do ./w~tir;a e NPgocios lutm·iorcs o C1'tnlitu
esperiof dr> :!G:? :085$ü:!5, pam oecm·1·er ao PWJtWWnto de

VP-nci mentus (/Os {1wcdona1'ios da Secretaria do SC'nwlo
Pedual
O Pt·r;;;idr•JÜ<' rla Hr'lHthliea rlns Estados Unidos do Bt·a:::il,
trndo consulfatlo o 'f:rilmnal de Contas, na eonformidalle do
art. 93, do HPgttlampnfn Geral de Contabilidade Publica, re:~olve, llf.lS lermos da aulorização contida no art. 2° !lo decrdo
lngislat.in1 n. G.O~H. de 20 dt' nutnbro, ultimo, abrir ao Minisl.erio da .Ju:;;t.iça e Negocias lntel'iorrs o lTCtlito f':"J)('Cial d"
duzent.o~ r sos~cnta e tlous ennlus e oilenfa c cinc~o mil F:Pi:-:contos c Yinte e cinco réis (:!()2 :085$6:!:)), paea oeeorrer ao
pagamento aos fn11ceionarios da Scl'rr-tal'ia do Senado Federal,
em consPqurtwia de sua ultima reorganização, de vencimentos
z·elat iYn~ ao t'Ot'l'f'lliP anno, · dr> aecôrdo com a demonstração,
~11.10 a (•~te aeompanlta, oL"vanizada pela cilada .Secretaria.

Hio de .Janeiro. 7 de dezembro de 1926, 103° da Indepcn-

Ue!w_ia e 38° da Republica.

\VASHING1'0N

LmR P.

DE

SouM.

Augusto de Vianna do Castello.

AC'l'OA

no

PODEH EXECUTl VO

EX'PI..lCAÇÃO DO CHIIDlTO A QUE SE REFERE O DECRETO N.
DE i DE UEZEl\JBHO DE 1~)~Ü

17. G8Õ,

Veueimento.s do JJes.soal do quadro actual, inelusive a quantia necessaria vara restitui~;ão da tabella Lyra desses funccionarios e
dos postos em disponibilidade e dispen~ados do serviço em virtude de reorganiza.ção do quadro da Secretaria (Annexos
1 e.:!' ..............•... ·· .. ·•······•···

Ouantia para pagamento ao chefe da rcdae~:ão
de debates, dispensado do serviço em 15
de ,julho {]e 1926. (Annexo 3) •..........

10:828$125
262:085$625

Seel'daria do Senado .Federal, 1 í de outubro de 1926. -

.I. Ped1'o, Secl'ctario.

Confere Pelo offieial encarregado
Victor Midosi Chcnnont.

da

Contabilidade,

DEMONSTRAÇÃO DO. CREDITO
.ANNEXO N. 1

Nomes
••

Augmento

~MWV~60000000000000000000000000000000000000000000

.1.•\.JUV-f~UUV

1co ~eixúto •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
lio rereira JJu:ra ••••• o. o o • • • • • • • • o •• o o • • • • • • • • • • • • •
.~·errelra de Mesqu1ta. o. o. o • • • • • • • • • o o o • • • • • • • • • • • • • •

3:600$000
3:600$00J
3:600;;.\.00
3:600$000

i no jcsé o.a S1lva ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

3:600$000
1:800$000

;el Joaquim Roar1 gues Junior ••••••••• o. o • • • • • • • • • • • • •
ui o tioares de Mello •••••••••••••••••••••••••••••••••

r1no Ferre11a de Lima ••••••••••••••••••••••••••••••••
.dicto ~athias Alves ••••••••••••••••••••••••••••••••.
1ael BriganLe Filho •••••••••••••••••••••••••••••••••••
oel ele

Souza üomed ••••••••••••••••••••••••••••.••••

jusé da ~i,va •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Paulo. de Carvalho ••••••••••••••••••••••••••••••••••

. Gomes de Carva.ho •••••••••••••••••••••••••••••••••

.oel Faustino de Paula Filho ••••••••••••••••••••••••••
~oares

ae Ol1veira ••••••••••••••••••••••••••••••••••

,;.ec1o oe Araujo S1lva .••••••••••••••••••••••••••••••• ··
.b~l Alves 1011es ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
aluo .I:Saptista de Paula •••••••••••••••••••••••••••••••

s111ino 1 ava1es de Mt.nezes •••••••••••••••••••.••••••.
anor R1be110 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
iDO~antos Lopes •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
dmanelo de Haxros Falcão de Lacerda ••••••••••••••••••
-1oel Rabello ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
o Carlos ela Cunha ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Addlclonaes

Total

..,..,'-'f'"'..,..,

1:800$000
1:800$000

4:500,$000
4:240$000
3:600$000
3:600$000
3:600$000
2:340$000

640$000

540$000

2:250t000

2:120$000
1:800$000
1:800$000
1:800$000

1:170$000
900$000
1:080$000

1:800$000

2:160$000

360$000
450$000

1:800$000

2:250$000
1:800$000

1:125$000

1:800$000

900$000

900$000
900$000

1:800$000

1:800$000

1:800$000

1:8001000

1:800$000
1:800$000

1:800$000

1:8001000
1:800$000

1:800$000
1:800$000
1:8()()t000
1:800$000
5:400$00G
5:400$000
5:400$000

1:800$000

1:800$00()
5:400$000

5:400$000

5:400$000
5:400$000

5:400$000

5:400$000

2:i2õiõõõ

4:24õiõõõ

640$000
900$000

3:600$000

1:800$000

Total
no semestre

j

5:400$000

(2)
l2)
(2)
(2)

900$000
900$000
900$00()
900$000
900$000
900$000
1 : 995$000
i: 995$000
1: 995$00o
1 : 995$000

(2) 1:995$000

DBMONS~AÇAO

DÔ ~·CRI! DITO

ANNBXO N. 1

Nomes

Augmento

Pedro de Carvalho Vieira•••••••••••••••••••••••••••
Barbosa d;3 Mattos Corrêa •• : •••••••••••••••••••••••
Maria da Silva Rosa Junior••••••••••••••••••••••••••
colino Cameu•. .....••.••..•••.••.•.•.•..•..•........
sto Gastão de Roure ••••••••••••••••••••••••••••••••.
nio ~ou to Castagnino••••••••••••••••• \" •••••••••••••
)iniz .Goulart Filho •••••••.•••••••••••••••••••••••••••
5io Borges Carneiro •••••••••••••••••••••••••••••••••
;do dc1 Silva Neves ••••.••••••••••••••••••••••••.••••
:venuto dos Santos Pereira ••••••••• - •••••••••••••••••
jo
h Rodrigues
J •
lhde Andrade Pereira••••••••••••••••••••
.t o ose l:oe o ••••••••
)f Midol!li Chermont.
•••• •• • ••••••••• ••••••••••· · •
Nabuco ............ ·.· · · · · · · · • · • • · · · · · · · · · • • · · · · · · · ·
.o Oon alves Ferreir~ • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •
nio C~rrêa da Silvá.····~···························
01
. G
•..•... • ...•. • ••• • ••...•........
.lSJ<? ymp1o umes de Castro ••••••••••••••••••••••
1

) a •••••.•••..••••••••

:pho Baptista No gueira ••••••••••••••••••••••••••••••.
••••••••• •••••••• •••••••••••· ·
:tundo
F Pontes
. d deA Miranda Filho ••••••••••••••••••••••
rtud erreua
e. breu Filho . . • • • .• • • • .. •. • • • • ........
A d
:oG e 1n rade
d ••••• · •• ••••••••••••• • •••• • •••••••.....
P on~a v:s Co Valle Pereira •••••••••••••••••••••••••
ereua e arvalho ••
crico Let te. • . . . • • • . . : · • • • • • •• · · · • · · · · · • · • · · · · • · · · · ·
tto de Castro •••••••• • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
.! da Silva 1Vlatra ••••• : • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
.rico Metello......... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
.mio
Leitão Fiih o..•••••••••••••••••••••••••••••
••••••• •••• •••••••••••••• · • ·
. p Pereira
ll
10
o o ............•.
lherme
• • • • •• •••• •• •• •.
• • •• •.•.......
• •·• • • • • • • •
E
ldTrindade.....
. F t
· • •• •• •• •• ••.• •• •• •• •••.
; uw3a o on es Peixoto ••••••••••••••••••••••••••••

z 1or o •.••....•••...
i o Aarão Reis. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·
:enio Proclan Marins • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
nklin Palmeira. . . . . . • · · · • • · · • · · • • • • • · · · · · · • · · · • · · · · · ·
.tão de Brito .••••••• :································

1rio Ribeiro Cintra.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
rcot~ Lisbôa ae 01ivei; • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ncisco Bevilac ua •••• a.························· • • • • •
:-1o pjustino. Peix~to.. • .•••.•••••••••••••••••
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • '• ••••••••••.
•••••••••
jra ticmcop ~actylographos ••••••••••••••••••••••••.
noe 1 us no etx:oto
·naldo Gomes Proen • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
· Rod~tgue__s
·
ça. •••••••••••••••••••••••••••••••
••••• ••••••••• ••• ••••••••• •••••
,:;(~~
Martins
.u 1onor oaea c.e Sá
·
.:ilio
• • • • • • • • • • • • • • • • •, •••••••••••••••
••••••••• •• ••
. de Carva!ho Bcit to• ••••••••••••••••••
~nc1sco i:Sernar... o ae Senna •••••••••••••••••••••••••••••
ani;:ts Anton1o Xavier ••••••••••••••••••••••••••••••••••
.tvnlo U .. mes da Silva ••••••••••••••••••••••••••••••••.
guel t:ase1l1 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

~ect~o ~eixato •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

:t"'n1o .1:- ere1ra JJurra •••••••••••••••••••••••••••••••••••
jé r'erretra de Mesqu1ta ••••••••••••••••••••••••••••••••
1no~l Joaquim Ro<1r1gues Junior •••••••••••••••••••••••••
.tonto ~oares de Mello •••••••••••••••••••••••••••••••••
iluino jc:sé oa S.llva ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
vertno Ferrel.La de Lima ••••••••••••••••••••••••••••••••
.nedicto Math1as Alves ••••••••••••••••••••••••••••••••.
.phael BriganLe Filho •••••••••••••••••••••••••••••••••••
J.noel âe Souza üome::i •••••••••••••••••••••••••••••••••
rrojosé da bLva •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
10 Paulo. de Carvalho ••••••••••••••••••••••••••••••••••
;tz Gomes de Carva.ho •••••••••••••••••••••••••••••••••
anoel Faustino de Paula Filho ••••••••••••••••••••••••••
sé ~oares ae Ol1veira ••••••••••••••••••••••••••••••••••
:oc.ec1o oe Araujo Sllva .••.•••••.•••••••••••••••.•••••• ·
~n1bal Alves iOt1es ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
; nalao i:Saptista de Paula •••••••••••••••••••••••••••••••
.:llsruino 1 ava1es de Mt.nezes ••••••••••••••••••••••••••.
1tenor «•beuo •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
lb1no~antos Lopes •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
:.rdmanao de Haxros Falcão de Lacerda ••••••••••••••••••
anoe1 Rabello .• ..•.••••.•.•••••••.•••••••••••••.••..•..
;ào Carlos ela Cunha ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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4:2C0$000
4:800$000
4:800$000
6:000$000
6:600~000

4:800$000
4:800$000
5:400$000
5:400$000
4:800$000
6:000$000
6:000$000
6:000$000
6:000$000
6:0U0$000
10:800$000
10:800$000
1o: tS00$000
4:800J000
7:200$000
4:800$000
7:200$000
4:800$000
7:200$000
8:400$000
8:400$000
8:400$000
8:400$000
10:800$000
7:200$000
9:600;)000
9:600$000
9:600$000
9:600$000
5:400$000
7:200$000
4:800$000
4:800$000
6:000$000
6:000$000
4:800$000
48:000$000
6:000$000
5:100$000
3:000$000
1:800$000
1:800$000
1:800$000
1:800$000
1:800$000
1:800$000
3:600$000
3:600$00J
3:600;pl,OO
3:600$000
3:600$000
3:600$000
1:800$000
1:800$000
1:800$000
1:800$000
1:800$000
1:800$000
1:800$000
1:800$000
1:800$000
1:800$000
1:800$000
l:SCXhOOO

1:800$000
5:400$000
5:400$000
5:400$000
5:400$000
5:400$000

Addiclonaes

1:260$000
1:440$000
1:440$000
1:800$000
1:980$000
960$000
1:440$000
1:350$000
1:080$000
1:440$000
1:500$000
1:500$000
1:800$000
1:620$000
960$000

2:520$000
2:100$000
2:100$000
1:260$000
2:160$000
1:440$000
2:400$000
1:440$000
1:440$000

960$000
570$000
570$000
1:800$000
1:530$000
600$000
450$000
450$000
540$000
540$000
450$000

360$000
640$000
900$000
640$000

540$000
360$000
450$000

Total

5:460$000
6:240$000
6:240$000
7:800$000
8:580$000
5:760$000
6:240$000
6:750$000
6:480$000
ê:240$000
7:500$000
7:500$000
6:000$000
6:000$000
7:800$000
12:420$000
10:800$000
10:800$000
5:760$000
7:200$000
4:800$000
7:200$000
4:800$000
7:200$000
10:920$000
10:500$000
10:500$000
9:660$000
12:960$000
8:640$000
12:00Q$000
11:040$000
11:040$000
9:600$000
5:400$000
7:200$000
5:760$000
5:270$000
6:000$000
6:000$000
5:370$000
48:000$000
7:800$000
6:630$000
3:600$000
2:250$000
2:250$000
2:340$000
2:340$000
2:250$000
2:160$000
4:240$000
4:500$000
4:240$000
3:600$000
3:600$000
3:600$000
2:340$000
1:800$000 .
2:160$000
2:250$000
1:800$000
1:800$000
1:800$000
1:8004000
1:800$000
1:800$000
1:800$000
1:800$000
1:800$000
5:400$000
5:400$000
5:400$000
5:400$000
5:400$000

Total
no semestre

2:730$000
3:120$000
3:120$000
3:900$000
4:290$000
2:880$000
3:120$000
3:375$000
3:240$000
3:120$000
3:750$000
3:750$000
3:000$000
3:000$00(!)
3:900$000
6:210$000
5:400$000
5:400$000
2:880$000
3:600$000
2:400$000
3 600$000
2:400$000
3:600$000
5:460$000
5:250$000
5:250$000
4:830$000
6:480$000
4:320$000
6:000$000
5:520$000
5:520$000
4:800$000
2:700$000
3:600$000
2:880$000
2:685$000
3:00Q$000
3:000$000
2:685$000
(1) 8:000$000
3:900$000
3:315$000
1:800$800
1:125-11000
1:125WOO
1:170$000
1:170*'000
1:125$000
1:080$U00
2:120$000
2:250~000

2:120$000
1:800$000
1:800$000
1:800$000
1:170$000
900$000
1:080$000
1:125$000
900$000
900$000
900$000
900$000
900$000
900$000
900$000

(2~
l2
(2)
(2)

(2)

900$000
900$000
1:995$000
1:995$000
1:995$00o
1:995$000
1:995$000

Nomes

Augmento

Luiz Oalvão .............................. .
José lgnacio da SIIY.~t ...................... .
julio Nascentes Pinto •••••••••••••••••••••
Miguel da Costa ~ro .••••••.•••.•••••
Antonio Gaspar ~ Vasconcellos •••••••••••
Pelix Pinto .......... • ...................... .
Silverio Castafioa •••••••••••••••••••••••••
Oàstão de Albuquerque •••••••••••••••••••

Addicionaes

1:800$000
1:800$000
1:800$000
5:400$000

no semestre

~2~ 1 :995$000
2 1:995$004
1:080$000
1:12 $000
1:125$000
(2) 1 : 995$000

5:4C0$000
5:400$000

5:400$000

5:400$000

Total

Total

360$000
450$000
450$000

2:160$000
2:250$000
2:250$000

5:400$000

600!000

1:200$000
1:200$eDO

1:200$000

1: 200$00(!)

600$000

>

C':l

·...g

c

rn
·t:;1

·<&>
:.~

·c

't<í·
='
~

t::l

~·

447:900$000

52:040$000

499:940$000

I

228:380$000

t".l

.n
~

!'3:

·~
·o

Nota:
(1) A verba t:alculada para os novos dactylographos em numero de 5, foi feita a partir d~ 1 de novembro de 1926,
(2) A veroa pa;ra esses futtccionarios foi c1lcUlllda a I)artir de 19 de agosto de 1926, data em que fora·n

nomeadoS pela C.-.:J1MR1SEão de Policia.

.

Secretaria do Senado Federal, 14 de outubro de 1926. Confere.- Pele officia! encarregado da Contabilidade

.Victor Midosi C~rmont. Visto.-]. Pedro, director.

~-

.!i.·
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ANNEXO N. 2
l)J.!:l\fO~ S'I'II.\Ç..\0 DO ClliWI'fO NECESAARIO PARA RES'f'J'rUIÇÃO J).\.
T.:\BELLA I~YHA AOS FUNCCIONAIUOS POS'fOS E.M DISPONlBlLlDADE E DISPENSADOS DO SEllVIÇO. EM YlnTUDE DA RIWHGANIZAf.:,\.o DO QC,\IlllO DA SJ<:CHE'I'ARIA.

.José Barrdo Ferreira Chaves ....... .
Aprigio de Carvnl lw Hodrigues dos
i\njos . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
Belisnrio ~om·e~ d(' t5ouza ..........•
Tancredo CluauahaJ·u . . .........•.
Haul' \Vegunlin de .:\breu ........... .
Jarbas dos AymoL'(•s Carvalho .......•
Josó Rizenando '1\•ixcira ........... .
José Eu:-3taehio Luiz Alves .........•
Jos1~ Felix .\1\'es de Souza ..........•
Edmundo da I~ut. Pinto .....•.......
.Airixn ~\lves de Souza .......... : .. .
Luciano Francisco Gm·y ............•
Jnlio lleis . . .................... .
Alvaro Hodrigucs .Filho ............ .
Lafayette Alves Feneira ........... .
Renato da Costa Lima ............. .
Mario Villulva • . ..........•......
Mario Lopes de Ahncida ........... .
Bento de Pin11a ................... .
Hilarino Homualdo da Silva ....... .
!Juiz José da Cunha ............... .
José Nunes Hamalho .............. .
Antonio Alexandrino de 1\lendon<_:a .. .
Arthur de Almeida ................ .
Fredel'ieo Alves . . .............. .

Mensal

Semesll'e

-187$500

1:125$000

187$500
187$500
135$000
135$000
187$500
187$500
187$500
157$500
157$500
180$000
180$000
150$00_0
135$000
1:35$000
112$50U
112$500
168$750
1-12$500
142$500
142$500
142$500
1 ·12$500
112$500

1 :125$000

112~500

1:125$000
810$000
810$000
1:125$000
1: 125%WOO
1 :125$000
945$000
945$000

1 :080$000
1:080$.000
900$000
810$000
810$000
()75$000
675$000
1:012$nOo
855,000
855$000
855$000
855$000
855$000
()75$000
675$000
22:927$500

Secrl'taria do Senado Fcd('ral, 1-í de outubro de 192G. Yislo, J. Pcdto, director.
Confere. - Pelo nfficial encarregado da Contahilidade,
Victo1· Midosi Chennont.
ANNEXO N. 3
DEMOXSTRAÇj\o DE CREDITO

Para pagamento ao chr.fc da Redaccão de Debates, inactiYo, .João Lopes Ferreira Filho (de
15 de julho n 31 de dezembro de 1926)....

10:828$125
Secrcl a ria do Sf'nado Fedf'l·al, H de ouluhl'o de 192() .;
Visto. - .! . Pedro, director.
Confere. - Pelo official encarregado da Contabilidade,
Victor lllidosi Chcrmv~t .,

929

AOT08 DO PODER EXIOUTIVO

DECHETO N. 17. GSG -

DE

7

DI~ DEZEMBRO DE

i 926

Abl'e ao Ministel'io da Ju~tiça c Negocias Inte1·iores o credito
esJJCcial aitJ a tfWWtia de 1.16·í :807$275, pm·a paganunli.J
da gratif'icação a que se re{e1·e a lei n. 3.9UO, de 2 de
janeiro de 1n20, de accôrdo com, o art. 1o do dec1·eto nume1'o 5. 0:35, de 20 de outubro ultimo, aos fuucciona?'ios
da Gual'da Civil desta Capital.

O Pre;-;idente da Republica dos Estados Uunidos do Brasil:
Tendo consultado o Tribunal de Contas, nos termos do
t. !)3 do llegulamento Geral de Contabilidade Publica, resolvo nos termos do art. 1o do decreto n. 5. 035, de 20 do outubro ultimo, abrir ao. Ministerio da Justiça e Negocias Interiores o credito especial até a quantia de 1.164 :807$275, destinado ao vagamento aos funccionarios da Guarda Civil desta
Capital do que tcem a haver em virtude da gratificação a que
s-e refere a lei n. 3. 990, de 2 de janeiro de 1920.
Rio de Janeiro, 7 de dezembro· de 1926, 105° da Independencia e 38° da. Republica.
WASHINGTON LUIS

P.

DE SOUZA.

Augusto de Vianna do Castello.

DECRETO N. 17.587 -

DE

7

DE DEZEMBRO DE

192<1

Faz publico o deposito de ratificaçi5es, pelo Chile, de drws
Convenções da 5a Conferencia lniernacionrcl Americana

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Bl'Usil
faz publico que foi depositado no Ministerio das Relações Exteriores do Chile o instrumento chileno de Ratificar;ão da
Convenção sobre uniformidade de nomenclatura para a classificação de Mercadorias c da Convenção sobre Publicidade
de Documentos Aduaneiros, assignadas em Santiago, pol' occasião da 5" Conferencia Internacional Americana, a 3 do
Maio de 1923, conforme communicou ao Governo brasileiro
o Ministerio das Relações Exteriores do Chile, por Nota de
7 de Outubro ultimo, cuja t.raducção official acompanha o
presente Decreto.
·
·
Rio de Janeiro, em 7 -de Dezembro de 1926, 105° da
pondcnciu e 38° da Republica.
'VASHINGTON

Lms P.

Indo~

DE SouzA.

Octavio M rcnga bei1'a.

Leis de 1926- Vol. III

59

930

AUTOS DO PODER EXECUTIVO

TllADUCÇl\.0 OFFICL\.L
llepublica do Chile - l\Iinisterio das Ilelações Exteriores
Santiago, 7 de Oulubro de 1926.
Senhor l\linü;lro Tonhó a hont'a de communicar n
Yo·.ssa Execllcnnia quo ficou depo~itado ncslo l\Iinist el'io o
.lnstrmnrnl o de Hatit'ieac;ão pelo Governo fio Cllile da COI~
·vcnção sohre Uniformidade de Nomenclatura para a Classlficaeãn ~~~~ l\ll't'cadorias c o da Conven(.'ão sohl'e Publicidade
de Documrnlo~ Aduaneiros, assignaclos eom a dala de 3 ele
l\laiu dn Hl2;J na Quinta Conferencia Pan-_\Jllel'icana que se
eelehron L' IH Sanf iago.
An conununienr a Vossa Excellencia o que procedt~, tí-ine
grato a}H'uYeital' esta opport unidade para reiterar a Vossa
Excellencia os sentimentos da minha alta consideração. ~
J1ntonio lluneeus.
Ao ExeecllNtfissimo Senhor Ministro das H('la~ões Exlc~'iorcs dos Eslados Unidos do Brasil..

DECilETO N. 17.588 -

DE

7

1920

DE DEZE:MDHO DE

Publica us mlhesves da Bepublica Dominicana e da Turquia
â Conuencão Barliotelcaraphico Internacional, de ,1912 _

,·

O Presidcnlf' fln Jlepuhlica do:::; F~:-;lndos Unidos dn Bras.il
faz publicas as adhc:sõPs da Hcpublica Dominieana e da Tur.quia ú Conven<:ão Hadiolclcgraphica Internacional, assignadn
em Londres a 5 de Julho -de 1912, confoJ'mc consta da communicação datada de 1ft do Outubro ultimo, do l\Iinisterio
elos Ncgocios Esll·angPiros cln Orã.-BrcLnnha, trnnsmittida no
GovorJJo lJl'asikiro pela Ernlmixada hritannica nesta capital,
por no Ia dn J i de Novembro ultimo, cuja trarlucc;ão official
.acompanha o presente Decreto.
Rio de .Janeiro, em 7 de Dezrmhro de 1H2G, 105° da Indcpendencia e 38° da Rcprrblica.
,V.\SIIINGTON LLIS

P.

DE

Souz.\.

Octavio Mangabeira.

TRADUCÇÃO OFFICIAL
Embaixada Inglcza N. 129 - Hio do Janeiro, 17 do
Novcmlll'o de 192G.
Senhor 1\Iinislro - Com rcfcrrnein á minha nota n. 79.
fie 28 de .Tulho uHimo, e df' :1rcorrlo rom insf.rncr;:õPs do Peincip~ll Secretario do Esf.ado dos Negocio~ Estrangcit·os de Sua
Ma.)estnfle. tenlw n honra de transmittir a Vossa Excellencia
t~ inclu:-:;a lista relafiva a novas adhcsõcs á Convcn<:ão Radio-.
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telegraphica Inlcrnaeional, assignuda em Londres a 5 de .
•Tu lho de 1912.
· Avrnvpifo Psfa opporl.unidade para 1~eiterar a Vossa Exrf'llt~neia no:-' l)I'Cll(•slos da minha mais alta considerat;ão.- 11.
Lllston.
A Rua Kx:rt>ll('Jleia
O ~~·nlwf' Dr. OetaYio l\langnbcira,
l\linislro de Ef'tndn das Hela~.:ües Exteriores
Hio de .Jnncit'O.
Li:·d a
assig·nada

11. ~lO Con V<'Il('fín
<'til Lundt'Ps, a 5 dP

Had iof ciPgL'aphica lnf.,•rnae io11nl
.Julho de 1912 .

.\dhesõt>s
Desde• a lisia nnl('l'Íor. dl' 30 de Junho de J!)2G. as segu inles adhPsÕI.'s foram not il'icadas ao Gon•t•no flt~ Hua l\lajl':·dadc Bl'il:muica, nas datas abaixo meneionnuas:
R(•1mhliea Dominieann ..•.........
Turquia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11 de Agosto dn 1!I:!G
30 de Agosto de J 9:.?0

Fur!'ign Office, H de OntuiH'o de 102G.

DECRETO
P~tblir•rt

11

.~.

fl(l/u•sao

17.!l89 --

DE

7

1!)2;)

DE DEZE:\[BRO DE

ria Tclwco-Eslnvaqnia ri Co111:ew·rio so.nif!li'Ía intcrnncional, ·I!J/2

O Pre~idPnff' da Jlepuhlien dos Estados Unülos do Bl'asil
faz publica a ad lwsão rla RPtmbliea f checo-eslovaca á ConYcneão sn11itaeia inl(•l·nacional, ns~ignada em Paris a 17 do
Janeiro dn ·1912, conforme resulta da communicação dirig·ida
pelo noverno francf'z á Embaixarla do Brasil em Paris, pol'
no la vel'lml dn 1 J dl' Sntcmhrn ultimo, cuja ll'aduerãt~ ofl'ie ial
acmnpanlw o }H'('scnt e Decrdo.

ni o dt• Jatwiro, ('lU 7 de l>ezemln·o de 1H2G, I OS" da Inclcpcndencin c ~:HF d:1 Hrpuhliea.
\VASili:-<GTON

Lms P.

UE

SoczA.

Octavio Mangabeim.

TIL\THTCÇ.\0 OFFICIAL

fiC'pultlicrt Franccza -

gPiro~

1\Jini:=-tel'io dos

Ne~mcio~ E...;lJ'ath

Prolocollo Paris, 11 de Setembro dr 192G.
Em da f a de R rlr .\.hril ulfimo. foi lavrada um neta para
consignar o dPposilo, nos nrchivos do Governo franccz, dQ
-
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instrumento do ratificação por parte do Governo tcheco-eslovaco, da Convenção sanitnria internacional, assignada em
Paris a 17 de Janeiro de 1912. Foi isso communicado aos
Representantes das Potencias que participam da dita Convenção, por nota ele 1 de Maio de 1926.
Deve considerar-se o deposito do insf rumento em questão
como simples confirmação da adhesão da Republica tchecoeslovaca á Convenção sanitaria internacional de 17 do Janeiro de 1912, adhesão notificada ao Governo francez, de conformidade com o artigo 159 da dita Convenção, por nota do
·Senhor Ministro da Republica tcheco-eslovaca em Paris, datada de 3 de Janeiro de 1926, entregue aos archivos do Ministerio dos Negocias Estrangeiros no dia seguinte, 4 de Janeiro de 1926.
Nota para a Embaixada do Brasil.

DECRETO N. 17.590 -

DE

7

DE DEZEMBRO DE

1926

Faz publico o deposito de ratificações, pelo Haiti, de varios
actos da 5" Conferencia Internacional Americana

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil.
faz publico o deposito, por parte da Republica do Haiti, dos
instrumentos do ratificação dos seguintes actos, assignados
em S;1ntiago no anno de 1923, por occasião da 5" Conferencia
Internacional Americana: Tratado para evitar ou prevenir
conflictos entre os Estados Americanos; Convenção sobre a
Protecção de Marcas de Fabrica, Commercio, Agricultura e
Firmas Commerciaes; Convenção sobre a publicidade das Leis,
Decretos e Regulamentos Aduaneiros e Convenção sobre Uniformidade de Nomenclatura para a Classificação de Mercadorias, conforme communicou ao Ministerio das Relacões Exteriores do Brasil o Ministerio das Relações Exteriores do
Chile, por nota de 31 de Agosto ultimo, cuja traducção official acompanha o presente Decreto.
Rio de Janeiro, em 7 de Dezembro de 1926, 105° da Independencia e 38° da Republica.
WASHINGTON LUIS

P.

DE SOUZA.

Octavio Mangabeira.

TRADUCÇÃO OFFICIAL

Ropublica do Chile - Ministerio das Relações Exteriores
Santiago, 31 de Agosto de 1926.
Senhor Minist.ro- Tenho a honra no communicar a Vossa
Exccllcncia que o Governo na Republica do Haiti remettcu
a este l\Iinisterio, para os effeitos de seu deposito, os Instrumentos do Rat.Uicação dos seguintes Tratados c Convenções
subscriptos na Quinta Conferencia Internacional Americana,

-
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que se cffcctuou nesta Capital no nnno de 1923: Tratado
vara evilnr ou prevenir conflictos entre os Estnd0;5 Americanos; Convenção sobre a Protccção de Marcas de Fabrica,
Cornmcrcio, Agricultura, c Firmas Commcrciaes; Convenção
sobre a publicidade ctas Leis, Decretos c Hegulamcnto~:; .\duanciros c Convenção sobre Universidade de Nomenclatura para
a Classificação de Mercadorias.
Ao communicar a Vossa Excellencia o que precede, do
conformidade com as prescripç.ões constantes do:-> referidos
Tratados e Convenções, é-me grato aproveitar a opvot·tunidade vara rei! orar a Vossa Exccllencia os protestos dH minha
nlta c dislinctn considernç.ão. - Antonio Huneeus.
Ao Exccllcnt issimo Senhor Ministro das Hclaçõf's Exteriores dos Estados Unidos do Brasil.

DECRETO N. 17.591 -DE 7 DE DEZ·EMBRO DE 192(}

Promulua o Tratado de lü:tradição, entre o Brasil e a Bolívia, firmado a 3 de junho de 1918

O Presidente da fi8Pnbliea dos Estados Unidos do Brasil:
Tendo sido sanccionada, pelo decreto n. 3. 765, de 1O de
setembro de 1919, a resolução do Congresso Nacional quo
approvou o tratado de extradição, entre a Hepublica dos Estados Unidos do 'Brasil c a Hcpublica da Bolívia, assignado
no Rio de Janeiro aos Ires do junho do 1918; c havendo-se
effectuado a troca da5i ratifieaçõcs do mesmo trai ado, na cidade de La Paz, a doze de novcmbo ultimo:
Dt:creta que o rcfrrido tra.fado, appenso por cópia ao
11rcscnto decreto, .3cja cxrcutafio c cumprido tão inteiranH'n!e como nclle se conlem.
Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 192Ci, 105° da lndcpen:lcncia e 38° ela ncpublica.
'VASIIINGTO~

LUis P. DE SouzA.

Octavio Manaabei1·a.

AR1'HUR DA SILVA

BERNARD~

Prcsidrntc rla Rcpuhliea rlos Estados Unidos dn Brasil:
Far,o sabrr nos que a presente Carta de nalificac:iio Yircm que rntrr os Estados Unidos do Bra~-·il e a Jtppuhliea da
Bolivia. nclos rf'spccf.iyos P!Pnipotenciarios, foi ronrluido o
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ns~ignndn

dP 1Í1il

no Jl i o

d1~ Jam·irn,

flllYI't'f'lllo:; ('

dt·zoilo,

aos lrrs dia-; do lll('Z dP .Junho
Tratado do ll'l'll' ~pguinfP:

um

'J'IL\'1'..\1)() DE EX'l'H.\Dit,.:"\0 ENTJtE
1\ REPUBLIU.\
DOS
ES'I'ADO~
l.'.'oi!llO~ 1l1l BIU.HIL E ,\ HEP\'BLII~.\ IÚ BoLI\'1.\:

O Pt'P;.; idPntn da· HPpuhl ica
elos J;;;;;tadm; [nidos do Bra:;;il
" o Pn•sidenlr da Hepnhliea
da Bolida, animndos do dt-:>Sl'-'.io tio evitar quf' criminosos
prot'ugos team;it.cm ou se a~y
]Pm imptllll~lllf'nte no lf•rritorio de cada 11ma dn~
Alta'l
Padog Contracta·ntes, rcsnlYcram rPlPIH·at• o pt·l'sent.~· Tt atado do Exlradi(:ão, c, para
('s~c fim. nomearam seus Plen ipolcnciat·ios, a sahct·:

O Prcsidcntr~ da Rrpuhlica
dos Estado~ Unidos do Brfl:";ll,
ao Senhor Doutor Nilo Peça-

nha, seu Ministro elas R1~in~;ÕI'S
PX-Pt·csidf'ntc l!a
Hepubl ica;
O PrPsidf'tJtn da RPpulllicn
da BoliYia, ao SPnhor Doutor
José Carrasco. sPn
Ministro
Plcnipotenciario e Enviado
Extraordinnrio. ex- Viet•-Pt'l'sidl~nfe da HPpuhlica:
Os qua'I'S, d0p,)is dn haY0J't'lll exhihidn reeiprncamente
os sPus plenos podm'cs, acha~
elos em hôa r, dPvid:l fórrna.
.conviream lHH :-:Pgninles :t:·figos:
Ariign I

:Exli'I'ÍOl'l';o;.

j\s dnas Ali as Par! r;.; Con-

t:::acl antrs sn ohrigam a f'nfrPgar uma á outra os delinquentes Prn tra·nsito pnl,ls re~
spcctivn'~ ff'lTilrwin;;; nn
qrw
Iwllf'.-; SP admn•nJ rf'fwxindos.
dr~3dn qun eorwol'J'llnl ;~' snguinf f'S rowlit;ÕPS:
1 - Qui' n p:1 rf e rrl"l.lJlta;"ttn Lrnha ronlJH'f.cnc i<1 par·a
Jli'Ocr•ssar f' .i 11lgar o dnJ ido
q11e mnli\·at' o pt•dido;
2. -- (J11P. st~jn dl' r a rad ~"'''
rnnmnu.n o drl ietn cnmrnd.tido

a·ntrs ou dt>pois ela
dC'sto Tratado;

cclebra~à'J

l)g EX'l'l\ \DJCCI0:'-1 EX'l'li E LA HEPl"HLICA DI~ BOL[\'T.\
Y L.\ Hl~l'LHI.If:.\ DE LOR ESTAIl!IS li:'>ltrltl!'l III:L BH.\SJL.

':.'lL\'L\DO

El Pl'l'sidt•nlc de la Hl'púhlidt• lo:-; I{~:·dado-; T.'nido~ dd
Bl'a:-:il v Pl PrP~idc'nl.e de la
H~públi~·a dP Holivia, anima:..
do::; dPl dr:-c-o de 1'\'ii<U' qllt'

ca

r•rinlÍ!IHlPS

fH'Úfllg'tlS

ll':lll~Í

f.en 1i sr asilrn imptmrmenU~
('n fC't·rilnrios dP cada una de
1:1;:; .\lta~; PnrtP::; Conlratantf'~,
re:-'.oiYit~ron CPII'III'ar <•l pl'f'SCIJIn Tm1adu dl' Exf.t'arlicci1'•n ~·
para cse fin nonthraran su..;

Plrnipolenciarios, u saber:
El Pre::;irlcJJt.t~ dr la Hrpú-hlil'a clP los Estadns t:nido;..;
dei Brasil al Seíior Doefor Nilo
Pf'r:lnitn. sn Ministt·n d1' flf'lac'ionc-: Extrrioros. · PX-Pl'Psidcnlr dr la Ilrpühlica;
El Pn•sidfmtr de la Hf•pú-

),Jiea dr. Bolivia al Seíior Doefor .Jns1~ Carrn~wo. sn l\linistro
PlPnipol.eneiaTin ~- En\'iadn
ExLraordiT~arin, r:·x- VieP--PJ·r·sidonf !' d(• la Hf'púhl iea;
Los Cllalt•s. drspw's dt) ha-

hcr oxlt ildtlo I'~'CÍJl!'OertnH•n!.o
sus pll•nos pnr!PrPs. hallúndolos cn huena y dchida forma,
eonvonict·on f'JJ Ins sPgu intf's
udículo.s:
.\l'lículo I
Las rlos :\lias Pat·trs C:nntratante:.;; se o]Jligan n· Pnlregar una a otra lns dPlincw•n1r•.;; en tránsito pne los rrspi'C-

1i...-o~
lo~

tf'JTitorin~ (,
~e
lta 11 :n'l'll

qtiC Pn nl-

rt•fugiadn:-4,
eu:ntdn ron<'lll'l'illl In~ sr'gui-

Pn!t:s I'OTHlicionl'i'::
I. - Quf' !:1 p<lrf P l'relamanlt> lrnga cnrn]WfPneia pa·J'a
Jll'Of'('s::;nt· y .iuzgar f'l delito
flllf' moi Í\'UJ'I' f'l. pedido;
2. ---- Qnc sr·a de r,adtef1•r
conn'm f'l dPlil o comef.idn nn-

tos ô despw;s de la celclJración de este Tratado;
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3. Que o crimino::;o .iá
c::;tcja vroces~ndo ou condcmnado como attlor, co-l'éo ou
cumplici';
.
L - (luc a pena a conunt···
nar 11U comminada seja, pelas
lul:-\ do r,aiz l'f'qllt't'Ído, de lllll
ttllllo lk p1·isiio no minjmo,

tanto ]Htt'<t· o::; pcof'c'~;-;udo.:; eo-

pat·a o .;; t'lHillc·mnadn:-;
:-,. - (Jm• a vartp rt'.-llll!l'c.~a
tP apt·r';-;t•Ht ~~ docuitWIJ tos qnn,
_:..pgundo a~ suas lPis e as da
parte I'Cillli'I'ida, jusUfiqut:Jf! a.
crtminalidatlc dn r·ee:au::do
Jll•)

011 ~tn!orizPm

to.

o seu julg:unr~n-·

3. - Que cl criminal csl1: ya
processado ô condenado como
autor, coaulut• IÍ cumpl ier;
4. - Qnc l:.t prna pnr ap1i ...
cat· 6 nplicada sca pm· las
leyes dei país l'Pqlli'I'ido., do
nn afio de pri1'ión minitnún,
tanto
pal'a lo:; rn·oresados
como para los condenados;
r>. -- QUI~ la pal'ft• l'l'qlJ j_.
l.'Pnte

lH'!':-:~rnte

drH'l!HH'Jlln~

qtw, sr•gún sus lc·~·e,.; y las do
In pal'te J'P<IlH'l'Ída ju~tifiqtH'n
In triminnlidad dPl n•clamn-

do ,) aulol'izc-n su jmgat:lif'nto.

Paragrapho unico

Púrrafn Ú!l ie1l

OR numcros nnt('rtM'f'S se
nPI•licum lambem (t tentlaiva

1,a5 !l ispo~iciorw,.; antcrio ....
res :-:e nplica1·ún larnllit•n a l::t
tnntaliYa de los ddil.o:; nnsr-

d11~.

dclido~

pa.·~::liYI'ís

,~;.

o.x:--

hl~'~

LJ·:-rl ir; fio.
~\rtigJ

tk ext radieción.

.\ dírulu H

1I

As Alta~ Partes Contnctanü· ~ t'e oheigam a entr0g:~L~ vs
~Pu-:; nat·ionar~ sohrn ~~ has!

da mais vcr-t'eila J·CL'Ípt·oeida-

Las Altas Pat:tes Confr·atan...
tc·s se obligan cnh·cgar SlB
nacionall~S solJrc la basn tlc la.
mú,.; pet·l'ecla rccipt·oeidrtd.

df~·

.\rtigo JII

.\rtículo

Não pôde ser concedido a

L-- Quando cstiycr

pt·e~eri

pto o ct·ime ou vena, segundo

a l1~i do tmiz rPqncrentn, ou
qt:nndo m·~tc o r1;o j:i tivr.1·
sido julgado vel() mesmo dr~li
do a quP .:;P rf'f .. re o pedido;
2.--Quanclo :w traia1· dr
delirtt~,.,; puranw11t.n militarr ~.
delictu::; eontra a relig,:"w de-l!do:; do imprensa, de rrimr~
pol itico:'i ~~ d11-:l quo llvs <'íll

f'Hil11f'"XOs.

Pnrar;t·apho unieo
nllr•ga~:ão

dt> fim on mo -

tiYo pnl ilieo nãn i mprrl ir:\ a
exlrndi<,;~o quando o l';~t·tn c•Jn-

slilllit·. pl'incipalmentc,
infrnc~:ãu

Iúl puede sei.' concedüln 11\
l'X lmclieciôn:

f'Xll'<Hli(.:ÜO:

A

IU

penal.

uma

L Cuando csf1.1Yicrcn
vrcscripto el erÍlllf'Il r) la )H~na,
sC'gún 1a ley dei va ís rrqui-runiP, ü cuando ('fi e;o;ll' el rcn
huhiera sido y:'t .itrzgado por
el

llli ..;mn dditu
.fii.!L'U el lH.!dido.

2. -

(:uandu

a

qiJt· ~~~ I'O •

sr~

lrataec dt;

dl'litos puramente mililal'üS;
delitos conl.t·a la J'l'l igit'ln, delito de imprensa, díditos políticos ~· de !us C{UO lt~:J son co~
nrxos.
P:itTafo úntco
La alrgac ión dP 1 fi n (, mo ...
ti\·o político no impPdir:i In!
c•x.tead icción cuaiHlo el llrcho'
nonstiluyere
vrinc i palmenLo
una infracciôn venal.:
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Não se reputam delictos políticos:
A) os actos dn anarclua que
constituírem crimes previsto;:;
pela legislacão dos Estados
Cottlractantes;
lJ) o assassinato ou tenbtiva de assassinato do chefe do
Estado reclamante, elos seus
subslituUso Iegaes o dos seus
mini.stro3 flp, Estado ou do um
dos chefes dos Estados pat·ticulat·cs, que facam parte de
uma confederação on do um
dos governadores dos EJtados
quo formem nm Estado Federal.
Artigo IV

No se reputan delitos políticos:
A) los actos de an_arquía
que constituyeron m·uncnes
pl'evistos por Ia legislación
de los Estados contratantes:
D) cl asesinafo ó tentativa
de m;csinato dol jefo de Estado reclarnante, de sus sustit.utos lcgales y de sus ministros do Estado ó do uno de los
jcf;!s de los Estados particula-res. quo hagan parto de una
confcderaci6n 6 de uno de los
presidentes de los Estados.
que forma:n un Bstado Federal.
·
Artículo

~

IV

são provisoria como mr.didq
preltminar do extradição, po. .
derá ~olieitar os;-;as ctiligenr.ias
por via postal ou tclcgt·apl! iea
ou por internwd i o do ;;gente
diplomatico, allcgundo a Axistoncia, pelo monos, do um
mandado do prisão ou de um
auto de prisão. Essa prisão
será mantida por sessenta dias.
dentro de cujo prazo o Estado
requerente apresentará ao requerido o pedido formal de
extradição, dcvifiamento instruido.

Cuando para impedir la fu,
g-a de un delincuente una de
las Altas Partes Contratantes
juzgare urgente sn prisión
provisoria, como medida pre1imin::tr de cxtradicción, podrú solicitae csa· dilijoneia por
-...-ia postal ô tclegJ~áfica t) por
intcr·medio del agente diplomático, alegrtndo Ia oxistcncia,
por lo menos, de u n rnandamionto de prisión ô de un
auto tambien de prisión. Esa
prisión ser:i mantenida por
s~P:Pntn días, dcnt.ro do cuyo
plazo cl Est.ado requirente
vrrJsent.ará al requerido el
pedido formal de extradicción,
dohiriamente instruido.

Artigo V

Artículo V

Os pedidos de prisão provi-soria e os do extradição devem ser- feitos de govetno a
governo tfirectamente, ou pelo
int.crmerlio_ dos rosprctivos
agentes diplomaticos, e serão
acompanhadng dos scg,JintPs
documentos :
· 1. - Quanto aos accusatlos
para a J)l'isão provisoria·: cópia authentica, pelo menos,
do mandado de prisão ou auto
de prisão;

Lo~ pedidos do prisión provisaria 6 loa de extradicción
debcn ser hechos de gobierno
a gobierno directamento, ó
J)Or intermcdio do los respectivos agentes diplomáticos y
scrán arompafíados de los siguientcs documentos:
1. -- HespPcto a los acnsadns par a• la prisiôn provisoria: copia auténtica por lo
menos del mandamiento 6
auto de prisión; ·

Quando, para impedir

ga de um delinquente,

fu-

nma

das Altas Partes Contracta'n-

tos julgar urgente a sua pri-
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: 2. - Quanto aos processados: de traslado authentico
da Bentenca ou acto de processo criminal emanado dO
JUiz competente, eontendo a
indicacão precisa do facto incriminado, do logar e data em
que foi com meti ido e ela có-.
pia dos textos da lei penal applicavf'is á especie;
3. -· Quanto aos condemnaclos: c()pia nuthcntiea da senten~;a dt'l'ini f iva de cnndcmnnéão com as indicaçõeB acima
enumeradas;
· 4. - Sempre que fôr possível, os documentos acima indicados devem ser acompanhados do retrato, da ficha dactyloscopica, dos signaes caracterifilicos do individuo.

2. - Respect.o a los procesados: copia fiel y auténtica
de la sentencia ó acto dcl proceso criminal emanado del
juez competente, conteniendo
la indieación precisa del heeho incriminado; del lugar y
fecha en que fué cometido y la
copia de los textos de la ley
peual aplicables a la especie;
3. - Hcsprcto a los conrtonadús: copia autPnf icu de la
scntnneia definitiva de conde ..
nacióon con las indicaciouos
anteriormente enumeradas;
4. - Siempre que fuere posible los documentos indicados
deben ser acompafiados del reh·ato, dela · impresión digital
(ficha dactiloscopica) ó de las
sefiales características rlel individuo.

PARAGRAPHO UNICO

PÁRH.AFO ÚNICO

Em nenhum caso será attenEn ningún caso será atendidido o pedido do réo para ser do el pedido dei reo para ser
entregue ao Estado requeren- entregado al Estado requirent.e
te antes da apresentação dos antes de la preBentaclón de los
~ocumonf os nocessnrios para documentos
ncccsarios para
ISSO.
ello.
AnTIGO

VI.

Não existindo a pena corporal na legislação dos dous pai·zes, sômcnfe quando fôr de
morte a pena em que haja incorrido o delinquente prófugo,
a extradição será concedida
pelo Brasil sob a condição de
ser commutada · pelar orgãos
competentes na immediatamente inferior.
ARTIGO

VII.

A prisão prcvent.iva e a extradição já concedidas ficarão
de nenhum cffeito, além do
caRo da morte do extraditando
e· no de de8istf'ncia do governo
reclamante, nos cnsos seguintes:
1 . - Quando dentro do pra~o de sessenta dias, contados

An.1'ÍCOLO

VI.

No existiendo la pena infamante (corporal) en la legislación de los dos países, solamente se fuere de muerte Ia
pena en que incurriere el delincuente prófugo la extradicción será concedida por el
Brasil bajo la condición .de ser
tal pena comutada en la immediatamente inferior por los
órganos competentes.
ARTÍCULO

VII.

La prisión preventiva y la
extradiccitín yá concedidas
quednrán Bin ningún efecto
además del caso de mnertc del
reo y del desistimiento dei gobierno reclamante, en los casos
segui entes:
1.-Cuando dentro del plazo
de sesenta dias, contados do
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da data em que sP cffcctuou a
l•l'i::;fío peovi~oria do criminoso, não fol'em exhillidos pelo
goYerno l'Pclamante o::; tlor,mnenlo:-; ju:-;1 iricat i vos do neditlo ele uxlradi~ão em deYidtl
fórma e eonvt>ninntemcnt e instruido;
2. -- Quando o criminoso,
posto ;i dir~pn=-h:ãu do E:.;tarlu
reqUl' J't~n t ~~. Ic•ga1:ão ou cons uIado, nfíu
f1k
tran:-;pnl'lado
dPnlru do prazo "" vinf•' dias,
t'untado:-; da data dP eonuuullicat:ão;
:l. -- Quando dcnlr·o cli' St~s
sc:•JJia dias, conladns da data
da vl'isfto pt·cvcnf.i\·a, o delirln t•etlir c obtivrr uma Ol'dern
flu "hal;Pa:: enrpw~" em :;:1~11 faYur.

la fecha cn que se efeluó 1~
prisi<Jn lH'OYisoria dei dclin•
cuen! e, JJo fuNcn Px.hibidog
lHH'
el guhiet·no rPelamante
los dueunwnlos tliW justifi ..
quen ri twdido dr exlr·ndiccióU:
en dehida forma y enuyrni ...
ellf(•ntcnle inslruido;
2. - Cuando Pl dt~lincurn ...
ft', pueslo a di:-;pn:-;iei1íll drl
E:; Iado l'l'!fll il'l'nfe, l(~gaciôn ·r1
COili'llllldO. !lO fliC'l'f' fl'Ul1f':Jl01' ...
lado dPill J'O dPI plazo ()P, vein-4
fc clía.';, eunladu~ dP la fecha

de lu t:í)])Jllllicadón:

·
ro de los
f':C::>enla dia:::, cunl ado.;.; de la
feelJa de la lH'isiôn prevcn ...
l iY~, L'l ddPnido pcd i e f' c y ohtuYtCI'I' una onb~n de ·· bahea~
('ll!'lJ li::;" f.' I! :- t t J'a \"UI'.
3. --- Cuando

d1~n!

P.\rm.\FO (;;\'rco

P.\11.\Gll.\PIIO l':\!CO.
I

En cualqniei'a d\~ Jus cni30S
Em qnalquer dos rasos acipo~ro em li- indit;ndos, cl i11dividtro puesto
l.H t•dadf~ não lkH.lct•ti mais ser en I!IH~t·larl, 110 lHHll'ú ser pro ...
prei;o pP!n c1·iruc qrw motivou E=o J?O~' Pl rui.;.;!no cr'imen qua
fJ petlid.1 du exlnulição.
mo!JnJ e! ped:du de f'XlJ·adi ...
ciôn.

ma o individuo

AllTlliO

\'llf.

A entrega de um individuo
rrclamado ficarú adiada. sem
}Wcjuizo da sua cffrdividadc:

;1) cmquanto durar o proCP.';;~o de ''lwbcns corpus";
11) quando gra\·e enfermidade int creorrcn! e impedir
que, sem perigo clu viela. o criminoso H•.ia ll'ausporlndn para
o llHiz requerente;
C) quando o individuo rerlnmado :;; achar sujeito á
acr,iio fH'nal do E~dado rPqtlerido.
.\HTJGO

f\:

Quando o rwdiuo dP cxlrndit.:ãn, ff'ifo por nrna da.-; Alfa:; Parlps Conlrarlnn!e;:.; f,)J·
pela nlllr·a Pal'IP l'nnsidflt•ado
i.t!lP!'lll'l'dt•nl_r' por· '"i e iu~ de
iol'ma ou 1nsurficiene.ia. dot~
documentos apresentados, cs-

AHTÍCU.O

\'IIl.

La· enlrcg~ do un
r~celama.dc~ _qnedar..í

individuo
aplazatla,:

sm pcr,JU tcw de su cfcctivi-

dacl;
A) Pn cuanto clurm·e el
PI'Oeeso de "habeas corpus"•
JJ) cuando gTa\·r enferme~

dad s~lH·eyi uiPn! c lo irnpitlicre, cvllando (JtJC cl dclincucnte, ,<::ea: ~~·an.c:por!ado para cl
pa1:-; _reqllll'Pnle sin rwligt·o da
la VIda;
C) cuando el individuo re ..
clat?~ado se llallare snjc>to a là
a~cwn penal df'l K·;(adu t'C'lJllC..,-

rHio.

An.TÍCCLO lX.

Cuando el p0didn ele extra ...
rlirci•ín, lH'eho 11or una do las

,~ltns
Pal'(~·~ Cnnll·atnnfC's:
11H't'e pnP la oll'a Pal'l p ron~í ...

ti.erado impl'Ot'l~dt•ntf~ pne yj ..
rws de ful'Jtla tí in~ul'ieirnci::\
de lo:3 doeumcn! o~ [HT:3enlu ..
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l.cs lhes SPe5o dc\'ohidos, cxvondu-;;;e o~ molivos que impedit>am o H]l(lamrnlo <lo vroccsso. :\estn ea:-~o. púde um
novo lH'tlido st•t· l't•ilo em regra.
AttTtUO

do~.

e si os les sel'iio ucvuel i o':!.
nponiendu los motivos •Jt!IJ
inl}ll\diron la mareha dcl m·oc•·c:o . .J::n c;;fe ea,.;u pw~d~~·sr•r·
lu·ell; 1..11 lll!t'\'u lH'dir!u l'll J't>
gla.
..\ItTÍCULO X.

X.

O pr'tl ido do
cx.l rurl i~;ão
quan lo ao~ ~Nt:-i lt·am i I e:;, ú
uprt't' ia•: fio
011
lPg il in) idade
de ~ua pt·nrt•dt>lwiu, ú. admissf.u
on qual i l'il'<l•.:ü" tlc<t:o; l'xet\p•;õc::;
ro1n quP pos;.;a "''L' impugnado pelo erimino;.;o prol'ugo reelamadu. fictn·á a cargo das
auLoridadrt' euntpclt·rtle-; do
11a iz do rdugiu, que pt·ocedcrãn de fll'<~ttl·do 1'11111 a,.; tli;.;pilRi<:õns P pt·atica:-; lPga<';.; vigcnlt>s nu nt<'SlllO paiz.

.EJ lWdirlo de cxlmdit~ciún Pn
ctianlo a su.;; ll'<lmifes. la apr·erí:tciún ú h'gitimidad de sn
pt·oecdent~ia. la admisiün (l c.a1i !'!tal'il.lll di' la,:; t'XePpc iotw;.:;
flllP llllf~ilt_~
O[)OlH'l'
el UClinCIICUI ü

}Jl'tHugo

l'I~Cli1111iHio,

qttt•dal'ú a cargo tle las a:.tlot·idades cumpelenlf'~ df•l paí.;;

rugiu, l}UP pt·occflcran UI.~
:t•'tu'l'IIO eun la~ di:--posieion'~'

"" l'l'

y pt·üdi<·as

;.;u

kgak~;

Yigenl p.; l'll

p:tí:"l.

Ao r<;o prol'ttgo l'iea. }IOrém,
sal\'a a l'ncttldadp df' u~al' do
rceuri'.n de "llaltcas eorpus" on
rlf' fiança 110~ casps e pelos
modos c:·dabell'!~ido,.; pelas leis
do E;.;tDdo t·eqnN·ido.

El t'<~u prt'lfugo qupda a ~al
\o la facultad de usar df'l L'C·<·ut·:-:o dP '· ha lleas-rot·pu~" 1'1
dt' l'ianza en los ea:-:o~ ó pot· los

AnTtGn XT.

AnTÍCl..'Lo xt.

o~~ indi\iduos (•niJ·cgtH•s por
cxlradi<;fio nfio lH>dPriin SI'L'
julgado::; e pun !rlP ..; por de lielos pol il ico~ an Ic·riPI'<'s á cx-

tl·arlição. on pot· aclos connexos. PodPrão. vorém, com seu
1ÍY1'0, (' f'XJH'P~tH) ('OllSPIÜ imcnlo. st't' lH'fiCP:-'~arlos ~~ jnlgnrlos pPltl..; CJ'inw~ eommuns
pa~~i H i~ rJ,~
Pxlr'<Hliçfío. na
fôrma do pt·('~Ptd e Trai a do c
qne não tc•nham motivado a
.l:í. cmwNlida, ma1~ nfío poderão
ser

1'111 r·pg·up;:-;
1PJH~ia qllf' os

fJllP

11 i:-':-;o

n [l'l'cira

po-

rrclamr, SL'm

I'Pll\"t'lllta

o Estado

1'üqlll'l'Ídn. :'\fio ,; lWCf'SSUI'ÍO
cs--n enn,.;1'11l iJnrn!o SI\ depoit:;
rlc ah,.;olYidos on cumprida a
Sl'llf('IH,':t. JH.'J'InaJWnl'l'll1
pOl'
mai...; de l.Jrll mrz nn lerritoJ·io
d11 E..: f a do T'f'{jllf'J'Plll fl.

lllodu;; e;;;l alJieeidos JHH' las
)í':,·:;; rlf'l E~ I a:.1~ l'l'tiw~rido.

T.o,;;

imliYidnns

cn Iregados

pnl' Px:fl'adicril'ln no pndt·ún :-:;pr·
.!ltz~adus y pPnatlos lli)J.' dl'!illlS políf ieos nnfcrioJ'<'S a la
I'Xlt·adiccilín (I pur netos conf.'-

xo..: .. PodJ·ún sin cntlmrgo, enn
::-u ltln·t• ~- exprcso eonsenl im icnf o, Sf'l' pror.es<Hlos y juzvados por lns enrnenes eomutws pnsillles df' <'XIJ'adieeit'lll,
r·n la l'llt'Ina rir! pl'esenl e TraI :tdn, ~· qup nu IJH~'an sido nlfif iYo de la yú eonecdida; pnro,

Sf'l'
f'nlt·egado~ a
ll'I'Cf'l':l IlOff'll!~ia f}lH~
loq rr~

no podrnn
clnntf' :;:in

qnr~ r>n ''~o eonw'n-

lH'f'l':':ll'io

("q'

~a "' Es! ado t'Pifllrridn. ~o f'S
f'OllSI'TII ÍlllÍI'lÜO

:;:i dPsput's rl!~ Si.\r ahsuolto ó
halt!'l' cumplido la senteneia,
]JI'I'll HliWC Íl'l'n f-'! ren ]Hll' TllÚS
fl,, 1111 1111':-> 1'11 1'1 f('l'l'ilol'iu dt'l
E:::lntlo rt•quil'f.miP.
\ liTÍt:l 'f .(1 XII.

Quando
d iYerso.:.;: Estados
!=iOUcilam a entrega do mesmo

Cu ando rli versos Esl a dos so ..
liciten la cnlrcga del mismq
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individuo pelo mesmo facto,
será preferido o paiz em cujo
territorio a infraccão fôr
commettida; se se tratar de
differentcs delictos será ac- ·
c~ito em primeiro Jogar o pedido que versar sobre o crime
mais grave, a juizo do governo requerido; se os rlclictos
forem de egual gravidade e
data.s differentes, ser~í preferido o que pl'imciro tiver sido
apresentado; rna.s, se tiYcr.: ;;1
a mesma data, o governo requerido resolverá por si a
qual dos Estados requerentes
entregará o criminoso.
ARTIGO

XIII.

O criminoso que, depois de
entregue ao Estado requerente, conseguir escapar á
acção da justiça e outra vez
se refugiar no territorio do
Estado requerido ou por elle
passar em transito, será detido
mediante requisição directa
ou por via diplornatica e de
novo entregue sem outra.s
formalidades.
ARTIGO

XIV.

O Estado requerido effectuará o transporte do criminoso até o porto ou ponto mais
conveninte para seu embarque ou entrega aos agentes
que o tenham de receber.
O Estado requerido, porém,
poderá, por solicitacão do Estado requerente, mandar um
ou mais agentea de segurança ou da força publica, militar ou policial custodiar o
criminoso até o seu destino.
Nesse caso caberá ao Estado
requerente prover ás despesas com a.s viagens de ida e
regresso desses agentes.
AnTIGo

XV.

. As despesas ~ue resultem
da captura, manutencão e ex-

individuo por el mismo hecho
será preferido el país en cuyo
terrHorio la infracción fué
cometida·; si se tratare de diferentes delitos, será aceptado
en primer lugar Pl pedido que
versare sobre el crime más
grave, a juicio dei gobierno
requerido; si los delito.-, fuercn de igual gravedad y fechas
diff'renfes, será preferido el
que hubiera presentado primero; pero si tuviel'~n Ia misma fecha, el gobierno requerido resolverá por si a cual
de los Estados re.quirentPs en•
tregará el dclincuent~.
ARTÍCULO XIII.

· EI delincuente que, después
de entregado a:l Estado requircnte, consiguiere escapar a
la acci6n de la justicia y otra
vez se refugiare en territorio
dei Estado requerido ó passare por él en transito, será .detenido mediante requisici6n
directa 6 por via diplomática
y de nuevo entregado sin otras
formarlidades.
ARTÍCULO XIV.

EI Estado requerido efect.uará el transporte dei delincuentA hasta el puerto 6 punto
más conveniente para su embarque 6 entrega a los agentes que dcben recibirlo.
El Estado requirido a solicilud dei Estado r.e.quirienta
podrá mandar uno 6 más
agente de seguridad 6 de fuerza pública, milita·r 6 policial,
para custodiar ai delincuente
hasta su destino. En cse caso
corresponde ai Estado requirenfe pagar los gastos de ida
y vuelta de dichos agentes.

ARTÍCULO XV •

Los gastos que resulten de
la captura·, manutenci6n y e:~;-

ACTOS DO PODER EXECUTlVO.

tradição do criminoso até a
data da sua entrega ou desembarque, ficarão a cargo do
Estado requerido; depois disso
correrão por conta do Estado
requerente.
AnTIGO

XVI.

Todos os objeclos, valores,
ou documentos que tiverem
relação com o delicto que motivar a ex! rad ição e que forem encontrados com o criminoso no acto da captura ou
em sua bagagem serão apprehendidos e entregues juntamente com o réo ao Estado
requerente.
· 'Os objeetos ou valores que
existirem em poder de te-rceiros tambem serão apprehendidos. mas não serão en. tregucs ao Estado reclamante
senão depois de resolvidas as
excepções que os possuidores
apresentarem.
ARTIGO

XVII .

041

tradieción del delincuente hasta la fecha de su entrega ó
desembarque, quedarán a cargo dei Estado requerido; despuées de eso serán de cuenta
dei Estado requirente.
ARTÍCULO XVI.

Todos los objectos, valores
ó documentos que tuvieren relación con el delito que mof iva la extradiccion y que
fueren eneonf.ra'dos al delincuente en el acto de la captura ó en su equipaje, serán
aprehendidos y entregados
juntamente con el reo ai Estado requirente.
Los objecfos 6 valores que
existiren en poder de tercerus,
taÍnbién serán aprehendidos;
pero no serán entregados al
Estado reclamante, sin6 después de resueltas las reclamaciones que los poseedores presentaren.
ARTÍCULO XVII.

Uma das Altas Partes ConUna de las Altas Partes
traetantes
permitti/l''á que Contratantes permitirá que
transite em custodia pelo seu transite en custodia por su
territorio ou pelas suas aguas territorio ó por sus aguas terterritoriaes o criminoso en- ritoriales ai delincuente entregue por terceira Potencia tregado por tercera potencia a
la otra: pnrte.
á outra Parte.
Para esse fin bastará una
· Para o mesmo fim bastará
uma simples notificação con.- simples notificación eontetendo o pedido de transito e niendo el pP-Qido de trânsito y
a designação. do crime que la designación dei crfmen que
mo f ivare la extradicci6n.
motivar a extradição.
AnTIGo XVIII.
Quando, em uma caúsa crinão politica, fôr necessario, para instrucção do processo, o depoimento ou citacão de testimunhas residentes ou de passagem no terri-.
torio de uma das altas Partes Contractantes, a outra requisitará, por via diplomatica ou consular. esse depoimento em carta rogatoria
~manada de autoridade com-

me

ARTÍCULO XVIII.

Cuando en una causa criminal no política, fuere necesario, pa'ra la instrución del
proceso, la declaración 6 citaci6n de testigos residentes 6
de paso en territorio de una
de las Altas Partes Contrai antes, la otra requirirá, por vía
diplomática 6 consular esa d~
claracion con carta rogatorm
emanada de autoridad competente y acompafiada de una
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potente c acompanhada de
Ullla l.l'aducção na língua do
]lllÍZ tllll]p fPill ()p S('l' Clllll}H'Í-

da. A~ desve~a.:; l't•m a execw.:ão 1lesse~
instrmnenfos
criminaes ficam a l'argo do
goYCI'llO

tJUfl

I'I'I'C'lwr.

AH'I'ILJU

XJ X.

O pt·e~(·Tlle Tratado vigorará
por lf'nl)H)
indeterminado,
ceBsaudo todos n~ seu~ effeitn~ um Ullllo dPpui.~ quo uma
1las :\lLas Pa l'!Ps Conlt>ata~l
h·~ o
h ou \'I' L' detnmriado ú
outra.
S••rü ral ifieado c• a~ l'<Üificaç:õrs tnlf'adas no Hio dP Janeiro ou em La Paz. depois
de preenc hirlas l}s furmnlidadB legat>~ em cada um dos
dons paizes.
Em fé do quP, nú3, o~ plenipolcnciarios acima nomeados, firmamos o pt·rsentc Tratado, rm dou.;; Px•~mplares,
cada um 11as linguas portugueza c lwspnnhola, appondo
nclles os nossos sellos, na t;~
dadr do Hio de Janeiro, aos
trrs dias tln mez de ,Tunho de
mil noveceni.OB c dezoito.
(L.

s.)

traducci6n en la lengnà âel
país dondC' ticne de ser cumplida. Los ga~·dos en la cjr.cueiün uc e~o~ p1·oeedimienlos
quednn a cat·go dcl gobierno
que l'eeiiJicrc.

l'\ILO

PEÇ,\NHA.

El PI'PEicntr Tt·atadn reg·irá
f irmpo indcl rrminndo, cesandn 1ndos sus efectos nn
afio dr~pt11;:-:: que nna rJé las
Alias Pat'IC'f' Confrafanfcs lo
llttviPJ'I' dl'lllmeiado a la otra.

lHH'

Será ra I i fil'ndo v las rat i fi('ióm's ~~·t·ún r:mjC'.adas en Rio
dn .Ta·neiro ô f'Tl La Paz, elespu.>:-; d1• llt•nadas las formalidad••s legal1~s, rn cada uno de
los dos países.
En f•~ de lo eual, nosotros,
los plC'nipotenciarios nombra ..
dos fit·nwmos el presente Tratado, Pn dos pjmnplares, cada
n no rn las lenguas por Iugucsa'
y espafíola, poniendo en cllos
nnes!ros sellos. t'n la eiudad
ele Hin de Janeiro, a los trcs
d ías dei mrs de .Iunio de mil
IHlYCcirnlos dicciocho.

(L. S.)

NILO

PEÇANIIA.

(L. S.)

Jos1~

CAnn.\sco. :

E, I Pndo 15ido o mPsmo ac((j, eujo teôr fica acima transcrivto. approvado pt'lO CongrPsso Nacional, o confirmo e ra--:
tifico e, pela presente, o flou por firme e valioso para produzir os seus devidos cffcitos, promcttendo que elle será cum..
]Jl'ido inviolavelmcnfe.
l<:m firmeza do que mandei passar f•sl a Cal'f a, que as ..
signo e é sellada com o scllo da·s Armas da Republica e subscripta pelo Ministro de Estado das Relações Exteriores.
Dada no Palacio da Presirlencia no Rio de Janeiro, aoa
dezeseis de dezembro de mil novecentos c vinte c cinco,
104° da Ind~priHlf'ncia c 37o da Her:nhlica.
(L. S.) AnTHUn D.\ Srr.vA BEHR\IlllER.

Feli.r Pnchcco.
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DECRETO N. 17.592 -

DE

7

DE DEZEl\1UHO DE

1926

.Abre no J/iu{stcl'io do .!u.8liça c Ncyucios JnlcriiJi'es o C1'Cdilu c8peciul de .f,'JI :608$-145, para occuiTC1' a.o puganwntr,

·-

tlc l'l~ncinwnlos

f'uncdouo1'ius da Sccrctn1'ia da Ca-

(lOS

nw;·u dos Depulatlils

O Presidenft' da Hcpublica dos Bst.ndos Unidos do Brasil,
tendo consl1lladu o Tribunal de Contas, na collfOI'midadc du
~rt.. 93 do Heg·ulamenlo Geeal do Conlahilidade Publica. resolve, nos termos do ar!. 2° do decreto legislalivo n. f:í.03 í, LI o
20 de outubro ultimo, abl'ir ao :Minisfel'io da .rusti<;:a c Negocias Interim·c:-; o credito especial ílc qua trocenlos e trinta e
um conf os c seiscentos c oito mil cento c quarenta c cinco
~·éis 031 :608$1-15), para occorrcr ao pagamento aos funccionarios da Kecref a ria da Canmra dos Deputados, em conse ~
quencia .de sua ultima reorganização, de vencimento:'\ relafi.vos ao corrente anuo, de accôrdo com a demonstração, que a
j::Jste acompa nlia, orgnaizadu pela citada Secretaria.
Rio de .Jnneil'(l, 7 de dezeml.n·o de 1926, 105° d<l Independeneia e 38" da Republica.

Lms P. DE SouzA.
Augusto de Vianna do Caslello.
WASIIINTON

EXPOSI(:ÃO

A resollH;ão n. 3-.A, de H)2ü, da Cnnwra dos Depu fado~,
que approva o ltcgulamcnlo da t;ecre(aria da mesma Camarn,
cxpedidu pda 1\Icsa. a 21. de junho do corrente aJmo, c:-:tn)Jeleeou a ~l'guinte talJclla de veiwiment os:

Dircctor gPral . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
Directot· da 1achygeaphia.......... .. . . . . . . . . . .
.Sccrclario da presidcneia c lachygTaphos revisores ............................... ·. ·...
f)irectores, almoxarife ü primeieos tachygraphos
.Primeiros offieiaes, rcductor tle documentos parlnmentarcs e segundos tnchygraphos ...... .
Chefe da portaria, medico e segundo:-; officiaes
Porteiro e terceiros officiaes ............. , ... .
Conservadores da lJihliot.heca e archivo ....... .
r>acfylographos pol' concurso, ·no=' termos dos
arts. 137 0 seguintes dcst.c regulamento, e
mccnnico-éleclricista . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Wicl-njudante do almoxarife e ajudante do chefe
'
da portaria • • • • .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . •
,Continuas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~\uxili,arc~ 1cclmicns c flactylograplws........
üuarda:'l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
;;:crvcnfcs ................. .-................

2G :200$000
24 :000$000
22 :R00$000
21 : üOO!liiOOO

18:000$0011
15:000$000
12:000$000
10:800$000
9 :ü00$000
9:000$000
7:200$000
6:000$000
5 :400$000
/1:200$000

Pelo decreto n. 5. 025, de 1 de outubro de 1926 tendo

~ido incol'poradn integralmente aos vencimentos dos funccio~
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narios a gratificação provisoriu, que até então gosavam, a
Mesa da Gamara dos Deputados determinou, em resolução de
8 de outubro corrente, fosse essa incorporação feita nos vencimentos daquelles funccionarios que, pela tabella acima,
tivessem vencimentos menores do que os que lhes caberiam,
antes della, com a referida incorporação. Em virtude dessa
resolução passaram a ter direito nnnualmente:
O secretario da presidencia a ................. . 23:400$000
O redactor de documentos parlamentares a ..... . 19:620$000
o ajudante do chefe da portaria a ............ . 9:389$916
Os contínuos a. . . . . . ....................... .
7:680$00()
Os serventes a . . . . ......................... .
4:560$000
O numero dos funccionarios da Secretaria da Camara dos
Deputados é o seguinte :
1 director geral.
1 director da tachygraphia.
1 secretario da presidencia.
5 directores.
4 tachygraphos revisores.
1 almoxarife.
4 primeiros tachygraphos.
6 primeiros officiaes.
1 redactor de documentos parlamentares.
4 segundos tachygraphos.
1 medico.
1 chefe da Portaria.
6 segundos officiaes.
1 porteiro.
6 terceiros officiaes.
2 conservadores.
1 mecanico-electricista.
15 dactylographos.
1 file-ajudante de almoxarife.
1 ajudante do chefe da portaria.
17 contínuos.
4 auxiliares technicos.
20 guardas.
15 serventes.
E' est.e, em virtude da reforma da Secretaria da Camara e da lei citada, o augmento de vencimentos dos funccionarios activos da Secretaria da Camara dos Deputados:
Cargos
Director geral . . . . . ........•
Director da tachygraphia .... ,
Secretario da presidencia ..... .
Directores . . . . ............ .
Tachygraphos revisores . . . . .
Almoxarife ................ .
Primeiros tachygraphos . . . . .
Primeiros officiaes . . . : . .... .
Rednctor de documentos parlamentares ........... .
Segundos tachygraphos . . . . ..
Medico .•..................

Annualmente
4 200$000
7 800$000
3 600$000
24 000$000
59 490$000
21 600$000
62 460$000
24 000$000

Semestralmente
2 100$000
3 900$000
1 800$000
12 000$000
29 745$000
10 800$000
31 230$000
12 000$000

3 420$000
62 080$000
11 400$000

1 710$00Ó
31 040$000
5 700$000
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Cargos
Chefe da portaria ........... .
Ajudante do chefe da portaria
Hcgundos officiaes .......... .
Porteiro ................... .
Terceiros officiaes ......... .
Conscrntdores . . . . .......... .
l\1ecanico-elcetl'ieista . . . . . . . .
Dacfylographos .............. .
I:'iel .de ajudante de almoxatife
Gontmuos ................. .
Auxiliares f.t•chnicos . . . . ... .
(i-uardas .................. .
Serventes ............ ~ .... .
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.Ammalmenle

ScmesLnllmente

5 =·~00$000
2:409$216
32 :400$0liü
3:000$000
36:003$000
7:200$000
9:600$000
114: 400$u00
5:400$000
:l3 :300$000
24:000$000
36:000$000
38:400$000
031:559$Y16

2:700$000
1:204$95B
16:200$000
1:G00$000
18:000$000
3:600$000
4:800$000
57:200$000
2:700$000
16:650$000
12:000$000
18:000$000
Hl :200$000
315:779$95H

Er11 'it·lude dP~sn :1ugmento de YPlDimcntos, verifica-se
o con·•~..:pontlenl c aug·menf o de g1·:1lificnções addiciouacs, na
importane ia de 30:378$500, paea um semestre.
Em consequcncia á rcsolu<_:ão citada da Camnra dos lJepuft~dos for·am postos em disponibilidade, com
vencimentos
~J nn un cs :
direcltH' Hodolpho Cuslodio Ferreira ...
27:900$000
director do :'ervif.:o - José .1\Iaria de 1\.lbuquerquc llcllo . . . . ................. .
19:100$000
1 c h de de sc'el;ão - Franeiseo Diogo Uapper
24:2'70$00U
ehefe tle secção- Eug·enio Padilha de Oliveira ............................. .
22:'7708000
chefe de t)<'e~ão -llonorio Quintauillm Nello
J\laellado ......................... ..
17:540SJ;OOO
1 pl'imciro official- Oséas l\Iotta ........... .
14:'700$000
i terceil·o official- Aristophanos M. 13. Bal>
ho~a Lilna ........................ .
10:400$000
1 dactylographa -l\luria E. Dutra Pereira da
Cunha ........................... .
1 continuo- ~\.ntouio .lostí de CarYalho .... .
1 guarda- ,\ n~eluw H o~ a ................ .
1 guarda- Homurio de l\loura . . . . ........ .
J guarda- Amaro Cavalcauti Cidade ....... .

1 guarda- Paulo Pereira tia Silva ........ .
1 gu:_.rcl:.t- Eugenio l\Iartirn; ue Britto ..... .

4:000$000
6:600$000
4:300$001.)
3:600$000
3:600$000
4:680$000
4:410$000
168 : 190$000

O ajudante do chefe da portaria José Gonçalves dos
aposentado, tem direito a 1 :354$687, até 31 de cleí':embro du corrente anno. E' nccvs::;urio, pois, a abertura de
um eredilo na importnncia de .~31 :608$145, para, addicionada
ás verh.as tH'Ça!lleutaria!:i, aUender ao pagamento a se realizar 110 St'guw1o !:iCUH~8tre do eol'l'eute anno aos funccionario') da ~cn·etnria da CallHil'a dos I>epulados, de accôrdo com
o decreto lcgislati\-o 11. G. o:H, de 20 de outubro de 19:Zü.
Secretaria da Cam<tra dos Deputado::>, 30 de outulJro de
1ü26. - j\'eslvl' Jlasscnu, din•etu1' do Serviço de Contabilidade. - \"i::; lo. Er11estv lla Costa Alccl'im, clircctor geral.
~anto~,

Ldij

ue

!U:.!ü- Yul. lll
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DECRETO N. 17. 593 -

DECRETO N. 17. 59lt -

DE

9

NÃO FOI PUBLICADO

DE DEZEMBno DE

1926 ( •)

App1'ova e manda executar o Regulamento para o Corpo de
Officiaes da Reserva Naval Aerea
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no art. 13 da lei n. 4. 015, de 9
de janeiro de 19.20, revigorado pelo art. 11 da lei n. 4. 8~5,
de 3 de dezembro de 1924, resolve approvar e mandar executar
o Regulamento para o Corpo de Officiaes da Reserva Naval
Acrea, que a esle acompanha, assignado pelo contra-almirante
Arnaldo Siqueira Pinto da Luz, ministro de Estado dos Negocias da Marinha; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 1926, 105° da Independencia e 38° da Republica.
WASHINGTON LUIS

P.

DE SOUZA.

Arnaldo de Siqueira Pinto da Luz.

Regulamento para o Corpo de Ofiiciaos da Reserva Naval Aerea
Art. 1.° Fica creado o Corpo de Officiae.s da Reserva Naval
Aerea (R. N. A.) annexo ao Corpo de Officiaes da Armada,
e destinado a guarnecer o material da Aviação Naval, bem como
a prestar serviços accessorios dessa arma, em caso de guerra
externa ou luta interna, quando mobilizados peló Governo ou
convocados pelo Ministerio da Marinha.
Art. 2. 0 O Corpo de Officiaes da R. N. A. será constituído:
a) pelos civis que alcance111 o diploma de pilotos da Aviacão Naval e sejam nomeados segundos tenentes da R. N. A.;
b) pelos cidadãos brasileiros que obtenham o diploma de
aviador do Aereo Club Brasileiro e requeiram ao ministro da
Marinha a sua nomeação para a R. N. A.~ como segundos tenentes;
c) pPlos officiaes da Marinha de Guerra Nacional, rcformado6 ou dcmi:;:,ionarius, que tenham diploma de aviador naval e requeiram ao ministro da l\Ial'inha a sua nomeação para
a R. N. A., no posto acima ao da reforma ou ao que tinham
por occasião ela demissão.
§ 1. 0 :Em qualquer easn da alinea c o posto or·cupado na
R. N. A. não dat·á direito a novos vene;_nwnlo:-=: c Yanla~v·us,
senão na fórma que o Congresso estabelecer.
· § 2. 0 A antiguidade dos ofHciaes, inicialmente, será contada da data do decreto de nomeação para a R. N. A.
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§ 3. 0 Em caso de igual data: se forem reformados ou demissionados, prevalecerá .a antiguidade relativa que tinham ao
deixar o serviço act ivo, e tratando-se de civis:
.
a) no caso da alínea a, decidirá a classificação pelas notas
de exame; havendü igualdade de notas, será mais antigo o de
maior idade, e, no caso de empate, decidirá a sorte;
bi no caso da alinea b, a data do diploma; e para diplomas
da mc•stwl dala, será mais antigo o de maior idade, c, no caso
d~ t'lllpal.c, decidirá a sorle.
Art. 3. Em qualquer das condições do artigo anterior, as
nomea<.;ões serão feitas por decreto, sendo os requerimentos
attendidos ou não, eonforme a exclusiva conveniencia do Governo.
Aet. ,Lo Os quadros de officiaes da R. N. A. comprehendcrão os seguintes postos:
a) capitão-tenente;
b) prinwiro tenente;
(~) sPgundo tenente;
ti! o::; pnsln~ ;;;upcl'irll'l':'l aos referidos nas alínea::. anteriores, conforme o disposto no art. 3°, alínea c, excepcionalmente.
§ J . Depoi:; de cinco annos de interstício, tendo realizado
com aprovPi f anwnt o per iodos de estagio, os segundos tenentes
scJ'iio pt·ouJoYidus a primeiros tenentes, por antiguidade, si satisfi7.crcm as condições regulamentares; e depois de igual pcriouo n nas 111esma~ condições a capitães-tenentes.
~ :.?. Em l<~lllJW de gunt'I'a on commoção interna em que
haja opera('Õ<'~ militare~ effcctivas, os officiaes da R. N. A.
poderão ser promovidos por serviços relevantes, ou por bravura, no-; termos da legislação em vigor para a Marinha de
Guerra.
Art. 5. Em tempo de guerra o accesso dos officiaes da
n. N. A. poderú ser supcl.'ior capitão-tenente, na fórnm que
o Governo oppol'lunamente regulamentar.
Art. G.'' Todo official quo na fórma deste decreto tiver
ingl'csso no Corpo da n. N. A., ine~~re na obrigação de servir
á :\lal'inha do Guerra pelo prazo mínimo de cinco annos, a contar da data do decreto que o nomeia zo tenente do referido
quadro, serviço esse gue sed prestado em estagias determinados no presente regulamento e outros que o Governo expedir.
Parag'L·aplJO nnico. Por comprovadas exigencias do serviço,
os officiaes Ja H. N. A. poderão ser encorporados ao serviço
activo da Aviação Naval. Não lhes será permittido, entretanto,
exercer nenhuma funcção do commando fóra do seu período
normal do estagio.
·
Art. 7. Todo o official da R. N. A. fica sujeito á. mobiJi;':ação em caso de guerra ou de luta interna; ou a qualquer
com·oeur;ão r':draordinaria, a juizo do Governo.
Art. 8. o l\' or mal mente serão os officiaes da R. N. A. convocados uma· vez por anno para um estagio no serviço naval
aerPo, durante quinze dias consecutivos, devendo perfazer, no
mill imo, quinze vôos em um total de cinco horas.
§ 1. .\.s époeas dos diffcrentes estagias serão determinadas
pela n . .A., assim eomo o numero de officiaes que podm'ão fazer esses estagios. A D. A. procurará conciliar os interesses
da Marinha com o;;; dos officiaes da R. N. A., attendendo á lei
de ferias do5 cmprcgat.los no commercio c nas diversas reparticães federacs e estaduaes.
0
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§ 2. 0 Os officiaes que por occasião dos períodos normaes
tle eslagi6s se mostrarem insufficientes serão convocados obl'igaloriament.e para um estagio de igual duração no mesmo auno.
§ 3. Os estagias e o gnio de apeoveitamenlo SGrão mencionados nas cadernetas dos officiaes respectivos, com as datas
inieiaes e finaes.
§ 4. As convocações deverão ser expedidas pelo menos lrcs
mezes antes do período a fazer, salvo o caso em que a data tiver sit.lo fixaua por acoôrdo entre o official e o sou commandantc.
§ 5. Os officiaes de reserva no exercício de mandatos eleclivos só serão convocados mediante declaração prévia de que
desejam fazer o estagio que lhes tocar, e os que forem meml.n·os da justiça ou do magistcrio publico, nos períodos das
fel'ia~ respectivas.
§ ô. Os eommandan!.cs de Bases podem conceder, aos officiacs que o pedirem, antecipações ou adiamento de chamada,
Rc essas autorizações forem compatíveis com as necessidades do
serviço.
§ 7. 0 As convocações serão adiadas obrigatoriamente para
os officiaes sujeitos a processos no fôro militar ou civil ou
contr·a os quaes jú tenham sido iniciados aclos que a isso conduzam.
Art. n.o A distrib,uição dos officiaes da n. N. A. pelas
unidades de uma Base compete ao commandantc da respectiva
Base. li'eila, porém, a primeira designação, qualquer transferencia rclati Ya aos offieiacs da reserva dcpendcní da approvação da D. A.
t
Paragrapho uuico. Só excepcionalmente poderão ser concedidas pelo dii'cctor geral de Aeronautica mudanças do logar
de estagill, mediante pedido, com informações favoraveis dos
cornmandantes das Bases interessadas.
Al'l. 10. Dentro dos limites das possibilidades de organização, instrucção e disciplina, os commandantes de Bases deYem atf.endcr ás prcfcrencias manifestadas pelos officiaes.
Art. 1 L. Os commandantrs de .Bases e o dircctor da Esco!a de ..:\viação NaYal dirigirão a instrucção o a educação militar dos oJficiaes da reserva collocados sob .suas ordens. Deverão tomar todas as providencias que julgarem favoraveis ao
aperfeiçoamento de :;ua educação militar e technica, de modo
que, no momento dos períodos normaes de e~;tagios, os officiaes compareçam instruiuos, enmpenetrados dos seus deveres
e na altura das ol.Jrigações que lhes incumbem.
§ 1.° Cumpre ter sempre presente que esses officiaes são
principalmente destinados ao tempo de guerra. Assim, é formalmente prohibido fazel-os instructores, porque todas as
suas funcções eonsistem em commandar c empregar o avião ou
esquadrilha em operações ue guerra.
~ 2. Durante os estagias não devem ser considerados como
auxiliares destinados a fac.ilitar o serviço normal corrente, na
Base. ConcotTem ao servir: o, mas nunca em prejuízo da instru:..
cção, vi::;undo unicamente sua:; funcções evenluues em (empo
de guel'ra.
§ :3.'' t;Pmpro que fô1· possiv.Q.l deverão fazer os estagias na
llll idade a qw~ perlenecrem, de ruoclo a se tornarem conhecidos
dos ~eus ehefes.
~ '1. Os commandantes devem se interessar para que os
officiues da reserva possam assi::;tir a reuniões, confcreuoias1
0
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exercicios c manobras quo lhes sejam proveitosas, e convidâl-os
a comparecer uniformizados ás cerimonias e festas militares,
reunindo-os aos officiaes á o serviço effcctivo de aviação.
Arf. ·12. De prcforencia, os officiaes da R. N. A. serão
classificados nas Bases da circumscripç-ão militar em quo residir·om.
§ L" .A r1a~sificilcão enmpcto {t D. A. c a transfcrcncia de
nma p,squadl'ilha vara outra ao commandanto da Base.
~ 2. A n. A. pôde transferir officiaes de uma Ba~c para
onll'.l, quando a necessidade da organização assim o exigir, ou:.
Yido:-; os cnmmandanlcs das Bases.
Art. J:J. Quando no Psfrangeiro, os officiaes da reserva
scriío d ispcnsados dos t'sl agi os rrgulamcntarcs, si comprovarem com attestados trrcm realizado durante a auscncia, como
piiof os, Yclos em um total do trcs hora-s.
Paragraplw nnico. Essa ausoncia no estrangeiro não dcvcrú comlWPhendcr mais do dous períodos consecutivos do
Pstagio. Em caso eonlrario se applicará o d·isposto no n. ~
da alinra r/) do arf. 30.
ArL 1 't. O official de reserva .que, com cansa justificndn, pn~sm· Jllab de dom; nnnos, sem satisfazer aq exigencias elos cslngios, dcn~d ser submettido a um prl'iodo de
pratica não inferior a tres mezcs, findo o qual será submettido a exame, e, caso approvado, considerado em situação regular. Em caso de rr.provação se applicarú o disposto no nnmero 2 da alínea d) do art. 30.
Art. 15. São d isprnsados ele convor-ação :1°, o;; nfficiacs ({ne tivPrcm pedi(lo demissão do posto antrs
clr snP rxprd ida a rmwocaçfio;
:.:", ()..; fJllt~ completarem anfrq da <~r•oca do pcriodo do rsf agi o, a idad1' marcada no art. 29.
Al't. Ui. Os ol'f'icia<•s fl<' rrsrrva, rpmndo mohilizarlos, convorarlo~ para pPrindos f! r inst rucçfio e estagio, on nomeados
para o f'xrrr.icio d<• uma l'lllll~efio militar prevista em rcgulamrnto. fican1 su,iritos ús !ri;;;, codigos o normas adaptadas para
o ser v iço ria ~\ nnada. F<'n'a dr:-:ses rasos, respomlerão por sua
condnela r actos pcrnn!r as antoridades civis, de aceôrrlo rom
a h>gislação commum.
P:uagrapho tmico. Todas as faltas de caracter exclusivamente mí Iitar commrttidas por officiaes de reserva, serão punidas, entretanto, dr ronformidnde com n legislação militar.
Art. 11'. Os orficiacs mohilíznrlos, convoradm para perioc!n~ dr in.;;lrurc,:i'to on c;;tf:\gios nhrigatorios on ainda no exercit'in da~> funcc-õ~:; definidas ao para.~rapho unicn do art. 0",
1Pt·fio a::; Ynnl ngens ~~uc forem eslalJolc~eidas ]Wlo Congr·Pssn
Nnr,iona1; ao.:; fltH' forem funccionarios publicas Sf'I'Ú appl iendo n dis_posto para o sorteio militar.
~\rt.. lR. O ol'firial inutilizado em campanha ou em servi co militar a que foi obrigado, trrú direito ú reforma de
vccôn]o com a h'i n. ·L20G, do 9 do dm:cmhro do 1!l20.
Pacagl'apho nnico. A família do official terá os nwsmos
di1·ri!os que as dos officiaes da Armada empregados crn cfl'ccl i\·o ser v iço <k~ aviação, em i(lcnticas condições.
A1·L J !1. o . ~ oi'fiejaes de rcsf'rva usarão uniforrnes c disfinrliyo;o:; nclualmr-nfr acloptados, ou os que o venham a ser,
p:ua ns officiacs rh Armada rm cffrdivo :~rrviro de aviaçãri,
scnrln, pnn>m, O} galõc;;;, os estabelecidos para a Reserva Naval.
0
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Paragrapho mlico. Sómente os uniformes de uso interno
serão obrigatorios; os demais serão facultativos.
Art. 20. O uso do unifnl'me é obrigatorio para os officiaes
fla reserva, sempre que assistam a reuniões ou exercicios em
virturlc dn convocação regular, quando chamados á presenca de
uma autoridade militar por motivo de serviço, admittidos a
arompanlun· manobra~. tmbalhos ou conferencias em urna
Base ou 1 1~Reola de Aviação.
At·l. 21. Fllra das circumstancias do artigo anterior, os
officiaes de reserva podrrão apresentar-se uniformizados em
todas as revistas, rcun iõos, festas e cerimonias, officiaes ou
não, cxccptundas as reuniões publicas ou particulares que tenham caeaef cr poliLien on eleitoral.
Paragmpho uniro. Desde que vistam o uniforme, os officiacs devem guardar rigorosa compostura, com estricta observancia dos regulamentos militares. Em caso de abuso ou condticta irregular, o dircctor rle Aeronautica ou a autoridade militar a quem competir. poderá prohibir ao official o uso do uniforme fóra ele serviço.
A.d. 22. o uso de uniforme é absolutamente prohibido
errt paiz estrangeiro, salvo autorização especial do ministro da
Marinha, que só a poderá conceder no caso de missão regular,
ou cerirrionias officiaes.
Paragrapho unieo. Quando, porém, os officiaes desejarem
simplesmente assistir em tmiforme a uma conferencia privada.
a a·utorização poderá ser concedida pelo representante diplo-·
matico do Brasil.
Art. 23. O uso do uniforme é absolutamente prohibido aos
officiae~ de reserva quando em exercício de sua funcção ou
actividade civil.
Art. 24. Os officiaes de reserva podem residir onde lhes
convenha, sahas as rcsl.ricções de ordém publica. São, porém,
obrigados a communicar pessoalmente ou por escripto suas
mudanças de residencias ao commandante da Base ou chefe
de serviço a que pertencem.
Art.. 25. O official quo partir para o estrangeiro deverá,
nesde a sua chegada ao rlestíno, prevenir ao agente consular
do Brasil, soh ruja .iurisdicção se achar a localidade.
Paragt·apho unico. Pedirá ao consul um reeibo de sua doela ração e a mwiarú, dcntt·o fie oito dias e. por via diplomatica
ao l\linisterio da Marinha qnc a encaminhar,á ú autoridade interessada.
Ad. ~o. Torlo o orfil'ial de rrsrrva ~~ obrigano a tr1;:
a) a caderneta militar de identificação, que lhe será fornecida nas mesmas condições que aos officiaes da Armada;
b) as peças dos uniformes de campanha, do armamento e
rquiJ)amento indivirlual, que deverá adquirir ou lhe serão forncr~jdas em it..lcntieas condições ;ís dos officiaes da Armada.
Arl. 27. Os officiaes de reserva terão inteira liberdade
de fazer, sem autorização de autoridade militar, as publicações
que quizorem sobre assumptos lit.Lerarios, scientificos, ou commcrciaos, eorn a condição de não fazerem meJI(;ão da sua qualidade de official.
Paragrapho unico. Poderão tambem, com a sua assignatura e responsabilidade, publicar escriptps de ordem militar.
suj Pitos, porém, em taes casos, ás prescripções regulamentares
em vigor para os offi.ciaes da Armada, e devendo sempre, se a
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assignatura fôr acompanhada de menção do posto, ser expressamente indicado pertencer o official á Reserva Naval Aerea.
Art. 28. Os nfficiaes rir rr~~rva poderão, em tempo de
paz, pedir tlemissüo do posto, desde que tenham mais_ de cinco
annos de officinl, c mediante requerimento rlcvidamcn!o infot'lllado o cncamin hado por via hierarchica.
Paragrapho uni co. Os requerimentos de officiacs .i á convocados para um periodo de estagio de instrncçfio só serão
eneamin harlos depois de satisfeito o período de estagio.
Art ..2B. Serão desencorporados da R. N. A., os que attingircm a 50 armos de idade.
Paragrapho unico. Si no momento de attingir o limite de
idade acima fixado, estiver o official exercendo qualquer funcção pct·nmnentc na Aviação Naval, poderá- .ser adiado o acto,
mediante requerimento ao ministro da Marinha, com as informações favoraveis das autoridades militares a que estiver
r;nbordinado o da D. A., e em quanto fôr conservado nessas
funcções.
Art. 30. Serão dcmittidos os officiaes da reserva nas seguintes condições:
a) Incapacidade physica:
t ", os julgados phy.sicarnonte incapazes para todo o serviço r que tenham menos de quinze annos de official;
2°, os dispensados de .serviço por motivos de saude durante tres annos consecutivos.
b) Por conveniencia disciplinar:
1o, os que se alistarem ou engajarem como praça ou assemelllados, do Exercito, da Armada e forças policiaes;
:zo, os que acceitarem, em repartições e estabelecimentos
militar·cs õu civis. empregos que, pela subordinação, sejam
incompativeis com a situação de official.
c) Pu r· incapacidorlc m01·al:
1o, os demittidos de funcção ou cargo publico a bem do
serviço;
2°, os declarados fallidos por sentença do juiz competente;
3°, os condemnados pela justiça militar ou civil por crime
que atlcntc contra os princípios da honra militar;
·Í
os condemnados por qualquer crime á pena de dons on
mais annos de prisão;
5'', os que perante conselho de justiça forem eonvencidos
de mú ,·.ondncla militar ou civil.
d) Por com)eniencia technica:
to, os officiaes que demonstrarem falta de aptidão, verificada pelo commandante da Base de quem dependam. Essa
inaptidão serú apurada por uma commissão nomeada pelo direct.or de Acronautica e da qual farão parte o comma1fdante da
Base, um eommandante da esquadrilha e um official designado
pela D. A.;
2", os que faltarem sem causa justificada ú convocação
para período de instrucção ou estagio e não forem encontrados,
ou os que, chamados por edital, não se apresen !.arem dentro
de 30 ddas, o os que forem reprovados no exam~ de que trata
o art. 14.
Art. 31. Todos os casos elo demissão ou desencorporru~fio
da R. N. A. deverão ser communicados ao 1\1 inist.erio da
0
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Guerra ou á Directoria de Portos e Costas, conforme se trate
de cidadão por esse fa·cto sujeito ao serviço militar no Exer-

ci to ou na Armada.
Art. 3-2. O ministro da Marinha expedirá as necessar_ias
instrucções n hoa execução das disposições do presente rcgulnnwnlo.

-

Gabinete do Ministro da Marinha, 20 de novembro de J 9~fl.

A.rnaldo

SirlUC1Nl

Pinto da Luz.

DEflfiRTO N. 17. !)!)5 -

DE

10

DE

DF.ZEMnno m: 1 fl2ô

AJJJH'rma os p1·ojectos c os m•çn:rnentos, na importwncia total de
616:925$18.1, para a ronstrucção de duas e.li!fações de seaunda. classe e cinco de terceira, no ramal de Tres Co1'ações a La'l)ras, e da nnva estaçlío dt? Tta.iubd, dn Rt?dr de
Viação Sul-Mindra

O Prpsidente da Republica dos Estados Unidos do Bra.::it,
atlr>nrlendo no que solicitou o Estado de Minas Geraes, arrendatario da Rêr!e do Viação Sul-1\'lineira, conforme contracb rrlrhrado no~ termos rlo decréto n. 15.406, de 22 de marc;:o dA
192:2, o frndn em vista a-, informaçõf's constantes dOi=; offieios
dn Jmqwrtnr·ia f.'Pd(lJ'al das EsiJ':lrlfls dP ns. 9ô5/S, de 19 ~~~~
tlt'ZPmhrn c!P 19?tí; !18/R, de :11 do f1'Yl'J'riro; 120/S, de 1!) rle
frYPI'Pil'o, I' ;lO!í/8, dr :10 dP ahril do rorrPnfe mmo, flpcrrht:
A !'I. 1. Ern Ruhsl itui~ão no::; pro.if'r.to::; f' orr,amrntos appl'fl\'~ulos JWio df'C'I'Plo n. 1ô.ltG4, do 16 dr ahril flr, '1924, para a
ronsh·urcão rias rstacõos do ramal dr 1'I'f'R Cnra(;.ôí•s a Lavrr!';,
firnm appl'OYl'Hlos, dr conformidade com o:::; dorumenl os Cfllí!
1·nm Psfo haixam, nuhl'irndos prlo dirrrtor grral df' Rxpf'diPntP tln 8Prrf'faria dí' Est.adn dos Nf'gocios da Viação c Oln·a~
Pnhlirns, ns projrctos f' os nrçamPnlns dr duas f'sfar,õeg dP
~r·gnn1la rlnssP f' p.inrn d1' tri'rPira, P dns l'PSJwetivas inslf!l.
l~tr,iirs sanilarias, na irn!)Ortanria total dn 460 :ll?fi~7R6 (rpPt··
lrocenfo;;; r sPssPnfa. rnnfos sPiscPntos e vinte P sris mil pfr-rrnf o.-; e oitenta e sei::; r1~is), col'J'espondrndo no fypo ele r"tar,fin dí' sPgunda classr P m·rarnPnfo dn 7fi :~19~170 (srtrnfa
P ~Pis ronfos noyrccntos r qÚnrcnfa r IlOYr mil cr·nto I' SPirnfa r non~ réis), ao typo do estação dP fl'rceira classr, o
or·eamf'nfo de 52:405$938 (cincoent.a o dous contos quatrnCI'Ilf os r cinco mil noyecentos e trinf~ o oito róis). o o do
G :,385$534 (seis contos tresentos e oitenf a e cinco mil quinhPnfos e frjJ)fa e qimtro réis) a cada installação sanitarin.
Art. 2.° Ficam igualmente approyndos, de conformirlarl~
c~m os document.ns que com este baixam, rubricados pPlo
cl!rector geral do ExpediPnfr da Secretaria df' Estado dos .:\'Pgocios da Viac;:ão o Obras PtUbliens, o projecf.o o o orçamento,
apresentados de a.cc(lrdo com o § 2° do art. 1° do dPer'etn
n. _16.451, d~ 16 de abril do 19.24, para a eonstrurcão da rc:facao rlc !tn.Jubá, na importancia de 149 :912$R6.'f (cento n
ffllllJ'f'nfa I' noYe contos novcrPn{os c doze mil oitocentos P
~~r"~rnla f' qua f ro réis), assim como o projerto o o orçamento,
0
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na importancia de 6:385$534 (seis· contos trcsentos e oitenta
c cinco mil quinhentos c trinta e quatro réis), relativo~ :\s
inf'.tallações sanitarias da referida estação.
Parap;rap:ho unico. De accôrdo com o que propi)Z a Inspectoria .Federal das Estradas, fica o arrendatario autorizado
n, sem clevar.ão de custo, modificar as linhas rlo rdificio rla
estação no intuito ele obter melhor rffciln Pslhrlico da fndunla.
Rio dr .Tnnf'iro, 10 de dczrmhro ele Hl2G, tor>o rla TndrJ1!'1ldencin r 38° da Republicn.
"~ASHINGTON LUIS

p.

DP. ~OU7.A,

Victm• Konrle1·.

DECRETO N. 17. MlG -

DP.

1o DP. DP.7.RMBRO DE 1O?tl

ApJH'ova o p;•ojecto e orçamento das despezas COln o consh·uccão do deposito pora mate1•ial do.~ guindastes electricos
e cm·re(J(I(lorP.c; outomoticos de cofé, no porto ele Santo.~
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do BraAil,
attcndcmlo ao que recitwrctl a Companhia Docas de Han tos e rto
accôrdo rom n::.; informaçGcs prostadns prla Jn~prclnria Frrlr1'al
df' Por! os, Hi os r Canars, doerei a:
Artigo uniro. Firn amwovarlo o pPn,jrr,lo o orçan1r~nln. na
impol'l aneia de Irrzc contos novf'r.rnl oH e qnarrntn c mn mil
sriscrntns <' srs::;enla c um rtíi::; (13 :Oid$GfH), o::; qnaes eom
Psla bnixmn, rnbrirados pelo dit'f'rlur geral, interino, de Conlahilidadc da Secretaria de Eslado dn l\finjsterio da Vinção c
Obras Publicas, parn construcçfío do deposito de material elos
gnindaslrs Pleclricos I' rarl'rgatlorcc.; aulomatiros rlP café, no
porto dr Snntos.
P:::tragrn11ho uniro. A Companhia Docas de SanloR SPobriga a .iust ifirar, com doeumrntos authenticarlos, a imporfancia di~Cl'irninnrta da rlrsprza rft'ertuada eom a obra flc que
SI' trnln. para os c~ffrilos dr sPr e"tn lrvnda ú. conta de capital,
dentro dn~ I imii.Ps do orçamento nra approvado, fieando en10nrlirlo quP o prazo ela ·conecs::;fio nfio pndPr:í ser alterado, nem
modificada a faculdadr da cneampação das obras pelo Governo,
.Pm qualqurt• tempo.

nio de Janeiro, 10 de novembro do 1926, 105° da Indepen(kne ia e 3SO da Bcpuhlica.
\V MHTlNGTON Lms P. nt<: SouzA.

Victor 1\ondr?r.

(S.G02)
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DECRETO N. 17. 5fl7 -

TlE 11 DE DEZEMBRO DE 1926

SusJJCntle o estado de :sitio tlnrante o dia 26 do r.m'rente nU

municipio de Patrocinio do Sapucahy, nu Estado de Stio
/'nulo, pam. elciçl)es municipaes
O Pl'esidPntc da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Hcsolvc susvcndcL· o estado de sitio durante o dia 26 do
corrente n1cz em todo o tel'ritorio do município de Patrocínio
do Sapucahv, no Estado de São Paulo, para que se realizem alli
as cleü:ões i>ara um vereador á Camara l\lunicipal.
Hio do Janoiro, 11 de dezembro de 1fl26, 105° da InrlcpendrJJcia c 38° da llepnblien.
\VASHINGTON Luis P. nE SouzA.

Augusto Vianna do Castcllo.

DRCRETO N. 17. 5!'18 -

DE

13 DE DEZEMnno DF. 1926

A bl'r~ tW Ministc1·io dlt A(l1'icuUnra, lndustria c Conwwrcio, o
crrdilo espr>cial de ,'JOO :000$, papel, destinado a custear

as despczm; com a representação do Brasil na 7n Exposição
Internacional de JJorraclllt e 1woductos tropicae.~ a realir.or-se em Pa1'is, no mcz de janeiro de VTDG.

O Prcsidcnl e ela Hopubl ica dos E•stados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no decreto legislativo n. 5.04:!,
do 28 de ou tuhro flp I 926. r I endo ouvido o Tribunal do
Contas, na frírma dn m·t. fl3 no Regulamento Grral rlr Gonfabilirlade Public·a. resolve abrir, ao Ministerio da Agricul{ura. Jndustria r. Commercio, o rrcdito especial de trezentos
contos de rtíis (300 :000$), papel. para occorrcr ás despezao;;
com a representação do Br:-..-;il na 7a Exposição Internacional
rln Borracha r' prorlnrtos t rnpiears, a rcaliz·ar-se rm Paris,
1'111 janeiro rlr. 19.?7.
,fiio dn .TmwiJ·o. 13 nc dez<'mhro dr 1 fl?ô, HH)o rla Imlo0 38° rla Rrpnhliea.

rwndrncin

\VASHINGTON Lms P.

DE

SouzA.

Geminiano Dy1'o. Cosf1'o.
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DECRETO N. 17. 599 -

Exlinauc

11

nR 1:-f nr: nEzEMBno

DE

1926

8upc1'infenrlcnda do ,1bn;ír•nimnnlo r• dri ollft•as
1H'Ollirlencias

O Presidente da Repnhliea dos Estados Unido~ do Br::1sil,
usando rJa attribuição confrridn no Poder Exrrul ivo pelo artigo 48 da Consl.ifnirfío ela Hcpnblica, decreta:
AI:!. 1. o F'iea rxtincta a Rupcrintcnd(•ncia dn Abasteci-·
menl o, eeenda pelo decreto 11. 1 '1. 0'~7, de :?1 do janeiro de
1.920.
Art. 2. 0 As attrilmiçõcs a qw~ se referem o arf. zo, lcllt·a
c, do decreto ·legislativo n. L 03'l, de 2 de janeiro de 19.20, c o
art. 2°, e seus paragraphos, do deci"elo n. 14.027, de 21 de
janeiro de 1920, passam a ser exercidas pela Directoria do
Serviço de InspE'cçfio e Fomento Agrícolas do Ministcrio da
Agricultura. Jnclustria e Commercio, a qual será auxiliada, para
esse fim, }wlo pr~Roal da Pl'imeira Jiivisfío da RuprTintrndnncia do A ltasf<•eimPn to, ora nxt.ineta.
Art. 3." HP\ognm-Re as dispositões om eontrario.
Rio de Janeiro, 13 de clfw:rmhro do 1!)2<i, 10fío da Indopcndcneia o 38" da nepnhJica.
WASHINGTON LUIS

P.

DE

SouzA.

Geminiano L11ra Castro.

DECHETO N. li. GOO -

!Hl 13 DE DEZEl\tnnn DE I Ç)·~(i

Abre lW .11/inistel'io das lkluçües E;:clcl'iores, o ct·edilo especial
de J '2 :500$000, ouro, parfl occo'l'1'eJ' ao pauarnenlo de vencim cntos a r in co ndr!idos commerc11aes.

O Pt·P~idPnl P da Ropublica do~ Estados Unidos do Brasil,
usando da nuf.oriza~fín ron~tanlr do al'l. Ir do drf'l'l'ltl Ll'!-!.i~
lal.ivo n. G.O·I ~.de ::?:J dt• agosto ultimo, tendo sido eonstlll:tdtl
o Tribunal dn Conta~ r ouvido o l\linislerio rla FazPtu.la, lHH
termo:-; dos al'ls. \l':.? r D3 110 HrgnlGmPnlo do Cndij;n dP Conl ahilidudr da Unifío, f(llP baixou cnm o drerdo n. 1 rí. 'i R3, dn H
di~ IHJVl•nthl'll tJp 1H?::J, dPf'l'PI.a:
Ar I.. I." Fie a nherf o ::10 Minh-d rt·io d::1s llPiac1õrs Ex! f'riot·r.s
o ct·edil o OSJWI·ial de doze eontos c quinhenl o~ mil nq~
(12 :500~000) om·o, para occorrnr ao pagamento dos Yf'ncil1H'll los dp cinco addidos eommerciaes.
· 1\ rt. :2." HPVtl.gUm-sn as distJOsir,ÕPs em C'(Hl( ral'in.
Hio

d(~

.Ja1wiro,

j

3 de d(•zembro de 1 \t!G, 105" dn Indepcn-

llenl·ia (' :33" da firpnbliea.
\VASHINGTON

Luts P.

DE

Souz.\.

Octavio JJ angabcira.
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DECRETO N. 17.601 --

})]<;

14 DE DF.ZEMDRO DE 1926

PulJlica a arlhe,çrio do Luxemburgo ao Accôrdo j)m•a. o estabelP-chnento de uma ncpm·tiçlio internacinnol de hJJ(lienr' publico
O Presidente da RepulJlicn. dos Estados Unidos do Brasil
faz publica a adhcsão do Grão-dncado de Luxemburgo ao
Aecôrdo, firmado em Roma a ü de Dezembro do 1007, para o
estabelecimento do uma Heparf ição internacional de hygiene
Imblica, com séde em Paris, - conforme communieou ao Minist.orio das Relações }~xt.eriores a Emhaixada ela Italia nesta
Capital, por nota de 27 de Novembro ull imo, cuja trntlucção
official acompanha o presente doere lo.

Rio ele .Janeiro, 14 de dczcmhro de Hl2·G, 105° da Indrpcnllencia o 38° da Hrpubl ica.
W'ASHINGTON Lurs P. DE SouzA.

Octavio Manaabeú'a.

TPadw•ção:
H(.gia Rmhnixadn ela Tlnlin- Nnrno ..~.075/11:::.'- nio df'
.Jnnriro, '27 de NovPmln'n d(• 1!)'!0.
Senhor 1\Iinistro,
Por nota de 19 de .Julho proximo 11assado, o 1\Iinistro rlM
Pnizes Raixos rm Roma, para osso fim rncarrAgaclo pelo CoVPrno do Grão-ducado do Luxemburgo, notificou ao Governo
do Hei qur o Governo grão-ducal deseja adherir no Aecôrdo IntPrnacion:11, firmado rm noma a 9 de Dezembro dr 1907, para
a criat:ão em Pm'iR rlr uma Hrparticfio Tntrrnacional de Hyg:iene Publica.
O supracitado flnvrrno grfío-dncnl ('.-;fava autorizado :\
ndhrsfío em questão por lf'i dn 20 de .Junho de 1921.
De ordem do mPu Govrrno e dP. conformidade com o art. 6
do rPferido Acci.Jrdo, lrnho a hom'n pela pr0~rnf1\ de levar ao
conhrcinwnlo do Goyerno FrdPrnl brasileiro a notificncfío d1~
que se traln, accrescenfamlo qur o Ministro dos Paizrs l3aixug
Pm Homa, por outra nota, do n de Outubro do 19:.?G, rommuJlÍcou QLH' o Govemo do Luxemburgo pede ser in~criplo na
quinta categoria dos Estados adhcrentcs.
Esperando da gentileza de Yossa Excellencia que mo
nccuse o reeebimrnto rlesta eommnnicação, valhn-mr da npporfunidade para lhe offerecer, Senhor Ministro, os peolec:los ch
minha mais alta eonsidoração. - J.l!ontaana.
A Sua Excellencia o Sr. Dr. Ocfavio l\fnngnhrirn. 1\[ini~
lro das Hclncõr.~ Exteriores, Tiio de .Tanriro.
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UECHETO :N. 17. G02 -

DE

15

DE DEZE.MIJI\0 DE

J U2ü

Concede aulo1·iza,:âo á "Emp~·eza Pm·lalegren~e do.s A1·mazcns
Gcl'aes, Limitada" vw·a ernittir os títulos de que trata o
al't. '15, capitulo Il, du dccl·cto n. 1.102, de 21 de nove mú1·u de 1900.

O Pre:-;idcnle da Hcpu.IJlica dos Estados Unidos do Brasil,
atlcndcndu ao que requereu a "Emprczu Portalcgrensc do~
Armazeus Gcrnes, Limitada" c considerando que foram prcenc h idas ns formalidades legues, nos termos do art. 4o t..lo
Llecrclo n. 1.102, tle 21 de novem.IJro de 1903, resolve:
Art.. 1." E' concedida á "Em preza Portalegrensa dos Armazens Ueraes, Limitada" autorização para cmiltir os titulos
de que trata o art. 15, capitulo li, do citado decreto, ficamlo
aprn·oyadu:-; o reg·ulamcnlo interno c tarifa que a c::;Lc acompanham.
Art. 2. 0 Esta concessão \'igorará pelo prazo de 15 anuas,
a contar de 1 de janeiro de 1927.
Art. 3. Hevogum-sc as disposições em contrario.
0

Hio de Janeiro, 15 de dezembro do 1926, 105" da Imlcpcndenciu c 3t><> da nepulllica.
\VASHINGToN

Luiz P.

DE

Suuz.\.

Getulio Vw·uas.

RegulamenLo
CAPITULO I
DO li.ECED!l\IENTO DE

~lEHCAUUHlA8

Art. 1 . o A Em preza dos Armuzen~ Geraes Hiograndenses,
e,orn sécle na Capital elo Estado, receberá em deposito, para
guarda e conservação, quaesquer met·cadorias de producção
nacional ou estrangeira, das quacs passará recibo podemlu
tambom emittir titules que as representem, conforme o disposto no decreto n. L 102, de 21 de novembro de 1903.
t.lJaragrap'lw uni co. Só poderão ser recebidas em deposito,
mercadorias que cstiYercm devidamente acondicionadas c de
vossivel conservação.
Art. :2. o A empt'~?za poderú accessoriamente encarregar~e de: reensaquc, reheneficiamcnlo, cla::;.sificação e cxpedioão
das uwreadoria:'l, a~sun como de quacsquer outros serviço~
que não sejam coutrarios ú dif;posil.:ão do citarlo Jecreto, no::;
termos de seus estatutos.
·
.Art. :3. o Serão 1)Ugos pela em preza, por conta dos respodivo::; donos, os freles e carretos a que as mercadorias esti\urem ~ujeitas, casu at1uellcs uã.o o lc~nham fo'ito em devido

temvo.
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Art. 4. A empreza abrirá seus armazens, para aLtcendet·
aos interessados, ás 7 horas de todos os dias uteis, encerrando-os ás 17 horas eom intenallo das 11 ás 13 para almoço do
pes·soal.
Art. 5. o Os escriptorios da em preza estarão abertos das
9 ás 17 horas, todos os -dias uteis.
Art. 6. o Os donos de quaes.quer mercadorias, que pretendam uilizar-se dos serviços da empreza deverão apresentar
as rcspecticas propostas, devidamente assignadas, de accôrdo
com o modelo fornecido pelo escriptorio, nas quaes indicarão
de maneira precisa:
a) nome e residencia do dono da mercadoria;
b) quantidade', especificação, classificação
c marca da
mercadoria;
c) peso ex81cto;
d) estado dos envolucros;
e) prazo do armncnamento;
f) indicaç.ão, si o seguro deve ser feito pela empreza ou
por outrem;
g) á ordem de quem fica a mercadoria;
h) natureza do servi~o requisitado á empreza.
§ 1 . o As propostas serão entregues ao gerente e, depois
de registradas, serão apresentadas ao director mensal, que a-J
despachará.
§ 2. o Sendo a.eceila qualquer proposta, será passada
ordem de recebimento, que o interessado entrC'gará aú fiel
dos armaz.cns colll a respectiva mercadoria.
§ 3. o O fiel dos armazens receberá a mercadoria, c, depois desta pesada c, conferida, entregará aviso de recepção ao
interessado.
§ 4. o Para mais perfeita verificação das mercadorias
assisirá ao fiel dos armazcns o direito de mandar abri L' oq
respectivos envolucros, na presença do interessado ou de
quPm legitimamente o represente.
Na falta deste, deverão assistir a nsse acto rJuas testemunhas, estranhas á emprcza, c disso se lavrará termo em
livro especial.
§ 5. o Constatando-se fa.lsidadc nas declaraçõeg, a empreza tornat'á effcctiva a rcsronsabilidad_c do dono da mrrradul'ia, de conformidade com as leis.
AI t. 7 .o Os documentos do deposito· de mercadorias, isto
é. os recibos definitivos e seus títulos represE:nt.ativos (conhceimcnto de deposito e warrant) serão assignados pelo sunerintcndrntc c prlo f;el dos armazens, c entreguns ao interessado no dia immediato áquelle em que houverem sido
n'r'chidas as merc81dorias.
Art. 8. A Emprczà não se responsabiliza pelas mercadorias depositadas em seus armazens, nos casos seguintes:
a) de quebras de peso e de avarias, vicios ou alteração
da qualidade, provenientes da natureza e acondicionamento das
mesmas;
b) de força maior;
c) de insolvabilidade da companhia seguradora.
Paragrapho unico. São considerados casos de força maior:
incendio, inundação, terremoto, guerra civil ou externa, alte0

0
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ração ·da ordem publica, gréve e: outras causas naturaes imprevistas e que affectam os serviços de armazens geraes.
Art. 9. As mercadorias serão depositadas em lotes, devendo estes serem numerados, para assim constar do respectivo recibo de deposito ou dos titulos emittidos.
Art. 10. Constituem serviço distincto do armazenamento
c por isso sujeitos, como aquelle, ás correspondentes tabellus:
a) carga e descarga das mercadorias;
b) mudança nos armazens a pedido do dono da mercadoria, para desmembramento de lote ou qualquer outro fim;
c) ensaque;
d) extracção de amostras;
e) rebeneficiamento;
f) quaesquer outros serviços requísitados á Em preza.
Art. 11 : Tanto os serviços de recebimento e entrega de
mercadorias como quaesquer outros que sejam requisitados
serão executados de accôrdo com a prioi'idade de apresentação
das respectivas ordens.
Paragrapho unico. Não póde ser estabelecida qualquer
preferencia para a execução dos serviços requisitados.
Art. 12. A Em preza poderá recuzar o recebimento de
mercadorias:
a) por insnffieiencia de espaço em seus armazens;
b) tratando-se de mercadorias de facil deterioração;
c) quando o estado ou a natureza da mercadoria possa
prejudicar as já depositadas;
d) quando a mereadoria não esteja convenientemente
acondicionada;
.
e) quando, pela natureza da mercadoria, o armazem não
esteja apparelhado para recebei-a e não constar das rcspecti\, -' tabellas.
·
Art. 13. Nenhum abatimento será feito nos preços fixados nas tabellas em beneficio de qualquer committente.
0

CAPITULO li
DAS RESPONSABILIDADES DA EMPREZA

Art. 14. Além das responsabilidades especialmente estabelecidas em lei, a empreza responde:
a) pela guarda, conservação e fiel entrega das mercadorias que tiver recebido em deposito sob as penas cominadas
no n. 1 do art. 11 do decreto federal n. 1.1 02, salvo os casos
previstos no art. 8" do presente regulamento;
·
lJ) por culpa, fraude ou dó lo de seus empregados, c pelos
furlos acontecidos em generos depositados;
c) pela imporLancia das mercadorias, por e lias seguradas, excepto nos casos de insolvahilidade da companhia
guradora.
Paragrapho unico. As iudcmnizaçõcs a que houver diroilo
nos casos. indieados nas alíneas a) c b) deste artigo, prescreveu~ dep~ns do tr9s mezcs, contados da data em que a me1·ca.dona foi ou devia ser entregue, lei n. 1 .1 02, art. 11, numero 2°, § 1°.
Art. 15. A. indernnização, nos casos previstos nas alineas
a) c b) do artigo antecedente, será calculada pelo preço da

se-
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mesma mercadoria em igual estado no logar e no dia em que
devia ser entregue, tomando-se por base as cotações da praça
pela média das contas de vendas de fres casas escolhidas pelas
partes.
C.\PITULO lll
IJOS í:iEUUIWS

Art. 16. A emprcza tet·á apolices ue seguro abertas sobrtJ
mercadorias que armazenar, cohrando os respectivos IH'Clllitl;o;
dos depositantes, i'Cndo purérn, facultauo a estes effectuarem
o seguro em outra companhia, se preferirem. Em ca::;o algum a empreza recebe mercadorias não seguradas.
Art. 17. Quando o seguro tiver sido feito pelo depositante,
a respectiva apolice será entregue á empreza, sendo a csla
transferidos todos os direitos.
Paragrapho unico. Si o depositante preferir ficar con1 a
npolice, pagará á empreza o que a esta dever pela armazenagem ou quaesquer serviços requisitados, assim como os
impostos, fretes, carretos ou outros encargos a que a mereadoI·itt estiver sujeita, execpto o caso de retirada de uYtJ•rant, pm·quc então será olJrigatoria a transferencia da apollicc.
Art. 18. Em caso de sinistro, n liquidação do seguro ~_;erá
feita pela empreza, recebendo o dono da mercadoria o respe-ctivo saldo depois de deduzidos os impostos, taxas, warranls
c outras despezas pelas quacs a empreza seja responsavel.
J>aragrapho unico. A armazenagem será contada até o dia
do sini::;tro.
C.\PITULO IV
DOS GE~EHOS PHOCEDE.:\TES DE FÓHA DA PHA!)l\

Art. 1U. A emprcz:a encarrega-se ue fazer vender, }JOL'
agente ue leilão as mcreadoriafl que lhe forem consignada~,
procedentes de fóra da pra~,;a, não assistindo ao remettente o
direito de indicar o agente.
Art. 20. Os conhecimentos relativos ás mercadorias con};ignadai:i á emprcza den~rüiJ ~cr enviadas ao seu escriplorio,
acompanhados das necessal'ias ínstrucções por cscripto, indicando de maneira p1·eciba tjuaes os serviços que se pretendem
e a fórnm da venclu.
Art. 21. O fiel dos armazens, logo que a mercadoria 3eja
recebida, enviará ao escriptorio a guia emittida, na qual, com-·
pleta, deverá constar.
a) o nome e l'l'sidencia do remettente;
b) a esta<,;ão de procedencia.
c) a quantidade de volumes c cspccie de en Yolucros, iuuicando o estado destes;
d) a especie de mercadoria, sua classifieilção e peso;
e) o numero e data do despacho;
o frete, impus to e outras despezas;
y) o numero do armazcm onde fie a depositada a mercadoria c o mmwro do I'espectivu lolc;
h) as denHlis inuica~õcs que furem julgadas necesstu·im:!
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Paragrapho unico. Os recibos de mercadorias depo::.;it.adas
ou recebidas em consignação serão sempre passadas em dua::;
vias uma para o archivo da companhia c outra para bCl' CU··
treg~es ao depositante ou comm1ttente.
Art. 22. Herão consideradas abandonadas as mercadul'ias
vara. as quaes tenham f~ndado os prazos determinad~s H<;LS
respectivas tabellas ou amda pelos t:egulamentos ou disposições fiscaes part~ o pag'Ulncnto de m1postos c taxas procedendo-se nos termos do art. 28 do presente regulamento.
Paragrapho unico. Quando convier ao depositante ou committente c precedendo accôrdo com a empreza as mercador1as
poderão continuar armazenadas desde que . se effcctue o pa ....
gamcnto dos encargos c despczas em debtto.
Art. 23. Sempre que as mercadorias consignada:; á empreza chegarem adulteradas, ou quando se adulterem no elocurso ue sua estadia, será avisado o interessado para retiral-a
dentro das quarentas e oito horas immediatas á e:xpediç~id
do aviso.
§ 1. Do aviso será passado recibo pelo destinatariu.
§ 2. Di o depositante residir no interior o prazo será ue
cinco dias a contar da data do aviso que será feito por carta.
registrada.
. ·
Art. 24. Findo o prazo fixado no artigo antecedente, si
a mercadoria. não houver sido retirada, será vendida em leilfi.o
no terceiro dia imrnelliz.tto, precedendo anuuncio, seguindo-se
depois o disposto no art. 30.
§ 1. l'.ratando-se ue mcreadol'ia con~ignada á empreza,
pro~eder-se-ha a venda iuunediata'.
~ ~. Do producto da venda da::; mercadorias, de que trata
este artigo, serão deduzidos os impostos, taxas e demais des·pezas.
§ 3. Quando o }Jroducto da venda. seja insufficiente para
cobrir os encargos, o depositante ou comrnittente será avisado
para entrar para u cofre da emprcza com o saldo de que fica
constituidq devedor.
0

0

0

0

0

CAPITULO V
lJUS Plt.\ZOS PARA

DEPOSI'l'O~

'Ar L. 25. O prazo mínimo du deposito de qualquer merca·
doria é de um mez, e a respectiva taxa será sempre cobrada
por mez inteiro, ainda que a mercadoria seja retirada antes de
ler minado o mez.
·
Paragrapho unico. Este mesmo criterio será observado
}Jara os 11nezes seguintes, se proseguir o armazenamento da
mercadoria por mais lle 15 dias, calculando-se apenas meio
mez, para a·qucllas cujo armazenamento não attingir aquelle
prazo.
Art. 26. Só púde ser facultada a retirada das mercadorias
depositadas, depois de pagas a taxa de armazenagem e as desvezas a que estiverem sujeitas.
Art.. 27. De conformidade corn o disposto no art. 1!1 do deereto n. 1.102, de 21 de novembro de 1903, assiste á empreza
o direito de retensão de qualquer mercadoria depositada, para
garantia da respectiva taxa de armazenagem, ou qualquer outra despeza proveniente de conservação, beneficio ou outros
Lcif! de 1!>26- Vol. IH
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serviços prestados e que houverem sido requisitados á empreza
e ainda dos adeantarnentos para fretes, seguros, commissões,
etc., podendo este direito ser opposto á massa fali ida do de:vedor.
Art. 28. Vencido o prazo do deposito, sem que a mercadoria, tenha sido retirada, ou quando não haja sido proposta
e acceito novo prazo, reputar-se,..ha a mesma como abandonada,
expedindo a empreza, aviso ao depositante para que este providencie, no prazo maximo de oito dias, contados da data em
que houver sido feito o registro do aviso no correio.
Paragrapho uni co. Findo este prazo, e não tendo o depositante tomado qualquer providencia, será a mercadoria vendida em leilão.
Art. 29. Para a retirada das mercadorias é indispensavel
a apresentação e devolução á empreza do respectivo recibo ou
conhecimento e warrant que sobre a mesma hajam sido erni~tidos.
, ;,,·çl~.f';
Art. 30. O leilão de quaesquer mercadorias consideradas·
abandonadas, será feito por irttermedio de corretor ou leiloeiro;
deverá ser publico e aJ:munciado com antecedencia de tres dias,
pelo menos, observando,..se o disposto nos §§ 2°, ·3°, 4°, 5° e 6°
do art. 28 do citado decreto n. 1. HJ2, e nos §§ 2° e 3° do ar~igo 24 do presente regulamento.
·Paragrapho unico. O producto liquido da venda será entregue ao depositario ou i!lteressado, mediante a apresentação
dos respectivos documentos.
Art. 31. Se o producto liquido da venda não tiver sido
reclamado dentro dos trinta dias immediatos á data do aviso
que for expedido aos interessados, a cmpreza fará deposito judicial da respectiva importancia, por conta de quem pertencer.
Art. 32. Quando a mercadoria não tenha sido retirada,
depois de vencido o prazo por motivos de extravio dos respectivos documentos (recibos, conhecimentos ou titulas emittidos) e de não estarem ainda terminadas as formalidades
preseriptas para a justificação do extravio, a empreza poderá
prorogar o prazo do deposito a pedido dos interessados, desde
que sejam pagas todas as despezas a que a mercadoria estiver
sujeita e liquidado o war1·ant, se o houver.
Paragrapho unico. Se os interessados preferirem a venda
immediata em leilão, ou não providenciarem depois de avisados
pela empreza, esta fará a venda informando o Juizo por onde
correr o processo de justificação do producto Ji.quido, que ficará á ordem do mesmo juizo.
Art. 33. Findos os prazos contractados, a empreza expedirá a()s interessados UJTia nota das despezas accrescidas.
CA!Pl'rOILO VI
008 ttECIOOS DE DEPOSITOS, CONHECiMENTOS tt, "'VARRANTS'1

Art. 34. Juntamente com o pedido de deposito ou na
carta em que forem rcmcLtidos os conhecimentos ferroviarios, gerá dcclarnrto pelo interessado a especio do documento que deverá ser-lhe BnLregue pela empreza, podendo consistir em simples recibo ou ·conhecimento de deposito o
~arrant.
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;~ f. o Quaesquer desses documentos s<erão passados nos
termos prescriptos no capitulo 2° do decreto n. 1. 10~, de
21 de novembro de 1903.
§ 2.0 E' facultado ao depositante solicitar a substituição
do titulo que lhe tiver sido passado, exhibindo-o para cancellamento.
§ 3. Quando o depositante tiver varios depositos com
vencimentos em differentes datas, ser-lhe-lha facultada a unificação dos vencimentos para· a emissão dô conhecimento d!l
deposito e tua1Tant o para esse fim se estabelecerá o prazo
médio.
§ 4. A emissão de conhecimento de deposito e warranl
só poderá ser feita por prazo nunca inferior a 30 dias e, um.l
vez emittidos taes títulos, as despezas nelles consignadas S'Crão devidas pelo depositante. mesmo no caso de cancellamcntq
ou recolhimento.
Art.. 35. no todas as despczas e onus a que a mercadoria
estiver sujeita se fará ment;ão em qualquer dos titulos cmittidos e sómcntc poderá ser effoctuada. depois de embolsada a
em preza, á ~~ntrega da mercadoria.
Art. 36. A pedido do portador dos títulos representativo'»
de mercadorias, n mediante a entrega destes, poderá a empreza
dividir a. mercadoria em lotes '0 emittir novos títulos, desdo
que fi,qiH~m garantidos tanto os direitos da empreza como os
de tercei eos e que se observem as disposições do presente regulamento.
Art. 37. Antes de terminado o respectivo prazo, poderá
ser retirada a mercadoria warrantada contra a ent1·ega do
conhecimento de deposito, consignados á empreza o valor do
tt'lámnt c dcspczas a que a mercadoria estiver sujeita.
§ Lo Da consignação assim feita será passado recibo pela
empreza~ avisando esta o primeiro endossador do warrant
por meio de carta registrada, e entregando ao por',ador do
warrant", e conlra a entrega deste, a importancia para issv
consignada.
§ 2.o Si, no prazo de oito dias, não fôr apresentado 4
empreza o warrant correspondente á consignação, a respectiva
importancia ~crú despositada judicialmente á ordem de quem
pertencer.
Art. 38. Quando o portador do warrant não seja embolsado no dia do venc.imento •c não se ache ·consignada no escri ..
ptorío da cmpreza a importancia do seu credito e respectivo~
juros, deverá apresentar o titulo a protest~ no prazo, pela. ~or
ma estabelecida para as letras de cambiO, devendo solicitar
do official de protestos a entrega da respectiva certidão no
prazo de trcs dias, sob pena de se continuar responsavel e d3
respond•~e pelas perdas c damnos.
§ ·I.'' No caso previsto neste artigo, assiste ao portador do
'lVatTant o direito de vender em leilão, por intermedio do leiloeiro offieial, as mercadorias especificadas. no titulo, sem depelHlelleia de qnaesquer formalidades judiaes.
~ .'!." Ao endossador que pagar a divida do wa1'rant ca)J')
o mPsmt, di rd to consignado no paragrapho antecedente, dtsIWIISillldn, assim, de serem emistituidos em mÓ'ra os ondo:;sant.cs do conhecimento tlu deposito.
§ 3. o O corretor encarregado de qualquer neg~cio ~on:;t
assentimer~lo do superintendente da empreza, prov1denmara
~~bre o leilão da mercadoria, annunciando pela imprensa com
0

0
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anle~,;cdencia de tres dia:;, e de:ügnando o dia, hora, logar da.
Yenda c bem assim o lo:;ar 01;de podem ser examinadas as mcrt:adúrias.
3 •Í. o O leiloeiro tleverá sujeitar-se ús disposit;ôe::; uvvli·eaveis <lo presente regulamento e ás ir:strue~,;õe::> que receber du
uirectur do mcz .
.
Art. :. w. Annuneiada a venda, não 1Judeni ella ::;ct· :-.; nspeu::;a ou interrompiua, air,da nus easo::; de extravio do conlwoimento de deposito, falleneia e meios preventivos ue ;:;ua declaração, e ainda no caso de morte do devedor.
Paragrapho uuico. E' facultado, porém, ao devedor fazer
sustar a venda a qualquer momento, antes de adjudicada a
mercadoria, desde que effectue o pagamer.,to da divida, do
wa·rrant, impostos e todas as demais despezas, incluindo custas
dos protestos, commissão do lei]oeiro e juros da móra .
.A.rt. ·íO. Quando não tenha r.'ravido protesto em devido
tempo por falta de pagamento, interposto pelo portador do
warrant, ou a venda da mercadoria não teriha sido promovida
dentro dos dias immediatos á data da certidão do protesto,
tica limitado áquelle o direito de acção sómente contra o primeiro endossante do wm'l'ant c contra os cudossar.'tes do conhecimento de deposito.
Art. 4J. Effectuada a venda em leilão, o leiloeiro •.mLregará no escriptorio da empreza a respectiva nota de vmxia, e,
desde que tenha sido recebida a importancia correspondente ao
~aldo liquido accusado, o superintendente ordenará a entre.:;-a,
da mercadoria, da qual será passado o competecte recibo.
Art. 42. Hecebido o producto liquido da venda, será feita
deducção do~ creditas preferenciaes, c do respectivo saldo
.será paga a importancia do warrant ao seu portador, acerescido dos juros da móra, á razão de 12 o/o ao armo, contl'a recibo
do quit::u;ão.
·
·
§ 1. o Si o saldo a entregar fôr insufficiente vara colJrir
a totalidade do debito, far-se-1ha pagamento parcial, do que se
fará mer.tção no proprio war·rant, continuando este em poder
do portadgr, para agir, quanto ao restante, de accôrdo com o
art. 25 do decreto n. 1.102.
§ 2. o Da importancia paga parcialmente será cobrado
recibo avulso.
1
§ 3. o O saldo que restar depois de pagar ao portador rJo
warrant a totalidade tio seu credito. será entregue ao portador
do conhecimento de deposito e1u resgate do rcsvcctivo titulo
e recibo nBlle passad8.
Art. 43. Não sendo reclamadas der:tro de 30 dias as illlportaucias de que trata o artigo antecedente, se.!·üo judicialmente depm~itadas á ordem do quem de direito.
Art. 44. Na liquidação quo a empreza tenha de fazóe
com depositantes ou portadores do titulas, a ordem de lll'Cferencia :ser~á assilll regulada:·
to, a Fazenda Federal ou estadual;
2°, o leiloeiro, pelas conunissões a que liver direilu o
quaesquer despezas devidamente justificadas;
3°, a empreza, pelo que lhe fôr devido, em eonfol'Hiidadt~
com as disposiçõps do preser.tc regulamento, tarifas c lalwllas
em vigor.
Art. 45. E' permittido ao depositante liquidar anteeipadamentc O!' creditas prcfcrcnciacs, referentes á met'CH,Joria
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warrantada, do que será passado recibo, especificando as ünportancias respectivas.
Art. 41(). Em caso de extravio de qualquer titulo cmittido
seguir-se-ha o disposto no art. 2:7 e seus paragraphos do decreto n. 1.10~.
Art. t17. A emprcza assume inteira rcsponsahilidniie por
qualquer irregularidade ou incxact.idão verificada no~ !,itulo~
qne emittir, quanto ú naturcr.a, pc:"o c quantidade dac:; mcrc~
clorias.
Paragrapho unico. Verificando-se a existencia de vicio
em qualquer titulo apresentado, a empreza reserva-se o direito de proceder judicialmente contra o autor ou autores.
Art. 48. Quando o seguro da mercadoria depositada seja
effectuado directamentc pelo interes·sado, os respect.ivos conhecimentos de deposito e warrant sómente serão emittidos
ou entregues mediante a apresentação da apolice.
Art. 49. Tanto os recibos como os conhecimentos de deposito e warrant deverão sempre indicar as despezas a que
ficam suje i tas as respectivas mercadorias.
Art.. 50. De todos os titulos que a empreza emittir c fizer fmtrega aos interessados, deverão estes passar recibo no
tor.o do talão correspondente.
Pnragrapho unico. Si os títulos tiverem de ser remettidos pelo Correio seguirão devidamente registrados e o recibo
lflo registro fi.car:l annexo ao toco do talão.
Art. 51. As mercadorias warrantadas não estão sqjeitas
a embargo, penhor, sequestro ou a qualquer outra medida quo
JlOssa vir a impedir o seu livre e pleno commercio, nem a
(JttalqurJ' imposto federal, estadual ou municipal.
§ 1. No caso de medidas urgelltes para a defesa da mereadoria warrantada contra busca e apprehensão, sequestro,
embargo, etc., a cmpreza poderá iniciar ?1 necessarins diligcm~iaR, r.ompetindo ao depositante, apcmi; notificado, prose-:""
guil-as, si o processo continuar, e rPspondendo o mesmo pPlns
despezas a qtw fôl' ohrig-rnla a emprf'za, na f(,rma do art. ~l5
deste rpgulnmento.
0

CAPITULO VII
D\ SÃLt\ DE VENDAR PtTBUCAS

Art. 52. Annexa ao~ seus armazen~, a empreza lrrá nma
apropriada para as vendas pubHras, voluntarias, dos grncros e mercadorias em deposito.
§ 1. A sala de vendas será franqueada ao publico, das 9
ás 11 e das 14 ás 16 horas, sendo permittido aos depositantes
exporem ali quaesquer amostras ..
§ 2. As mercadorias serão, sempre, acondicionadas devidamcmtf', em latas de folhas, fraseos, Pie., conforme a nnturrza da mercadoria.
Art. !J:1. O ngentt' fla venda s~rú o official da empreza ..
Art. 51. A~ vendas Pm leilão SPrão sempr~ annuneiadas
prlo leiloeiro em ,iornar::~ de grande rirenlação. indieando-s•-,
o di:1, hora e condi~ür~ do leilão e da pnfrcga da mercadoria,
IHlmPro, nalurl'7.rt P quantidade r]p, ('ada lote, armazem ondo
se acha e as horas durante as quaes póde ser examinada. scguind()-Se as demais disposições applic-at'eis do art.. 28 e
~eus paragraphos do decreto n. 1.102.

~nla

0
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Art. 55. Não sendo pago o preço da arrematação dentro
de duas horas immediatas, será a mercadoria levada a novo
leilão, ficando, porém, sob a responsabilidade do primeiro
arremabmte qualquer differença que houver a menos entre
os preços das duas arrematações, revertendo a favor do vendedor, tanto o signal recebido, de 20 o/o, como a differença que
houver para mais.
Art. 56. A sala das vendas terá um encarregado, ao qual
compete:
a) manter a devida ordem na sala e suas dependencias;
b) guardar as amostras pertenceJiltes aos depositantes;
e) fazer entrega das amostras pedidas pelos interessados;
d) conservar as amostras depositadas em armarias apropriados, até um mez depois das respectivas vendas.
e) preencher o mappa diario das vendas realizadas na
sala, indicando os respectivos preços;
f) preencher o boletim diario dos preços a que foram
realizadas as operações, o qual será affixado em logar da sala
para este fim destinado;
fJ) cumprir as ordens que receber da gerencia, as quaes
lhe serão transmittidas pelo chefe do escriptorio.
Art. 57. Todas as amostras pedidas ficam sujeitas á classificação, devendo esta ser feita pelo technico official.
§ 1, As amostras serão enviadas áquolle por meio d"
guias em duplicatas e recebidas depois com a ~egunda via o
respectivo certificado.
§ 2. As ctespr:r.ns do classificação correm por <:onta dos
depositantes.
Art. 58. De todas as amostras pedidas se fará menção e
registro os'}1ecial o neste se indicará o resultado da classificação.
CAPITULO VIII
0

0

DO PESSOAL AUXILIAI'\

Art. 59. O pessoal ao serviço dos escriptorios c armazens
funccionará sob a direcção superior do Superintendente d~l
Empreza, seguindo-se-lhe pela ordem hierarchica, em escala
descendente, o Gerente de secção, o Chefe do Escriptorio, o
Fiel, Chefes de armaznns e demais empregados.
Art. 60. A todo o pessoal auxiliar incumbe o exaclo cumprimento das disposições contidas neste regulamento c das ordens que receberem de seus superiores hierarchicos, subslit uindo-sc, nas faltas, por designação do Superintendente.
A rt,. ü 1 . O gerentte o o fiel, antes de entrarem em exercicio, farão inscrever os respectivos titulas de nomeação no Registro de CPrnmercio, não podendo ser nomeados para taes cargos pes~ôas que tenham soHrido condemnação pelos crimes do
falleneia culposa ou fraudulnnta, ostellionato ou ahuso de confianra. falsidade, roubo ou furto. Os empregados dos Arma·
7.cns ficam prohibidos de fJ'oqnrntar casas de tavolagem. Clnbs,
Cabarcts, e Jogares onde existam jogos, mesmo que não joguem.
Art. 62. A Diroctoria, sob proposta do Ruperintendnnt(•.
fixará o quantum da fiança que devorá ser prestada pelo fiel.
~ 1. A fiança deverá ser sempre prestada em dinheiro ou
em titulas de divida publica, federal ou estadual, ou do outra
fôrma, a juizo da Directoria.
·
0
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§ 2. Só depois de prestada a respectiva fiança poderá o
nomeado para qualquer log1e :1 r 1 ':t sujeito, entrar na posse c
Pxercicio do cargo.
Art. 63. A fiança a que se refere o artigo antecedente,
!=>nrvirá dr~ garantia a todos os prejnizos que forem causados a
:t~impreza na fürm;1, uo aet.. 78 do Codigo Commercial.
§ 1." O apuramPnto das falLas qne uecon·m·em c qLw exijam a applicação do disposto neste artigo, será summario, cumprindo ao Gerente ouvir as te.stemunhas que julgue nPcessarias e o empregado faltoso. Depois de lavrado o termo de irlquirição He fará remessa deste c dos demais documentos, st
houver, ao Superintendente, que determinará a importancia.
da indemnização.
§ 2. Da decisão do Superintendente não cabe recurso.
Art. 64. Quando se verifiquem quaesquer faltas no serviço, será immediatamente suspenso o funccionario a quem
possa ser imputada a falta, c a suspensão só poderá ser levantada depois de terminado o apuramento.
'
Paragrapho unico. A suspensão será determinada pelo Oorente e confirmada pelo Superintendente, dentro das vinte e
<111atro horas segnintes.
Art.. 65. Apurada qualquer falta sobre a qual se haja
feito inqucrito, será immediatamenfe demittido o funccionariu
culposo r. depois de deduzida da respectiva fiança a importancia vrf'cisa pm·a })agamenf.o da indemnização arbitrad[l, serlhe-1m entregue o saldo.
Paragrapho unico. Não poderá voltar ao serviço da Empre:r.a qunlqum· ftmccioP.ario que tenha soffrido a pena de demissão.
0

0

CAPITULO IX
DIRPOSIÇÕES GEI\Ar.;o

Art. 66. Quaesquer duvidas que sejam suscitadas entro
a Empreza e os depositantes, tanto no que respeita a interpretação de qualquer das disposições deste regulamento, como n·1
applicaeão das tabellas c tarifas, serão submettidos :í arbi ..

f.ragem.
Paragrapho nnico. Da decisão proferida pelos arbit.ros nã.o
haverá recurso.
Art. 67. São privativos da empreza todos os serviços referentes :'i armazenagnm, manipulação,· beneficiamento, etc ..
dn qualqnor mercadorias, qnc sejam effcctuados nos armazcns.
Art.. {).8. Os ponto:; omíssos neste regulamento serão regulados subsidiariamente pelo decreto federal n. 1.102 de 21
de novembro de Hl03, c pela legislação applicavel.
'
Art.. 69. Quacsquer· alf cra~:õrs que sejam julgadas indispensaveH; ao prcsr.ntc~ rognlamento ou ás tarifas a cllc anncxas, soriin proposlns ;í dit'ecforia p0lo snperinlcndcnt.c c resolvidas dcnf t'O de 8 dias.
Art. 70. Rendo approvadas quaesqncr aHeraç.ões nos termos do artigo precedente só poderão entrar em vigol.' dr.po;s
de prcenchir.las a c.; formalidades prescriptas no art.. 1o ~ 3o do
ritndo dcereto n. 1 .1 02, e nos termos ali i indicados.' ·
'
Super in tcnden I. e.
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REGUL.\MENTO DA SECÇÃO DE COBRAN·ÇAS

:Art. t.o A secção de cobranças, por intermedio de seus
prepostos se encarregará de recebimento de qualquer quantm
ou effeito, cobranças amigaveis ou judiciaes, minutas de escripturas, contractos, requerimentos e procurações, exames
nm ·escriptas commerciaes, levantamento de balanços, pareceres sobre assumptos commerciaes, bancarios, .iudiciaes e administrativos. localização de documentos t' passaport~s. l'Jcação.
sub-locação, hypotheca, compra e venda de predios e terrenoR,
versões por traductores publicos, pagamento do imposto de
renda e reclamação sobre o respectivo lançamento: encarrega-se tambem de qualquer desses serviços no interior, de inventarias, demarcações de terras ou outros quaesqner assumptos tperante as autoridades administrathras.
Art. 2.0 Dirijirá esta secç§o o consultor jurídico que expedirá as 11ecessarias instrucções.
Art 3.0 O consultor ser;í snbstituirlo em suas faltas on
impedimentos pelo primeiro advogado c este pelo segundo
c assim successivamentn.
Art. -1,.0 O pessoal será fixado de accôrdo com as neMssidades.
Art. 5. 0 Os vencimentos serão arbitrados pelo dirrctm~ da
secção ou pelo gerente do escriptorio.
Art. 6. .A secção dA cobrança terá um caixa, afianeado,
para o serviço interno.
Art. 7.0 Os cobradores serão afiançados ou não. Quando
mlmittidos sem a necessaria fiança responderá por scuR actos
o consultor juridico. O gerente do escriptorfo poder:l impngnar a nomeação do cobrador não afiançado.
As cobranças estão sujeitas ás seguintc3 taxas:
0

Pnra recebimentos, orig!narios, antes do vencimento
Idem, amigaveis, depois dos ,vencimentos intervindo
o ndvogado •...............................
IdPm, idem, amigaveis, d(~ f.itnlos confiados depois do
vencimtmto, intervindo o advogado ...... ~ ..... .
Para co·brancas ândiciaes de t.itulos entregues originariamente, antes do vencimento .......•....
Jdem, idem, de t.itulos entrrgues depois do vencirnentó • .• • •...........•..................•

1 %
!)

%'

10 %
15 %

20 %
Os !lrmazens so'm·ente deixarão dc protestar o titnlo que
lhe seja confiarlo :í. cobrancn, hawmrlo ordem exprcssa · dn
l'lifmte.
Para os demais serviços, conforme cont.racf.o prévio.
TABELLÃ DE TAR\FAS

'A.cidri.fl

'di?,e·r.~~os

~rmaziüiageni .por kilo ........................ .
'Seguro por 1 :000$ ••••.....•....•......•..••...•
!Carga por ]{ilo ................................•
Descarga por k ilo ............................. .
Empilhação por kilo ••........................••
(Pesagem por kilo ..... -................•.....•...•

l!lOOR
~$000

$00()

$004
$003

~$004
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Aço em. bar1•as e chapas
i\.rmazcnugem por kilo ........................ .

$008

Seguro por 1 : 000$ .............................•
Carga por lcilo ..•.........•.•..••••••••••••••••
Des·carga por kilo ..............•............••.

1$500
$006
$004
$003

Empilha~ão por kilo ...........................•
l1 e~agrm por kilo ...................•.....•....•

$00-~

Adubos em {le1·al
Saccos até 7j kilos:
!Armtazenagem •••.........................••.•

$120

Descarga •. • •..................................
·Pesagein .•...................................

$100
$100

E-n1pilhação . . ...............................•
Seguro por mrz: por ~1 : 000·$ ...•..•••••.•••••...

1~noo

$i{) O

i\011fl 'NI':

:Arn1a:r.rnagcn1 por kilo ........................ .

$008

Seguro por 1 :000$ ..............•...•..•....••.•
Carga por voh1n1e ......................•.•.••.•
Descarga por volume .......................•...•
lEmpilhação por volnme ·· ...........••••••......
Pr~ag-rm por volume .......................... .

:1$000
$100
$100

J\ rmazenagrm por Jdlo ........................ .
Seguro pnt' 1 :000!1\ ..........................•...
Ca.rga por kilo .........................•......
Descarga por kilo .................... ·......... .
Empilhação por kilo .............•..............
iPe~=;agem por kilo ......................... , ...•.

$080
$ORO

$0M~

:-l$00(1

$O O::i
$O Oa

$003
~.003

Alc(lol enanrmfndo
~ rnta1.rnagrm

por 1dfo ...........•............•

Seguro por 1 :000$ ............................. .
Carga por l{ilo .......................•..........
Descarga por kil<' ....•.................•.......
Empilhação por kilo ....•...•..........•....•..•
iPcsagem por kilo ,, ...................••..•.....

$012
1$500
$005
$003
$003
$0'0!:'1

A lcool em geral
:Arn1a7.Pnageril por kilo ..... , ............. ,., ... .
Seguro por 1 :000$ ....•.........•••.......••...•
Carga por kilo ..•...............................
Descarga por kilo .............................. .
Empilhação por kilo .......•.....•.............•
iPesagem por kilo ........................ , .... .

$012
:-l$000
$00tl
$003

$00~

$0'03
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Alfafa

Armazenagem pot' ldlo ........................ .
Seguro por 1 :000$ ............................. .
Carga por ]\i lo ................................ .
Descarga por· kilo ............................. .
Empilhação por kilo ................... ,, ......•
Pesagem por kilo ............................. .

$006
3$000
$004
$004
$002
$002

. Alcatrão em caror;o

Armazenagem por kilo ...•.•...•.....•.........
Seguro por 1 : 000$ .............................•
Carga por kilo ................................ .
Descarga por kilo ............................. .
Empilhação por kiln ........................... .
Pesagem por kilo .•...........................

$008
3$000
$004
$004
$002
$002

Aloodüo em fio

Armazenagem por kilo ..........•..............
Seguro por 1 :000$ ............................. .
Carga por kilo ................................ .
Descarga por kilo ............................. .
Empilhação por kilo ........................... .
Pesagem por kilo ............................. .

$012
1$500
$004
$000
$003
$002

Algodão em rama

Armazenagem por kilo ........................•
Seguro por 1 :000$ ............................. .
Carga por kilo ................................ .
Descarga por kilo ............................. .
Empilhação por kilo ........................... .
Pesagem por kilo ............................. .
Desempilhação . . ...................•.........

•$012
3$000
$006
$00.\
$003
$002
$002

Alhos

Armazenagem por ~acco ....................... .
Seguro por 1 :000$ ............................. .
Carga por volume ............................. .
Descarga por volume .......................... .
Empilhação por volume ........................ .
Pesagem por volnme ....................... : . .. .

$190
1$500
$100
$080
$100
$080

Alvaiade

Armazenagem por kilo ........................ .
~eguro por 1 :000$ .....•........................
Carga por kilo ................................ .
Descarga por ldlo .............................. .
Empilhação por kilo ...........................•
··Pesagem por kilo ..............................•

$008
1$500
$004
$00::.1
$003
$000
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Arnendoirn
Armazrmagcm por saeeo ....................... .
Seguro por ·1 :000$ .............................•
Carga por volu1ne ............................. .
Descarga por volume .......................... .
Empilhacão por voh1mc ....................... .
Pesagen1 IJOl' volnn1c .......................... .

$190

1$500
$100

$080
$100

$080

Apparclhos de rnusica
Armazenagem por kilo .....••..................
Seguro por 1 :000$ ............................. .
Carga po1' kilo ................................ .
Descarga por 1~: ilo .............................. .
Empilhn<:fí.o JlOI' kiln ........................... .
Pesng-em lHll' Jdlo ..........................•..•

$008
1$500
~()04

$003

$003
~oon

:'\ mme {a1'1Wdo
Armar.ena~<'m

TlOJ' 11m r o lo ..................... .
Seguro poe 1 :000$ ........•..............•......
Carga por volume ............................. .
Descarga l)Ol' volume .......................... .
Empillia(~ão por volume ...................... .
Pesagem por kilo ............... ."............ .
Mudança, por volnme .................•.........

$150
1$500

$120
$100
$120

$0:03
$120

Arame liso
Armazenagem por kilo ........................ .
Seguro por 1 :000$ ............................. .
Carga por kilo ................................ .
Descarga poe Idlo ............................. .
Empilhaf~ãn poe kilo ...........................•
~ 1 esagem por kilo ............................. .

$008
1$500

$'()04
$0Qt:l

$003

$0{)3

.-trenaues

Armnzf'nflgf'm 1'01' volnmr:' , .................... .
SAgnro poi· 1 :000$ ............................. .
Carga por kilo ................................ .
Dcsearga por kilo ............................. .
Ji~rnpilharjín por k ilo ........................... .
PP.":wcm por ldlo ................ , ............ .

$230

1$500
$'Ü'04
$00~1

$003
$00:3

Armrr.rinho.r;

ArmazPnagPm TlOI' Jdln ......................... .
Seguro pot· 1 : 000~ ............................. .
Car!;a por kilo ................................ .
Dcsc:.wga por kilo ............................. .
Rmpilhação por ldlo ........................... .
Pesagc1n poT· kilo ............................. .

$012

1$500
$004

$002
$00Z

$002
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Arroz

1\rmnzenagem por sacco ......................•..
Seguro por 1 : 000$ •....•..•.........••••.••.....
Carga por volume ..•...........•..•.........•.•
Descarga por volume ..................••...•••.
Empilhação por volume ....................... .
PcRagPm por volume .......................•...

$i20
1$500
$i00
$080
$i OO
$ORO

As.mcar

1\'rmazenagem por sacco ...................•....
Seguro por 1 : 000$ ............•.....••.•.•••...•
Carga por volume .................•............
Descarga por volume ......................•.•..
Empilhação por volume •••........•............•
Pesagem por volume ....................
Armazenagem simples .para assucar lotado srm se ...
paração de marcas de usinas .........
Armazenagem para assucar Intnrtn com sepnraciirt
de marras de usinas
o ••••••

$·120
1$500
$100
$080
$100
$080

o ••••••

o ••••••••

o •

o

o

••••••••••••

Antomo'l)el

:Arma7.(1nagem por metro quadrado
Seguro por 1 :000$ •..••..
Carga por toneladn ................
DeRcarga poe tonelada
Empilhnt:ão por tonelada ........

o ••••••••••••••

o ••

o o o

o

o

o

o

o

•••••••••••••••

••••• o

•

o

•

o

o

•••••••••

o

o. o

o

o ••••• o •••••

••••

o

o

•• o.

••• o

(i$000
1$!100
10$0()0
10$000
10$000

Automm.•cl (JJertcnces)

:A.'rmazenngr.m por kilo ......
Seguro por 1 : 000~ .
Carga por kilo .........
Descarga por ldlo .............................•
Empilhação por kilo .....
Pe~agem por kilo ...................•.......•..
o. o

••

o

•••

o.

o ••••••••••••••••••••

o •••••••

o •••••••

o •••••••••••••••••••••••

o •••••••• o •••••••••••••

$008
1$500
$005
$0013

$003
$003

RnrnThmt
1\:rmazAnagem por ldlo •....••••.......•........
Seguro por i : 0()0$ ••.•.••••......•....•••.•....
Carga por volume ••••••••••.••••••.•.••••.•••••
Descar.ga por volume ••.•.•.••••••••.•••••• ·• ••• •:
Empilhal)ão por volume •.•••••...•••••••••••••••
Pesagem por volume .•.....•.•.....•.......•••• •:

lflOOR
1$500
$140
$i20
$i20
$120

Ranlúi

:Armazenagem por Jdlo .••••..•..•••.•••••.••••••
Se~uro por i :Od()$ ••••••••..••••..••••••••••••. ,
Carga por volume ............••••..•••..•. ·.••.•
Descarga por volun1e ........•...••.•...•••••••
Empilhação por volume ................•...•...
Pesagem por volume •••....••.•.•..•••..•.••• •;

~~o o~

1 $5(f(l

$200
.$160
$120
$160

AG'IOS DO PODEH. F;XEGUTIVO
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Batatas
Ar1nazenagcm por ::;ac.co ........•....•...•••••••
Seguro ·por 1 :000$ ............... ·t· . ..............,
Carga po1.· volun1e .......••••.•••.•••..••••••••
De:;caga }Jor volun1e ...••..•..•••••••...••••••••
Empilhação por volume .......•....•.•••••••..•
IJesagcin pot: volutno ..•••.•••••••••••••.•••••••

$190
ri$500
$100
$080

$100
$08Q

llvJ.·racha ·em geral
Arn1azenagem poe kilo •.......••••..••••••••••..
:Seguro por 1 :000$ •.........•........••••• ,..••••.. ,.
Carga po1.· kilo .•........••••..•.•••.••••••••• o:
Descarga po1· kilo ..••.••••••• o • • • o • • • • • • • • • • • • •
Empilha,;.ão por kilo ••••.•....•••.••••.•.••••••.
Pesage1u por kilo ••.•••.•...•.••••••••.••.••••..

:Armazeuageu1 110r kilo ..........••...•....••• ·:
Seguro por ·1 :000$: ••••.•..• ..•.•••••••••.••••••.
Carga por kilo ............•...•.•••.•••.••••••.
Descarga pr.r ltilo .•.......•..•••.••.•••..••••.•
Empilhação por kilo ........•...••...••••••••.• ,
1Jc::1agcin por kilo ......••..•.••.•••.•••••••••••

$008
ti$500
~004

$003
$003

$003

$00&
:J\S000'

$00-í
$003
$0()3
$003

Brin.qucllu8 tlc celluloide

lArmazenagmu por kilo •.......•....••••••••.••
·Seguro por 1 :000$· •••••.•.••••.•.•..•...••.••••••• ,
Carga por kilo ..............••..••.•••.•••••.•
Descarga por kilo .....•......•..•.•••••.•••••••
Empilhacão por kilo •...••.••.•.•.•••.•••••••• •!
Pesagen1 por: kilo ....•...•...••....••..•.••••••

$008
:J$000
t$004
$003
$003
$003

B1•inquedos
'Arma:wHagem poL' kilo ..•.....••.........••..•
Seguro ·por t:OOO$.-•........••..............•... ,
(~arga por kilo ••••••••••.••••••••••••••••••••• ,
Descarga por kilo •••••••••••.•••.••.•...•••••••
Empilhação por kilo •••••.•••••••••... ·.•......• ;

Pcsagetn por kilo •••••.•••.•••.••.••..........•

$008
1$500
~$004'

$003
$003
$003

Cacáu
Armaze11agem por t;acco .•....•••...............
:seg·uru ·por 1 :QOO$ ............ , ••. •;• ••........... ,
f!arga por ltilo .............•..................
Descarga por kilo .......••••.•••...............
Bmpilhação 1101' kilo .....•.••.•••••... ·...•.....
Pc.sagcm por volume ..•••.••••.•••.•...........

$1.'20

~1$500

1$004

$003
J!i003
$080,
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Café

(Por sacco até 60 kilos) -

Deposito simplns por 30

Armazenag.em por sacco .......................•
Seguro por 1 :000$ ........................... .
Carga por sacco ...........................
Descarga por sacco ......................
Empilhagem por sacco ..................••.....
Pesag.em por sacco ..........................•..
o o o •

o

••• , ••

~.ias

$150
1$.200

$100
$080.
$100

$080

Cal

Armazenagem por sacco ...................... .
.Seguro por 1 :000$ .............•..............
Carga por volume ............................. .
Descarga por volume .......•.............. ·.· .. ·o~
Empilhação por volume ...................
Pesagem por volume ..................••.•.. o.
o

o ••••

$150

3$000

$200
4!200
$150
$100

Calçados em geral

Armazenagem por kilo .......................•
Seguro por 1 :000$ ....... -~· .................... ,.
Carga por kilo ............................•.. ~·
Descarga por kilo .....................•....••.•
}~mpilha.ção por kilo .................. ·........
Pesagenl por kilo ...•...•...............•...••••

oi

$008
1$500

4!004'
$003
$003
$003

Canalla

Armazenagem por kilo .......................•
:Seguro por 1,:000$ .....•.. ·, ...........•. ,....•.....
Carga por kilo ...........................••..•
Descarga por kilo ...•.................
Empilhação por kilo •.................. ·......••
Pesagem por kilo ...•..................... ,...•....
o • • • • • o. o o

$008
1$500

4!004
$003
$003
$0&3

Caroço de algodão

Armazenagem por sacco .......................•. •I
.Seguro por 1::000$ .......•
Carga por 'Volume ............ : . ...
0.
Descarga por volume .......
Empilhação por volume .. ·: .........•••.....•.••,
Pesagem po1~ volume •...•,o ..................... o,• •• •:
1• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
o ••••• o ••••

o •••••••••••••••••• , ••

$120

1:1$500

$100
$080
$100
$080.

Cascas ou ext'r.actos para cortume
Armazenagem por sac.co . . .•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.Eeguro por 1 :000$.-... ········!· •:·-·r·:·~·l··· •r······ ....... .
Carga por volume ...... ·r· • . • . • . • . . . • . . . • . . • • •.
Descarga por volume ..... 1• • • • • • • • • • • • • • • • • • ••·• •.
Empilhacão por volume ... ,. • . • . . . . . . . . . . . . . . . . •.
Pesagem por volume ..•. .1. . . . . ••••.•••• _•••.••.• •:•:•:

$120
$100
$080
$100
$0fJO.

·' A01'08 DO PODER EXECUTIVO

CeUuloide
Armazenagem por kilo .....................•...
Seguro vor 1 :000$ ........................... .
Carga por kilo ...............................•
Descarga por kilo ........................•....•
Empilhação por kilo .......................... .
:I•esagern por kilo ..... ·.......................••

$0i5
3$000

$004
$003
$003
$003

Cerveja
!Armazenagem por kilo ........•............•. ,
Seguro por 1 :000$ ............................ ,
Carga por kilo ...............................•
Descarga· por kilo ...........................•.•
EmpilhaQão por kilo ....................•.•••••
P.esagem por kilo ............................•.

$008
1$500

$003
$002
$002
$002

Cereaes não especificados
:Armazenagem por volnme ..................... .
Seguro por 1 :000$ ........ :.....................,
Carga por volume ..........................•.•
Descarga por volume ...................•.•...•
Empilhação por volume ................. , •• ,•••• ,
Pesagem por volumo ................•.. , ,. •..•.

$120

1$500

$100
$080
$100
$·080

Chá

!Armazenagem por kilo ..................••••• ,
Seguro por 1:000$ ....... ·'· ....................•
Carga por kilo ............................... .
Descarga por kilo .......................•.••.••.
Empilhação por kilo .....•..............••• ~-· ••
Pesagem por kilo .....................,.•. , • , •••

$008

1$500

$004
$002
$002
$002

Cimento
Armazenagem por l\ilO ............•....•••.•••
.Seguro por 1 :000$ .........!•••••••••••••.•.•••• ,
Carga por kilo ......................•.....••• ~
Descarga por kilo ........•..•••..•.•.••.•••..•• ,_,
Empilhação por kilo :..•••••.•••• -•••.• , • , •• , , .-,:
Pesagem por kilo •......•.••.••.•••.•.•.... , • , •.•. ,.•• ·•· •:

$003

1$500

$003
$003

eoo2

$002

CtJcos

Armazcnàg.m por s~cco ............•.......•..•:
Seguro por 1 :000$ .. ·· ..... _,. ................... ,
Carga por volume ............................ :
Descarga por volume ........••..........• ·...• ·
Empilhação por volume ......••..•.........•..•
IPesagem por volume .•.•. -.· ••••.•.•••••.••••.•.••••.

$200
1.$500

$200

$160
$120
$i60
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Coynacs

Armazenagem por "·olume .......•..•.•.........
tleguro por 1:00,0$ .. ,...... ;.......•............•
Carga por kilo ............. , ................. .
fJcscarga por kilo ............... , .•.....•......
Empilhação por 1dlo .........•.........•.......
l'esagern por hilo ...........•.•.•.•...•........

$150
il$500

. 1$004
$003
$003
$003

Conservas em IJCI'al

:Armazenagem pot• kilo ....................... .
Seguro por 1 :000$ ..••.•....••••. ·1· ............ ·~·
Carga por kilo ...................••..........•
Descarga por kilo ...................•..........
Empilhação por kilo .................•••.......
Pesagern por kilo .............•.•.•..........•..

$008
il$500

1$004
$003
$003
;'003

Cou1·os ent b1·uto

Armazenagem por kilo ....................... .
Scg·uro por 1 :000$. ·:· ..... ;......• ,.~ ..•.........
Carga por kilo .................•.••......•....
Descarga por kilo .................•....•....••.
Empilhação por kilo ........•.....••...•••.•••.
Pesagen1 por ldlo ............................... .

$015
d$500
1$004
$003
$003
,003

Couros preparados
Armazenagem por kilo .......•.•................
Seguro por 1 :OOiO$. ·.; ............... ,. •••••••.••...
Carga por l\ilo ..•..••.....•....••••.•..•.•.•.•.
Descarga por kilo .•... ·• ·• .....•..•.••..••••••.•.•. :
Empilhacão por kilo ...••....•.•.••.•.. . :. ••••••••.
·Pesagem por kilo •.... ·•·· •... ·•• ·• •..•..•••••.•.••• ~J

$015
11$500

1$004
$003
$003
:~003

Drogas
S\.rmazenagent por kilo ·.......................•
;8eguro por 1i :000$ •.•............•..... ." ....... .
Carga por kilo ..... ··· ............................. .
Descarga por kilo ....•.........•...•...........
Empilhação por kilo ....••........................
Pc~agern por kilo • • .........•••........•..•......

$00H
3$000
~003

$002

$002
$002

E1·vil!tas

Armazcnagim por sacco . . ....................... .
Heguro por :L-:·000$ .•..•.... ,••.•.. ·:· ....• ·........ .
Carga por volun1e •............................
Descarga por voLunw ........................... .
Bmpilhação
por volume :· ...................... .
1
1 csagem por :volume :· .......•....................

$190
·1 $500
$100
$080
~JO()

!JSOI:>O
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Esponjas
Armazenagem por ki l(l ......................... .
~:eguro

l3or 1 :000$ .............................. .

( :arga lJOl' kilo ................................. .
Descarg·a por kilo .............................. .
.Empilhat_:ão por kilo ........................... .
Pt·::-agc•;u pot· kilo ...............•............ · · ·

;;;u~w

t$500
~OO!l
!$00~1
~o

o:.;

$O o:;

Fm·ellinho
Armazenagem pur volume ....................... .
Seguro por 1 :000$ .............................. .
1:ai ga vor volurne ............................ .
l.>es·eaega p~t· vol,ume ......................... , ..
Empilltat~ão pot· volume ...................... .
Pesagem -pur volume ............................ .
Farinhc:t rle

$100

1$500
$100

$080

~JOO
~~~~o

mandioca

.-\rmazena:gcm pur sacco ......................... .
Seguro por 1 : 000$ .............................. .
Carga I10J_· volu1ne ............................ .
Desr.arga po~· vol:un1c ........................... .
Empilhação por volumn ...................... .
Pesagem vor volume •............................

$120

1$500
$100
8080
$to0
~~080

Fa1·inha de t1'i!Jo
ArmazeuagL'ltl LJOr :-;a eco •........................

8eg·uro por 1 :000$ ................•..............
Carga por volurne ....•........................
J)e::;carga por vol,ume ........................... .
Empilhação por volume ....................... .
Pesagem por volume .•...........................•

$100
1$500
$100
$080
$10()
$080

Feijão
Armazenagem por sacco ......................... .
Seguro por 1 :000$ •..................•...........
Carga por volume ............................ .
Descarga por vol,ume ........................... .
Empilhação por volume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
I'esage.m por volume ............................ .

$120
1$500
$100
S080
$100
:j;080

Feno
ArmaZL'JJagi'Ltl por kilo

.......................... .
Seguro por 1 :000$ .............................. .
_Carga por kilo ................................. .
Descarga por kilo .............................. .
Empilhac;ão por kilo ............................. .
Posagen1 por lrilo . • ••.••..•.•.•..•..•.•.•.......•.
Leis do 1926- Voi. III

$00G
1$500
$0(}.1

$00'l
$002
~002
ti2

ms

ACTOS DO PODER ~XECU'I'IVO

Ferragens
Armazenagem por kilo ........................ , ..
Seguro por 1 :000$ .............................. .
Carga por kilo •.................................
Descarga por kilo .............................. .
Empilhação por kilo ............................. .
Pesagem por kilo . . ............................. .

$008
1$500
$004
$002
$002
$002

Ferramentas
Armazenagem por kilo .......................... .
Seguro por 1 :000$ .......•.......................
Carga por kilo ................................. .
Descarga iQOr kilo .............................. .
Empilhaçãõ por kilo ............................ ..
Pesagem por kilo . . ............................. .

$008
1$500
$004
$002
~002

$002

Fen·o crn barras e chapas
Armazenagem por kilo ......................... .
Seguro por 1 :000$ ............................. ,. .
Carga por kilo ................................ .
Descarga por kilo .............................. .
Empilhação .por kilo ............................ .
Pe~agcm por kilo .............................. .

$005
J$500
$006
$004
$004
$003

Folhas de flandres

Armazenagem por kilo ...................·....... .
Seguro p<)r 1 :000$ .............................. .
Carga por volume .............................. .
Descarga por volume ........................... .
:Elmpilhação por volume ....................... .
Pesagem por kilo . . ............................. .

$008
1$500
$200
$150
$120
$002

Fubá
Armazenagem por ~acco ........ ·................ .
Reguro por 1 : 000$ .............................. .
Carga por volume ............................ .
Descarga por vol,ume · ........................... .
Empilhação por volume ....................... .
Pesngern por volume ............................ .

$10n
1$500
$100
$080
~100

$0t50

Fumo
Armazenagem por k ilo .......................... .
Reguro por 1 :00{)$ .... ~ ......................... .
garga por kilo ................................. .
E esc~y·ga _por kil~ .............................. .
Jmp1 haçao por ktlo ...................•...•......
Pesagem por kilo • • •.•....•...............•.•... •:

$008
1$500
'OOtt

$002
$002

$002

.AO'I'OS DO PODER EXECUT1VO
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Ga.zolina

Arrilazenag·em por volume ..................... .
Seguro por 1 :000$ .............................. .
Carga por volume .•.•.........................
Descarga por vohume ....................... ~ ... ~
Empillhação por volume ......................... .
Pesagem por volume ............................ .

' $320
3$000
$100
$080
$080
$080

Grão de bico

Armazenagem por sacco ......................... .
Seguro por i :0.00$ .............................. .
IJarga por volume ............................ .
Descarga r:or vol1ume . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .
Empilhação por volume ............... : ...... .
Pesagem por volume . . ........................ .

$120
1$500
$100
$080
$100
$080

G1'aru

Armazenagem por kilo ........................... .
Seguro por 1 :000$ .....................•......
Carga po~ kilo . . .............................. .
Desc~rga yor kilo ................................. .
Empllhaçao por kllo .......................... .
Pcsag.en1 por kilo .............................. .

$008

~1.)000

$·ó04
$003
$003
$003

Juncos

Armazenagmn por kilo .......................... .
Seguro por i ~ 000$ ........... ·, ..•................
Carga por kilo ................................_.
Descarga por kilo .............................. .
Empilhação por kilo ........................... .
Pesagem por kilo ......•........................

$008
1$500
$002,5
$003
8003
$003

Juta em bruto

ArmaZlenagem por kilo ....................... .
Seguro por 1 : 000$ ............................. .
Carga por kilo- ................................ .
Descarga por kilo .............................. .
Enipilhacão por kilo ............................. .
Pesagem por kilo . . ............................. .

$012
3$000
$002,5
$002
$002
$002

Kerozene

Armazenagem por volume ..................... .
Seguro por i :000$ ............................. .
Carga por volume ............................ .
~esm:y}fa _por vol,ume ........................... .
P mp1 açao por volume ......................... .
esagem por volume .••..........................

$320
3$000
$100
$080
$.080
$080

980
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Lã em bruto
Arma~enagem

·lJOl' kilo .......•.................
por 1:000$ •
Cai·ga por l{ilo ....•.............................
Descarga por kilo .............................. .
Empilhação por kilo ............................. .
P~sag·em por kilo ..........•....................
~~.:::nro

o ••••••••••••••••.•••••••••••••

~008

1$500
$004
*003
$002
$00J

Lã eut {'iu

Armazenagem por kilo •..•.......................
Seguro por 1 : OOü$ •...........•..................
Carga por kilo .••....••.........................
Descarga por kilo .............................. .
Empilhação por kilo ........................... .
Pesag·eln por kilo .•.............................

~01~

J$500
:~mH

$008
~oc:-;

$00:3

Leite comlcnsado

Armazenagem por volume ....•..................
Seguro por 1 :000$ ••.............................
Carga 'POr volume
Descarga por volume ........................... .
Empilhação úor volume ...................... .
Pcsagen1 por volurnc •...........................
o •• o •••••••••••••••••••••••••••

$150
1$500
$200
$160
$120
$160

L'ico1·es
Armazenagem pot' volume ...................... .
Seguro po1· 1 :000$ ..................... .
Carga por kilo . . .............................. .
Descarga por ldlo .............................. .

Empilhaçãio por kilo ......................... .
PQsag··cnl por kilo .............................. .

!i'L50
1$t.í00
$004
$003
$003
$00~{

Lim·os

Armazenag'em por kilo ....•.....................
Seguro por 1:000$
Carga por kilo . . ........................... .
~escarga por kilo .· .......................... .
i mpilhação por kilo
. . ..................... .
Pesagem por kilo • . .......................... .
o ................... ..

$008
1$500
$O Oi'.
$002
$003
$002

Louças
·.~rmazenagem lHH' kilo .

. .................... .
Seguro por 1 :000$ ........................... .
Carga por kilo . . •...........................
~esc~11fa _por kilq • • ............•............
• rnp11 açao por lu lo . . ...................... .
Pesagem por kilo . . ......................... .

!li; OO;)
1.~r5ou

$00·1
$003
$OO:J
$003
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Machinismos

Armazenagem por ldlo . • . · •..................
Seguro por 1 :000$ ...........•..• ·.. · .. · •.•• · · .
Carga por kilo . . ...........•.................
Descarga por kilo . . ... · . · · · · · · · · · · · · · · · · • · · ·
.Empilhacão por kilo . . ....................... .
[lpsagem por kilo • . · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · •

$00S

1$500
$00t~

$004
$00tf
$00/l

Madeiras (dm·mentes)

Armazenagem por volume . •

...•.. · · · · · . · ..•
Seguro por 1 :000$ ........................... .
Carga por volume . . ......................... .
Descarga por volume . . ..................... .
Empilhação por volume . . ................... .

Pesagem por volnme • . ................... , ... .

$150
1$500
$080
$080
$060
$080

MadP.irm~ (Pi'rtnrhiíes)

Armazenagem por volumR . . ................. .

Seguro por 1 : OOO:t ••••••.••••••.••••••••••••..•
Carga pot· volunw . . ........................ .
Descarga poe volume ........................ .
Empilhaçfio por volunw . . ................... .
PP~agrm llOI'

volurne . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... .

$210
1$50(;

$120
$100

$080
$100

Madeirns (taboas)
Armazrnagrm pot· yoJumf' . . ................. .
pot· 1 :0008 ............... ; ........... .
Carga por volume . . ......................... .
Descarga pm· Yolume . . ..................... .
Empilhnção por vohm1P . . ................... .
Pesagem por volume . . ......... · .. " .......... .
~eguro

Ar.mazenagrm po1· volump : .................. .
Seguro por 1 : 000~ ...............•............
Carga por kilo . . ............................ .
Descarga por kilo . . ....................... .
J;jmpilhn(:ão por kilo • . ...................... .

~J-()0

1~000

$0GO
S050
~040

1f,050

~$000

1$500
$00t)

$005
~oo;,

Madeiras (vigas e caibros)

Armnzrnagem por volume . . ................. .
Begurn por 1 :000$ .............•..............

Carga por volume . . ........................ .

De:;carga por volume . . ...................... .
Empilhação por volume . . .................... .
PPsag.-.n1 por volun1e . . ...................... .

!3210
·1!S500
$100

$080
$060

sono
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Mamotm

Armazenagem poi.· sacco . . ... · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Seguro por 1 :00.0$ ..... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Carga por volume . . ..... · · · · · .. · · ··· ......... .
Descarga por volume . . .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Empilhação por volume . . .................. .
Pesagem por volume . . .... · . · · · · · · · · · · · · · · · ·

$120
1$500
$100
$08U
$100
$080

Mercadm·ias geraes não classificadas nesta tabella

Armazenagem por kilo . . .................... .
Seguro por 1:000$, 1$500 ..................... .
Carga por kilo . . ............................ .
Descarga por kilo . . ......... · · · · · · · · · · · · · · · ·
Empilhação por kilo .......................... .
Pesag·em por kilo . . ....... · ... · · · · · · · · · · · · · ·

$008
3$000
$004
$003
$003
$00~

Milho

Armazenagem por sacco ...................... .
Seguro por 1 :000$ ........................... .
Carga por volume ............................ .
Descarga por volume ........................ .
Empilhação por volume ....................... .
Pesagem por volume ........................ .

$120
1$500
$100

•oso
$100
$080

Moveis

Armazenagem por metro quadrado ........•......
Seguro por 1 :000$ ...................•........
Carga por kilo . . .................... · · · · .. · ·
Descarga por kilo ........................... .
Empilhação por kilo ........................ .
Pesagem por kiln . . ............... , ......... .

6$000
1$500
$004
$003

•ooa
$003

Nozes

Armazenagen1 por sueco ...................... .
Seguro por 1 :000$ ........................... .
Carga por volume ........................... .
Descarga por volume . . ..................... .
Empilhação por volume ....................... .
Pesagem por volume . . ..................... .

$190
1$500
$100
$080
$100
$080

Oleados

Armazenagem por kilo . . .................... .
Seguro por 1 ~ 000$ ........................... .
Carga nor kilo . . ........................... .
Descarga por kilo . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ .
Empilhação· por kilo .............. : . ........ .
Pesagem por kilo . . .......................... .

$008
f$500
$003
$002
$002
$002
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Oleos
Armazrnagmn por kilo . . .................... .
Heguro pol' 1 :000$ . . ...•.......•........•...
Carga por kilo . . .. · · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Descarga po1· kilo . • ..... ·. ·. · · .. ·. ·. ·. · · ·. ·.
Empilhaç.ão por Kilo ............... · ... · .... .
Pesagen1 por kilo . . ............... · ... · .... .

$008

B$000
$004
$003
$003
$003

Papel em bobina.s
Armaz·enagcm por kilo . : : ................... .
Seguro por 1 :0(10$ ..............•.....•..•....
Carga ·por kilo . . ...................... · .... ·
Descarga por kiln . . ......................... .
Empilhação por kilo . . ..................... .
Pesagem por kilo . . ......................... .

$006
1$500
$003
$001,5
$001,5
$00:1, 5

Po pel em, cai.ras

ArmnzrnagPm por kilo . . .................... .

Rf'guro pol' 1 :000$ ........................... .
Carga por kilo . . ............................ .
De~ca1'ga por kiTo . . .....•.........•.........
Empilhnçfín por ldlo ........................ .
Pe~ngrm por kilo
. . ........................ .

$00S
1$50<t
$00-i
$003
$003
$003

Papel em f a.rdos
Armazcnagnm por kilo . . .................... .
Reguro por 1 :000$ ....................••..••.•
Carga por kifo . . ............................ .
Descarga por kilo . . ........................ .
Empilharão por ldlo . . ...................... .
Pesagem por kilo . . ......................... .

$00t.
1$500
$003
$002
$002
$002

Papelão

ArmazrnagPm por kilo . . .................... .

Reguro por 1 :000$ .....•......••.....••••.•••.
Carga por kilo . . ........................... .
Descarga por kilo . . ....•....................
Empilhação por kilo ......•..................
Pesagem por kilo . . ........................ .

Pelles e

peUo.~

~()1\~

1$500
$00·4
$003
$003
$003

r.m bruto

Armazenagem por kilo . . .................... .
Reguro no r 1 :000$ ........................... .
Carga por ldln . . ........................... .
Descarga por kilo . . ........................ .
Empilhaç.ão por kilo ........................ .
Pesakern por kilo . . ........................ ;

$008
f$500
$004
$003

$003
$003
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Pelles e pellos preparados

Armazenagem por kilo • • • . · · • • • · • · .•...... · ...
Seguro por 1 :000$ • . · · · · • • · · · • · • • · · · · · · · · · • • · ·
Carga por kilo . . · .. · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Descarga por kilo . . · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Empilhação por kilo .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Pesagem por kilo . . . · · · · · · · · . · · · · · · · · · · · · · · ·

$015
1$500
$004

•o o~~

$00:3
$00:1

Perfumarias

Armazenagem por kilo . . .................... .
Seguro por 1 :000$ ... · · · · · • · · • · · · · · · · · · · · · · · · ·
Carga por kilo . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Descarga por kilo . . ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Empilhação por kilo . · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Pesagem por }{ iJo
•. · · . · · · · • .. · · · · · · · · · · · · · ·

$00R
1$500
$00ti
$003

$00~)

$003

Phosphoro!
Armazenagem por k.1lo . . .................... .
Seguro por 1:000$ •...••... · •.• • · · · ·. · · · · · · · ·
Carga por volume • • ......................... .
Descarga por volume . . .. · .. · . · .. · · · · · · · · · · · ·
Empilhaçüo por volumP . . .................. .
Pe~::tgem por volume . . .................. · ... .

$00 ...:

3$000
$100
$080
$080
$080

Pianos
Armazenag-em por volume . . .................. .
Seguro por 1 : 000.$ ........••................ · . · .
Carga por volume ....................... · .. · .
Descarga por volume . . ...................... .
Ji~mpilhncão por volume . . ................ · . · ·

15$000
1$500
G$000
6$000
ri$000

Pimenta do reino
Armazenagem por kilo . . .................... .
Seguro por 1 : 000$ ...........•.••.............
Carga por kilo . . ........ ~ .................. .
Descarga para pilha (cotação) ................. .
FormaÇão de pilha . . ....................... .
Verificação de peso . . ...•....................
Tiragem de amostras, sem lata, por amostra .....
Tiragem de amostra~. incluindo uma latinha. por
amostra . . .............. ·. · • •. · · ·. · · · · · ·
Remendos de saccos (preços a convencionar) ..... .
Emissão de Warrant., por titulo com sello ...... .
];-:missão do necibo~ de Deposito, por tif.ulo com
sello . • ••...................••..........
Liga para ensaque e clnssificnçiio por sacco ..... .
Liga para ensaque, sare o ..... ~ .. ; ...•...•......
Carreto (varhvel) . . ..............•...........
~(lJ•viço á noite, mnis 50 °fn ••••••••.••••.••..••
Marcação do nlgodfío pnra export~çãcr, po1· fnrdo
marcatiCJ . . ....•................ · . · · · · • ·
Classificacão de mercadoria.~ (pop classificacão) ..
"\rerificacão . . ........................ :· . •..•

$008
1$500
$00!•

$080
$080
$200
~500

1$00C
(i$000
3$500
$3'")0
$200

$200
5~000

"$
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Informações

E' pcrmitLülo:
1°) - Qnn um rcpresentanfc do dor, o da mercadoria ~~
si..:;t.a nos f rabalhos do ensaque;
. 2") - Que os serviços internos, feitos exclnsivamc1:tn
rwlo pessoal da Empreza, dG accordo com o regulamento mi.<)eno, sejam assistidos pelos interessados;
3°) - Que se forneça, si requisitado, um cceUficado cl~
peso das l'\accas, no acto de ensaque, sem despczas, c ·em outl'~
occasião mediante a taxa ele verificação de peso;
4°) - Qne pela sacca1·ia nova fornecida cobre-se o pr-eço
do dia, mais a taxa de $030 réis 11nr sabco, cobrando-se. t.amhcm a referida taxa quando fôr fornecida pelo depositante,
mesmo que este f ao a uso da saccaria viajada;
5") - Que se execute mediante ajuste, quacsquer ouh'o:=;
S('rviços não especificados nas tarifas;
6°) - Quo a mercadoria seja entregue sem que ::mfcs sc.iam pagas as taxas e demais dcspeza~ a que estejam suj~itm:,
dando o depositante um fiadot ,
7") - Quo para a retirada de qualquer mercadoria scj;:t
jndi~pfmsavel a apresentação do respectivo t.itulo Recibo
do Deposilo ou Conhecimento de Deposito, com o eompetento
\Vnrrnnl. df'sdP qun rW finnça cquivalentf';
8") - Qno ns commissões sobre vcmdn~ por ordem do dPposilanlc pos~am ser as que se seguem:
Algodão, 1/2 % (minimn, 5$000) .
Caf1'. 1/2 °/,_ (minima, 5$000).
CrrPnr~. 1 °l (minimn, 5$000) .
9°) - Que a commissão para cobrança com crmssao rlr:fneturn sr,jn ric 1/2 % e minima 5!lllü00, convindo á ndmini:::1J·ar:'l0'

'··'1o') -- Que em fndn:::: ns m~rcadorias farifns por snf~r,n, st•
entf'nda que o peso () af:t>. 60 (sessenta) kilos;
11) Que os mezes, para os effeitos da l~x~, possam
Eer fraccionados.
(~. 592)

DECTIETO N. 17. G03 -

nr: Ui

DE DEZEJ\mno

n1: Hl~C

~~~~~e. PP;lo Minislcrio da. Marinha, i) credito especial dt~ cento
t' rzncncnta contos de 'I'P-is f 1':10 :000$), . prP'c ]Jaqanu·nto
tle ofr1•as P.Ter.Ui(l(/a.<; na EUf!Porla Tinptistn. do.~ N•!l'f!8

O Prn.::idenl.e d~ Republica rliJ:~ J.~stados Unidos do Brasil:
nc•solvn ahrir, pf'lO Ministerio da J\Ial'inha, () erPrlitc 0~-·
P<•cial na importancia de cento c cincoenta contos de réis
(150 :000$). a que se refere o decreto legislativo numero
5. 028, de 6 de outubro ultimo, pnra pagamento a Pedro Paulo
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1Pedrazzi, por obras executadas
Neves.

na

Enseada

Baptista

das

Rio de Janeiro, 16 de dezPmbro de H>2ô, 105° da Independencia e 38a da Rcpublica.
W ASHINO'l'ON

LUTR

P.

DE SOUM.

Arnaldo Siqueira Pinto da Luz.

DEORETO N. 17 .ô04 -

DE

20

DE DEZEMBRO DE

1926

Approva all,e1·ações feitas nos estatutos da sociedade anonyma
"Grandes Moinhos do Sul"
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao quo requereu a sociedade anonyma "Grandes
Moinhos do Sul", autorizada a funccionar na Republica pelo
decreto n. 16.778, de 13 de janeiro de 1925, e devidamente
representada, decreta:
Artigo tmico. Ficam approvadas as alterações feitas nos
estatutos da sociedade anonyma "Grandes Moinhos do Sul".
de accürdo com a resolução dos respectivos accionistas, votada pela assembléa geral extraordinaria de. 24 de junho do
corrente armo, ficando, porém, a mesma sociedade anonyma
obrigada a cumprir as formalidades ulteriores exigidas pela
legislaç.ão em vigor.

Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 1926, 105° da Independencia e 38° da Republica.
WASHINGTON LUIS P. DE SOUZA.
Geminiano Lyra CastrO'.

DECRETO N. 17.605 -

DE

21

DE DEZEMBRO DE

1926

Suspende o estado de sitio no dia 26 do corre.nte, no município
de São Miguel Archanjo, no Estado de São Pau.lo, para rf'J,e
se realizem eleições municipacs
O Presidente da Depublica dos Estados Unidos do Brasil
resolve suspender o estado de sitio durante o dia 26 do corrente
mez, em todo o territorio do municipio de São Miguel Archanjo,
no Estado de São Paulo, afim de que se realizem, alli, as eleições municipaes.
Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 1926. 105° da Independencia e 38° da Republica.
WASHINGTON LUIS P. DE SOUZA.
Augusto Vianna do Castello.
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DECRETO N. 1. 11.606 -

DE

23

DE DEZEMBRO DE

f 926

'Abre, ao Ministerio da Guerra, o c1·edito especial de réis
3. 755:657$840, para paoamento á Viação Fen·ea do Rio
GranrlP do Su.l, em consequencia dP tra.nsportr.~ realizados
em 1920, '1921, 1923 e 1924
O Presidente da Republica do~ Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização que lhe confere o decreto legislativo
n. 5. 030, de 9 de outubro de 1926, e tendo ouvido o Tribunal
de Contas, na fórma das disposições em vigor, resolve abrir,
ao Ministerio da Guerra, o credito especial de 3. 755 :657$8W
(tres mil setecentos e cincoenta e cinco contos seiscentos e
cincoenta e sete mil oitocentos e quarenta réis),. para pagamento ú Viação Ferrea: do Rio Grande do Sul, em consequencia
de 1ransportcs realizados nos annos de 1920, 1.921, 192-~.1· c 1924.
Rio de .Tanniro, 23 de dezembro de 1926, 105° da Independencia e :l8" da Republica.
WASHINGTON LUH~

P.

DI<.: ROUZA.

Nm;tor Sezet{redo dos Passos.

DEGRETO N. 17. 607 -

DF. 2/l DE DEZEMBRO DE

1926

llescindc o contracto celeb1'allo corn Alberto Engelhard, em
virtude do decreto n. 16.7-11', de .'N de dezembro de 1924,
}Jara (} SC1'VÍÇO de navegação entre Belém a Snure c a
Cacltocira, no 1·io Amazonas
'0 P1·rsidrnl c da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
altcnd<'udo ao que requereu Alberto Engelharei, concessionario dn Rcrviço de navega~.:.ão de Belf'm a Houro c a Cachoeira,
no rio Amazonas, decreta:
Artigo unico. Fica rescindido o contracfo celebrado em
3 de fevereiro de 1925, com Alberto Engelhar.d, em virtude
do decreto n. 16.711, de 31 de dezembro de 1924, para o serviço do navegação entre Belém a Soure c a Cachoeira, no rio
Amazonas, perdendo o concessionario a caução de 6:000$
(seis contos de réis), a que se refere a clausula XIV do
mesmo crntracto.

fiio de Janeiro, 24 de dczPmhro de 1!>26, 10 5o ela lndcpendcneia c 38° da Republica.
W ASIIINGTON

LUIS

P.

DE SoUSA.

Victor Konder.
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DECRETO N. 17.608-

DE

25·

DE DEZEMBRO DE

1!}26

;l/anda pre,çtat• a Sua Majestade· Yoshihito, Imperador do .Ta.
pão, hoje fallrcirlo, as honras de Ohefe de Estado.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
tendo l'C'Cehiclo communicação official do fallecimento occor1'ido hoje no Pnlacio Hayama, de Sua Majestade o Imperadot·
Yos.hihito, sohrrano do Japão, resolve que lhe sejam tributadas as honras fenebres dP Chefn de E'stado <' decreta. lut.o
nacional por trcs dias.
!Rio de Janeiro, 25 de dezembro de 1926, 105° da Ind8pendencia e 38° da He.publica ..
W ASIIINGTON

LUIS

P.

DE SOUZ.-\.

Augusto Vianna do Castello.

Octavio lrfangabei?·a.

DE ~~ DE DEZEMBRO DF.

DECRETO N. ·t 7. 60{) -

Crmcedf' tí l11(1f?l'Sn1.l-Rrmrl Companu of .R1·a.zil
ftwrrinnar

'IUl

1fl2G

a~tioí'izrrr;âo JWí'a

Rr]mfJlicll

O Presidente rla Hepublica dos Estados Unidos do Brasil,
al.f.mlCiendo ao que requereu a sociedade anonyma IngersollHand Company of Brazil, com s1íde em Wilmington, Delaware,
Estados Tinidos da Ameriea, c dPvidamentc I'ClH'CSPntada, deneta :
Artigo unico. E' conc.cdida ú soeicdadc anonyma Ing·ersollJland Company of Brazil autorizat;:ão para funccionar na HepulJlica eom ns Pstatutos que apresentou P mediante as clausulas que este acompanham, assignadas pelo ministro de Estado
dos Negocias da Agricultura, Industria e Commercio, ficando
a mesma sociedade oh.rigada a cumprir as formalidades exigidas pela legislação em vigor.
Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 1926, 105" da Independencia e 38° da RPpnblica.

\V ARHINGTON LUJR P.

DI<: f~OUZA.

Ceminiano LUl'a Casf1'o.

ClattSlllas que acompanharam o decreto n. 1.7. 609, dest:t data
I

A Ingersoll-RnrHl Company o r Brazil t~ obrigada a I e r
llm repr0sentanto geral no Bt'asil, com plenos e illimitados poderes para tratar e definitivamente resolver as fiUestões que
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se suscitarem, quer eom o Governo, quer com particulares,
vodcndo ~cr demandado e receber citação iilicial pela compa.nhja.
li
'l'odu:; os aelos que praticar no Brasil ficarão sujcilos unicanu.mte ús respectiva::; leis c r0gulamentos c á juri~dic.ção de
seus 1ribunaes judieiarios ou administrativos, finm que, em
tempo alg·um, possa. a refceicla companhia reclamar qualquee
(;Xcepção, fundada em seus estatutos, cujas disposições uãu
poderão servil· de base para qualquer reclamação concernente
:.i e xccu~ão das oJJl·;u; ou scrvi~.:os a que elles se referem.

IH
Fica dependenle de autorização do Governo qualquer alteraçáo que a companhia tenha de fazer nos respectivos estatutos.
Scr-lhe-ha cassada a autorização para func.ci.onar na Repu})lka si infring·ir esta clausula.

IV
"Fica enlondido que a autorização é dada sem preJmzo do
principio de achar-se a companhia sujeita ás disposições de
direito que regem as sociedades anonymas.

v
.\ in l'l'ilt'«;i'ío dr qualquer dai-3 elau:-;ulas para a qual nãLJ
<'::k.ia comminuda pena espeeial será punida com a multa de

um eonf.o de rt'~is (1 :000$000) a cinco contos de réis
(5 :000$000) e, no caso de reincidcncia, com a cassação da autoriza<:fio concedida pelo decreto em virtude do qual baixam
a~ pl'csentcs clausulas.
Rio de Janeiro, :?8 de dc7,cmuro de HJ:?G. -

Gcmiuiano

Ll/1'(! Castro.

DECHliJTO 1\. 1'7.610 -

Â.J.iprova as

IJE

28 BE

m~:zE:MBRo IJE

Hliemçôcs {eilw: nus P-statutos
.lnouyma A llclla Pescadora

1/ct

1926

Sodedad(!

O .Presidente úa Hcpublica dos Estados Unidos du Brasil,
:\!.tendendo ao que l'N!U<.'l'«'tt a .Soei<~dad<~ :\nnnyma A UPlla
Pnseadora, aulot·i;1,ada a fuuccionar na Republica pelo clel'l'clo n. JG .250, de 5 de dezembro de 1923, com os cstatuLos
que aprPs(~ntou, cuja alteração foi approvada pelo decreto

n. 16.3H. de 6 de fevereiro de 19:.?1, c dcvidumcnlc rcpre-

llecl'cla:
Artigo nnico. Picam appi'ovadas a~ alterações Jcilas nos
c:statutos Lia Sociedade Anonyma A Bella Pescadora, de ac-

~cnla<'ln,
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côrdo com a resolução dos respectivos accionistas votada em
assembléa geral extraordinaria de seis de outubro do corrente anno, ficando, porém, a mesma sociedade obrigada a
cumprir as formalidades ulteriores exigidas pela legislação
em vigor.
Rio de .Janeiro, 28 de dezembro do 192G, 105° da Independencia e 38° da Republica.
\V ASHINGTON LUIS P. DE SOUZA.
Geminiano Lyra Castro.

DECRETO N. i 7. 611 -

DE

29

DE DEZEMBHO DE

192G

Concede ao Banco Gennanico dá Arnerica do Sul (DeutschSudarnericanisch Banlc Acktiengellschaft), licença para
{unccionm· novam,ente na Republica.
O Presidente da llepublica dos Estados Unidos do Brasil,
tendo em vista que:
"Desdé os principias do corrente anno, logo que o Banco
<lo Brasil começou a garantir a taxa cambial maxima de
7, 7/32 para as transacções do commercio legitimo, passou elle
a ser victima de especuladores pouco escrupulosos. Inventavam os especuladores cobran~as falsas de firmas verdadeiras
ou de firmas fantasticas, obtendo daquelle Banco, illudido na
sua bôa fé, letras para pagamento, nas taxas adaptadas, ganhando·, assim, no repasse das mesmas, as differenças cambiaes.
l)ara obstar tal fraude, a Inspectoria Geral de Bancos.
determinou, na portaria n. 145, de 7 de abril ultimo, qne torirJs
os Bancos que operassem em cambio lhe remettessem diariamente uma li:;ta das cobranças em moeda estrangeira, com
vencimento para o· dia seguinte. Por essa lista era verificado
si os memorandos remettidos pelos bancos ao Banco do Bragil
representavam cobranças ahi indicadas, e mais, se verificava,
com o· exame da corrcspondencia, si as cobranças estavam
lançadas no livro respectivo e por que meios haviam sido ellas
levadas aos bancos.
Pouco depois a lnspectoria Geral teve denuncia de que o
Banco Germanico da America do Sul operava por essa fórma
fraudulenta.
O fiscal de bancos Sr. Didimo Amaral Agapito da Veiga,
encarregado da investigação do facto, apurou que as cobranças incriminadas estavam registradas nos livros proprios do
Banco Germanico e quo este possuía em carteira as lettras
acompanhadas das cartas de. remessa, em quantias avultadas,
havendo dias em que as transacções eram de cerca de
t 100.000.
Continuando as investigacões apurou mais o fiscal que os
nomes de Joseph Ubaid, morador em Apparecida, Estado de
São Paulo, e ex:ll'anho ao commcrcio, o do· engenheiro civil
Themü:;toçlcs Pompeu de Albuquei·que Figueiredo, tinham !'l.ido
envolvidos nessas transacções fraudlTleutas, c apprchcndrn no
mesmo Banco documentos relativos ás cobranças falsas de
Tyan & Comp., de Damasco, na Syria, e de Gerard et Hans. de
Paris, firmas fantasticas, cqb~anças solicitadas PQ·r inte:r:n}edi~
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dó zangão Luiz de Sorôa ao Banco do Brasil, por meio de memorandos do Banco Germanico, feitos pelos empregados da
secção de ca::-1bio Emilio Oesterreich e Fritz Gebert.
Além dessas, foram feitas, pela mesma fórma fraudulenta,
cobranças de outras firmas verdadeiras, como se verificou e
consta dos autos respectivos.
E·m face de. taes factos, nos termos do art. ü!J, do regulamento approvado pelo decreto n. 14. 728, de 16 de março de
1921, o inspector geral de Bancos, não conhecendo do lado
criminal da questão, e apenas do administrativo, applicou a
pena de multa no valor de 50:000$. tendo sido pelo deoreto do
Poder Executivo· n. 17.501, de 3 de novembro proximo passado, cassada a autorização que tinha o Banco Germanieo da
America do Sul para funccionar no Paiz."
Considerando que os factos citados constituem a fraude
com que foi illaqueada a bôa fé do Banco do Brasil, ~m proveito dos seus autores, sujeitos ao art. 69 do regulamento
approvado pelo decreto n. 14. 728, de 1ü de março de 1921; ao
art. 11, paragrapho unico, e ao art. ü5 do mesmo regulamento;
Considerando que foram bem applicadas as penas de multa
e de cassação da autorização para funccionar na Repuhlica:
mas,
Attendendo a que o Banco Germanico, por sua alta clirccção em Berlim, sep11rou completamente a sua acção da :1cção
de alguns de seus empregados na filial do H.io demonstl'ando
a sua não co-participação nos actos fraudulentos, de.mil ti mlo
os empregados da secção de cambio, que fizeram o registro da
correspondencia e expediram os memorandos para as trausacções, Emilio Oesterreich e Fritz Gebert, e communicando
esse acto a todas as .suas agencias e filiaes para que jamais
possam elles ser nellas readmittidos;
·
Attendendo· a que fica ainda mais accentuada a sua iHcnção
em taes factos com a demissão do director-gerentc da-, filiaes
brasileiras Sr. Erb e do director da carteira de cambio
Sr. Guerch, por não terem exercido a vigilancia necessaria nos
cargos de alta responsabilidade desempenhados em estabelecimentos daquella natureza, tendo ordenado a todas as filiaes
do Banco, nos varios paizes, que não recebam mais a seu serviço nenhum dos empregados demittidos; e
Attendendo, finalmente, que não cabe ao Banco Germanico da America do Sul, o que agora ficou provado, nenhum
proveito ou responsabilidade nos actos praticados pelos empregados EmHio Oesterreich e Fritz Gebert, na sua filiai no
Rio de Janeiro, não tendo mesmo a menor contemplação auto
a negligencia dos empregados superiores dessa filial:
Resolve conceder nova autorização ao Banco Gcrmanico
da Amcrica do Sul (Deutsch-Sudamerikanisch Bank, Acktiengellschaft), para continuar a fnnccionar na Republica.
Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 1926, '105° da Independencia c 38° da Republica.
W MÜIING'rON Lms P. DE SousA.
Getulio Vargas.
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DECHETO N. 17. G12 --

DE

2!:)

DE DEZEl\lllBO DE

1!)2G

Collccdc aulori:.açtlu á "Phooni.r Assnrance Companu, Limited", com séde em Lond'l'es, Inglaterra, ]Jm'a j'unccionw·
11a JlepttlJlica, em, seyw·os e 1·esegu1'os ten·cslrcs e maritimos, c upprova seus estatutos.
O Presidente da Hermbliea dos Estados Unidos do Brasil,
altendendo ao qne requereu a sociedade auonyma "Phoonix
Assnrance Company, Lim if,f!d", eom sédc em Londres, Inglaterra, resolve. conceder-lhe autorização para funccionar
ua Hcpublica, operando mn seg·uros e res~guros terrestres e
marítimos, e approva seus actuaes estatutos, conforme os doeumentos que a este acompanham, mediante a.::; seguintes
clausulas:
I

A companhia ficará su.ieita integralmente ás leis e regulamentos em vigor ou que vierem a vigorar sobre o objecto
da sua concessão.
li

O capital para as suas operações no paiz é de mil e seiscentos contos de réis ( 1. 600 :000$000), de que dous terços
deverão ser realizados dentro de dou~ · nnos da data deste
decreto.
III
A companhia effecLuará, no 'l'hesouro Nacional, dentro
do prazo de sess~mta dias da data deste decreto, o deposito
de duzentos contos de réis (200 :000$000), para garantia inicial de suas operações ..

IV
. Alé~ da reserva i.le !'iscos não expirados, fica a companlua obrigada a constituu· uma reserva de contingencia tirada dos lucros líquidos annuaes verificados nas suas operações effe~tl!aâ~s _no paiz, ~a proporç~o de 20 % até que a
mesma attmJa a Importancm do capital declarado, e dahi
por deantc, ua proporf;ão de 5 o/o, ou o que fôr adoptado por
qualquer outra disposição legal ou regulamentar.
Rio de Janeiro, 29 de dczcmLro de 1926, 105" da Independencia c 38" da llcpublica.
,V:\fjUINGTU:-1'

LUIS

Getulio

P.

DE SOUZA ·1

Vm·gas.
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DECRETO N. 17.613-

DE

29

DE DEZEMBRO DE

1926

Man.da aboum· ajudas de custo de preparos de viagem e da
p1·imeiro estabelecimento ao terceiro escripturario do
Thesouro Nacional, Nero de Macedo Carvalho, na (ó1'1na do_
art. 248, da lei n. 4. 793, de 7 de janeiro de 1924

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
na fórma do ·disposto no artigo 248, da lei n. 4. 793, de 7 de
janeiro de 1921, revigorado pelo art. 36 da lei n. 4.9H, de
7 de janeiro de 1925:
Resolve mandar abonar as ajudas de custo de preparos de
viagem e de primeiro estabelecimento, na importancia total do
dous contos c quatrocentos mil réis (2: 400$000), que, de accôrdo com o art. 37 4, paragrapho unico, do regulamento gcr&J
de Contabilidade, compete ao terceiro escri',pturario do Thosouro Nacional, Néro de Macedo Carvalho, po·r ter sido nomeado para exercer, em commissão, o logar de Delegado Fiscal
do Thesouro- Nacional no Estado de Minas Geraes, por decreto
de 6 de outubro do corrente anuo; revogadas as disposições em
contrario.
Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 1926, 105° da Indepen..dencia e 38° da Republica.
\V ASHINGTON LUIS P. DE SousA·.
Getulio Varg:as.

DECRETO N. 17.6H -

DE

30

DI~ DEZEMBRO DE

192G

Regula a situação dos officríaes {usionados do Corpo UnicU,
na JI m·inha !lc Gttcr1·a, e dá outras providenc·ias

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no art. 13 da lei n. 4. 015, da
9 de janeiro de 1920, re.vigorada pelo aTt. 11 da lei n. 4.&95•
de 3 da dcze1nbro de 1924:
Decreta:
Art. 1. o Os segundos tenentes em estagio no convés, dõ
accôrdo com o decreto n. 16.238, de 5 de dezembro de 1923.
depois de 3 mezes de adaptação farão serviço ele quarto no
porto, com responsabilidade propria.
Art. 2· Os exames dos segundos tenentes serão l'ealiza ..
dos no fim de cada anno de pratica e versarão sobre os as ..
sumptos elo estagio de convés, ou sobre os de machinas, con ...
forme os per iodos correspondentes.
§ 1. Os exames do primeiro estagio serão realizados
sem interrupção da sequencia do segundo, que poderá ser
iniciado uo dia seguinte áquelle em que houver terminado o
anterior.
0

0
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§
O segundo tenente que for inhabilitado. nos exames
do 1o ánno, só poderá repetir o està:gio ·correspondentê depois
de concluir o 2°; o que reprovado no 2o, repetirá o exame 6
mezes dtipois; e o que for rtovàttlênté reprtrvado ern tlrrt período ou ~m ambos o~ iH~t'iotlos, repetiNi o exame de 6 em 6
:mezes. como estabelece o decreto n. i 6; eas, d~ 5 de dezembro
de 1923.
§ 3. No fim de cada período em que é subdividido o
anno de estagio, cada segundo tenente terá uma nota de
aproveitamento tcchnico, darla pelo chefe do. departamento,
que lhe será conferida á vista de uma prova escrivta sobre
a ma teria correspondente c va·riavel de O a 1 O.
_
. § 4. 0 No fim do cada . anno de estagio, o c9mrnaudante
dará a cada segundo tenente uhia notli de conceito, vuriavel
de O a ! o, pela sua corrccção e dedicacão ao servi co, e por
seus at tributos moraes.
§ 5. 0 No ~im de cada anno de estagló, o conceito dd di.
rector geral do pessoal ser{t a tnédiu arlthrnetica entre M
notas de aproveitanwnto tochnico e as de conceito do com ..
mandante.
·
§ 6. 0 O aproveitamento final em êàda anno de estagio
será a média arithmetica entre a nota de exame e à de conceito do dircctor geral do Pessoal, sendo considerado Htsutficiente ou inhabilitado o segundo tenente que alcançar média inferior a· 6.
§ 7. En~ todos os calculos. de média.: a fracção O,t; ou
maior Süt'á cunsiderada igual á unióade.
Art. 3. Os dofalhos da instrQeção pratica dos s~gundos
tenentes no.:s dous annos ae estagio serão regulados pelo
aviso 555 de 22 de janeiro de 1924, em tudo o que não collidir com as disposições do presente decreto, e por outras
instrucções complementares que o ministro da Marinha julgar opportuno. expedir, sem contrarhr o disposto no. decreto n. 16.238, de 5 de dezembro de 192:3, e no presente artigo.
Art. 4. Os officiaes do Quadro Ordinario (Q. O.) designâtlos pi:ü'a o período de sürvtco de machina'S do accôrdo
com o doere to n. 17 .155, de 23 de dezembro dP 1925, regerse-hão em tudo, nesse serviço, pelo regulamento approvado
pe.Jo decreto n. 17.505, de 3 õe novembro de .1926, a elle
tefei'êhÍe, e qUáesttuer otttras díspbsições em vigor sobre o
mesmo serVI CO.
§ 1. Deverão exercer as funcçÕes de auxiliar de divisão
a bordo dos grandes navios, de accôrdo com a lota-ção, ou de
encarregado de divisão em outras unidadE.,s 'de médio porte.
§ 2. 0 Si assiín julgar cortvéniente a admini<::traçãó, poderão ser destacados pàra bordo dos contr~-torpoedeiros em Viagem otl exercício, desde que os navios em que estejam em ..
barcados na fórma do páragrapho ahteribr estejam immobilizados no período normal. de exercício.
§ 3. 0 Não poderão exercer funcções de chefe ou subcbefe de i:nUéhina'S no periodo a que se refere o presente artigo.
§ .to O período de 12 mezes a que se refere o decreto
n. 17.155 é o mínimo indispensavel á promoção: deverão,
portanto, contirtuâr o servko de machinas si Msim for de ..
terminado pelo ministro, conforme as conveniencias da udo4
0
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·ministração, sem diminuir o seu tempo de embarque no oon..
vés, que continuará a_ser de dous annos, excepto up caso <.l.o
§ 2° do art. 5.
. . Art. 5. o Os primeiros tenentes promovidos a esse posto,
de accôrdo com o decreto n. 16.238, de 5 de dezembro dà
192i::l, e sujeitos ao disposto no art. 5° do decreto n. 17·155,
de 23 de dezembro de 1925, caso não tenham ainda cumprldo a clausula desse artigo ao attingirem, na escala; a um
numero que lhes faculle a inclusão em quadro de accesso
para capitão-tenente de accôrdo com o regulamento de pro·
moções, poderão ser inc. uidos nesse quadro si houverem satisfeito todas a·s dema.s clausulas. de promoção (inclus1ve 2
aunos de embarque no convés) e no julgamento do Almirantado o merecerem.
§ 1.0 O periodo mínimo de 12 mezes no serviço de machinas, a que se refere o art. 5o do decreto n. 17.155, não
é comprehendido nos 2 annos de embarque no convés, excepto para os aviadores.
~ 2. 0 Para os que forem approvados no curso de aviação
t\ exigencia do art. 5° do decreto n. 17.155 será de 12 mezos de convés, 12 mezes de machinag e 100 horas de vôo pi)otando equivalentes a um anno de embarque no convés.
Art. 6. 0 Os que, nas mesmas condições, atting1rem ao
n. 1 da escala· de seu posto, poderão ser promovidos por antiguidade, si, do mesmo modo, preencherem as dema1s con(.Lções de accesso da legislação em vigor.
Art. 7. Os officiaes que. nos casos dás arts. 5° e 6°,
deste decreto, forem promovidos a capitão-tenente sem haverem completado o mínimo de serviço de machinas que
lhes cabe no posto anterior, não ficarão insentos de preen·
cher, como capitão-tenente, um novo periodo de serviço de
machinas.
Art. 8. 0 Nenhum primeiro tenente poderá ser nomeado
ou designado para exercer commjssão de terra, nem matricular-se em curso profissional, sem ter comp.etado o tempo
de embarque de convés e o de serviço de machinas como disposto nos paragraphos 1o e 2° do art. 5°, e nenhum capitão ...
tenente nas condições do art. 7° poderá matricular-se em
curso de especialidade sem ter preenchido as clausulas de
f • tenente .
Paragrapho unico. ·Exceptuam-se os primeiros tenentes
candidatos á Aviação, que poderão ma-tricular-se depois de
completarem 12 mezes nos serviços de convés e igual tempo
no Serviço Geral de Machinas.
Art. 9. 0 Todo_s os officiaes do Q. O. sujeitos á designação para serviço de machinas, na fórma do decreto n. 17.155,
de 23 de dezembro de 1925, serão designados para· esse ser~'iço por ordem absoluta de· antiguidade.
§ 1. Por motivo justo, o ministro da Marinha poderá
'deixar de designar um official. quando lhe tocar a ~ez, devendo, porém, tal circumstancia consta·r taxativamênte de
seus assentamentos.·
§ 2. A ciecumstancia excepcional do paragrapho ante-:rior só poderá decorrer mediante requerimento do interessapo, em que exporá o motivo do pedido.
·
§ 3.0 O official que se aproveitar da faculdade deste ~r..
0
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0
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tigo, não poderá gosa·r das vantagens dos arts. 5° .e 6° d~ste
decreto, e será designado para cumprir como primeiro te ..
nente o periodo de serviço de maçhinas depois que se apre•
sentar para isso, devendo inicial-o quando o ministro o
determinar em vista das conveniencias do sorvico em geral.
Art. 10. Logo que tenham completado os 2 annos de
embarque de convés e o período de -12 mezes no Serviço
G!=lral de Machinas, os officiaes a que se refere o art. 5° do
decreto 17.155 serão chamados á Directoria do Pessoal, onde
declararão, por escripto, qual a especialidade em que dese ...
jam aperfeiçoar-se.
§ 1. Os que preferirem a de Aviação poderão declarai-o,
assim que hq,iam complelado o tempo fixado' no pa·ragrapho
unico do art. 8°,
§ 2. 0 A repartição annotará a circumstancia, para ser
levada em consideração, tanto quanto convier ao serviço,
a preferencia manifestada, quando for opportuno.
§ 3. 0 Essas especialidades serão:
a) armamento;
b) submersíveis c armas submarinas;
c) radiotelegraphia c communicações;
d) machinas;
e) aviação.
Art. 11 . O Ministro da Marinha fixará annualmente ô
numero de officiaes que deverão aperfeiçoar-se nessas espe ..
cialidades, conforme as necessidades do serviço, designando nominalmente os que tiverem de fa7.3r o-; cur;;as corrrspon.dentes,
quer haja ou não, para alguns delles, officiaes voluntarios.
Art. 12. A especialidade de armamento constará de: artilharia, torpedos, minas e bombas.
A de submersíveis e armas submarinas comprehender:l
o estudo geral dos submarinos (inclusive o seu armamento
especial), torpedos em geral, mina·s, motores e clectricidade.
A de radiotelegraphia e communicações .abranger~á ;a
tclegraphia, telephonia e todos os meios de transmissão e
communicacão.
A de machinas incluirá: machinas propriamente ditas,
caldeiras, motores e electricidade.
A de Aviação constituirá o estudo completo e empregó
dos meios de acção aérea.
Art. 13. Ficarão desde já l'eunidos no curso da Escola
de Armamento os actuaes cursos de Artilharia' e Defesa Sub..
marina a que se refe-re o regulamento das Escolas Profissio...
naes, para os officiaes; será remodelado o de Telegraphin,
que passará a constituir a Escola de Radiotelegraphi~ e Commun!cações; e será Cl'eada a Escola de ·Machinas e Caldeiras,
contmuando o estudo de motores e electricidadc a ser feito
na Escola de_ Submersíveis.
O ensino de torpedos c minas para os a·lumnos da Escolà
de Armamento será ministrado provisoriamente na Escola
de Submersíveis e Armas Submarinas.
• § 1. o A I_J.ova orientação dos cursos citados será posta en1
VIgor a partir de 1927 inclusive, regendo-se ·provisoriamento
por instrucções especiaes do Ministro da Marinha.
§ 2·° Fica1•ão extinctos os actuaes cursos profissionaes,
aos quaes serão aquelles equivalentes para todos os effeitos
0
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tom as modificações que forem intro.duzida·3 em \'irtudc do
§ 10.

· § 3. As escolas de Armamento, RadioLelegraph~a o Com·
municac,:ões e a Escola do Machinas e Caldeiras a que se re.
fere o p1·csente decreto ficarão sob a çlirecção geral !lo di,.
rector d~s escolas profissionaes, sob a jurisdicção da Dircctoria do Pessoal.
Art. H. Ser~ o mall·icnlados nesses cursos, a juizo do
ministro:
.
a) os primeiros tenentes que tiverem preenchido todas
as condições de promoç.ão (inclusive as do art. 5° do decreto n. 17.155, de 23 de dezembro de 1925, conforrw os paragra·phos 1o e 2° do art. 5° c o pnragrapho t\nico dÕ art. 8°
do presentn decreto) ;
_
b) os capitães tenentes de ma i:; recente promoção, ou
os que o requererem para o preenchimento da clausula de
accesso.
.
Art. 15. O Ministro da Marinha designará primeiros tenentes com as condições de promoção completas, c capitã_estenentes (de preferencia antes de embarcarem) parn: esta ..
gio de seis ·mezes na Directoria de Navegação, em numero com. pativel com as necessidades geraes do serviço, afim de praticarem_ em agulhas e chronometros.
Art. 16. Uma• vez approvado o official em um curso de
especialidade~ deverá ser conservado, o maior tempo possível, nos serviços correspondentes, conforme as necessiQ_ades
da administração.
§ 1. No posto de capitão-tenente. deverão todos preencher, pelo menos, dous annos de embarque em serviço do convés e 12 mezes no Serviço Geral de Machinas, qualquer que
seja a especiaHdade a que se tenham dedicado, excepto os do
aviação, pnra os quaes um anno de embarque de convés sení.
substituído por 100 horas de vôo pilotando.
· § 2. Para os aviadores, os -dias de mar exigidos pelo
regulamento de promoções serão feitos metade a bordo e metade contados como tempo de vôo, conforme o estabelecido
nos parugraphos 1o c 2° do art. 13 do decreto n. 4. 69Fí, de
3 de dezembro de 1924.
§ 3. Os que se especializarem no Serviço Geral de 1\Iachinas deverão completar, como capitães-tenentes, 12 meze~
de emba·rque em serviço de convés, precedidos de seis mezes de
permanencia no serviço de a·gulhas e chronometros da Directoria de Navegação.
ExerMrão a bordo, nesse periodo, qua:esquer funcções
compatíveis com o seu posto, inclusive commando, immediatice e serviço de navegação, exceptuadas aquellas que exigirem conhecimeulos superiores das outras especialidades.
Art. 1'7. Ao attingirem, na escala de seu posto, U' um
numero de antiguidade comprehendido na primeira metade
do quadro, os capitães-tenentes serão chamados á Direct11ria
do Pessoal, que tomará, per escripto as declarn·ções de cada
qual a respeito de suas preferencias sobre: ·
a) carreira de commando;
b) transferencia definitiva para os quadros technicos da;g
·especialidades a que estiverem affectos,_ conforme os para0

0

0

0
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graphos seguintes, afim de terem, posteriormente, ingresso nQ
Corpo de Engçnheiros 1\avaes.
§ 1. Essa transferencia· dar-se-ha:
A dos especialistas em armamento, submersíveis e ar ...
mas submarinas, para o ramo de Armamento.
A dos especialistas em Machinas, p~a os ramo! de Ma ...
chinas ou electricidade.
A de qualquer official, para os ramos de Con..struccão Na•
vai e Obras Civis e Hydraulicas.
·
§ 2. o Os que não escolherem nenhum desses ramos te ...
chnicos seguirão a ca-rreira de commando.
§ 3. o Essas declaracões deverão ser renovadas annual""
mente.
§ 4.o O Governo fará mediante concurso a transferencià
dos candidatos aos quadros technicos, que constituirão um
estagio necessario á admissão no Corpo de Engenheiros
Navaes, e cujo numer·o de officiaes, admissão, organização e
funcções serão reguladas por disposições especiaes que serão
opportunamente posta& em vigor.
§ 5. 0 O concurso só será realizado para o preenchimento de numero determinado de va·gas, conforme a constituição
e regulamentação que for approvada.
§ 6. o O concurso para preenchimento das vagas dos qua ..
dros technicos só será valido para o preenchimento eventuat
das va·gas que se derem posteriormente ás que motivaram a:
sua abertura, si occorrerem éllas a-té 12 mezes depois de
terminada a ultima p'rova.
Em caso contrario, haverá novo concurso, podendo sempre inscrever-se os candidatos não nomeados, emquanto fo ...
rem capitães-tenentAs.
§ 7. 0 Os officiaeg que não forem approvanos, bem comd
os quo não forAm admittidos a concurso por falta de vagas
apezar de o requPrerem. serão obrigados a seg11ir a: oRrreiT>a
de commando e a preencher todas as clausulas de accesso exigidas pAla legh::lação em vigor.
~ 8 o 01'! off;ciaes quP pa~~Rrem paTa os quadros technicos não exere•erí'io mais funcrões de co"llmando, nem outras
quaesquer a bordo ou em tf~l'ra que não sejam ri~rorosamente
de suas especialidades: serão desfie logo transfPridos para o
O. R. oorno esta·lliarios, e terão direito á inclusão no Corpo
de Engenheiro!'! Navaes, caso satisfaçam as exigencias technicas necr!'!sarias.
§ 9. 0 E~::se P~fag-io cornprehenderá um curso rla esPf~cialf~
da de corre~pondente, feito no· estrangeiro ( excPpt.o p!tra o de
Ohras Civis e Hvdrnuliras. ou e o fará. no Bra~il). fin0o o qual,
com aproveitamento ficar1i o estagiaria apto á inr. 1mdío nd
Q. O. rio Corpo de En~renheiros Navaes, quando honver vnga.
~ 1 O. Os esta,:riRrios, antes de in:ciar~m e denoi~ de conclui rem o cnr~::o a OUP SP refere o para~tranho anterinr, e emqno.nto niio forPrrt illCIPido~:: no Q. O. do C()T>no de EngP"'heiroq Navaes. nrec:!tn,..ilo srrv;ros de sua especialin~de 1 anno em
terra e oufl'o a l:'orrio. a1teT>n~damPnte. excepto n~:: rfp. ohras
civis oue nfí() Amharc!!ri'ío m~is. Em terra ~Prviri'ío na~:: officinflq -do Arsena•1 P do Arl"l'l~mento. e 11. hordo exol'r."rãl') as
funcr~e!'! fie chef"' de maoh1nas. encarreQ'ado riPArt.qh.,ria,
enoarregado de Tórpedos, em navios que corresponderem á
0

ACT.OS

no

PODER EXECUTIVO

sua patente, bem como as de official de machinas e official da
Tiro nos Estados Ma·iorcs das Forcas NaYaes.
·
§ 11 . Os estagiarias de constrtiocão naval só embarcarão
em Estado Maior de Força, sem terem, porém, que satisfazer
a exigencia de um anno a que ~e :refere o paq~.gra·pbo anterior.
· · Art. 18. Da data deste decreto em diante nenhum of~
ficin:l será inc:uido no Corpo de Engenheiros· Nava"s, sin~o na fórma prescripta no art, 17, exceptuad'"~s os candidatos que já estejam il):;criptos a concurso conforme as d1sposicõe~ até agora em vigor, bem co:mo _os que já tenham
sido approvados .
§ 1. 0 Aos officiae& do Q! M. applicar-se-hru tudo o que
no art. 17 se refere ás espec\alidades de machinas e electrioidade, como especialistas qqe ~ã() desses ramos do servico
naval.
·
§ 2. 0 Os capitães-tenentes do Q. M. poderão prestar C'1ncurso para os quadros teohnibos de machinas e ~lectricidade,
qualquer que seja a sua antlguidade; e os não ino,uidos nesses quadros continuarão sempre no serviço ger~l de machinas.
Art. 19. A nova di viRão de espec-ialidades e a reorganixação correspondente de que tratam os arts. 11, 12. 13, 14
e 15 entrarão em vigor a paTtil' da 1927, inclusive. ~
attinglrão a todos os officiaes aotualmente no Quadro Ordinario, mesmo Que não sejam fusionados.
Art. 20. Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de JaneiFo. 30 de dezembro do i926, 105° da: Indepen ...
dencia e 98• da Repub:ioa.
WASHINGTON Lt!IS

Arnaldo

~iqueira

P. DE SOUZA.
Pinto da Luz.

DECRETO N. 17.615 ,...- DE 30 DE DEZEMBRO DE 1926

Fixa nova distribuiç4o do pes~oal ~·ubalterno da Marinha dti
Glterra, de accdrdo eom llS necessidades do servtço, e dá
ouh·as 2Jrovidenc·ias
O Pre&i~ente da Republica dos Esfados Unidos do Brasil,
usando da attribuição contida no art. 48, n. 1, da Constituição
Federal, decreta:
Art. 1. o O pes~oal subalterno da Marinha de Guerra ficà
distribuido pelos differentes ramos de Serviços de Conv~z,
Serviço Geral de Aviação Navaf e Serviço Geral de Machinas,
conforme o quadro nnnexo ao pre~ente decreto.
Art. 2. o Os praticantes de quálquer especialidade proviriSo tanto dos marinheiros de 2a classe sem especialidade, como
_ ..
dos dA 3a.
Art. 3. o 0:: marinheiros classifir.ado,;; carvoeiros e aprendizes artifices mediante est.agio serão incluidos na 2" classe,
continuando, entretanto, com os vencimentos e vantagens

iOO:J
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s.ctualmente correspondente,s, e com os effectivos consf.antes do
mappa annexo ao presente decreto.
Art. 4. o Emquanto existirem cabos em excesso na companhia de praticantes-foguistas, nenhum marinheiro nacional de
1a clasw será promovido a cabo praticante-machinista.
·
§ 1. o As vagas de cabo praticantes-machinistas serão pre ..
enchidas pelos cabos praticantes-foguistas, mediante um curso
especial de seis mezes; regulado por instrucçõcs do ministro
da. Marinha.
§ 2. o Nesse curso serão matriculados os que o requererem,
e em falta destes serão designados, obrigatoriamente, pela Di·
rectoria do Pessoal, os cabos praticantes-foguistas mais mo.,
dernos.
.
Art. 5. o Excepcionalmente, no anno de 1927, em quanto não
éstiverem completos os effectivos das varias companhias, o
ministro da Marinha poderá permittir, no interesse do serviço,
a transferencia de uma companhia para outra, mediante exame,
dos marinheiros de 2a classe que o requeiram; e admittir segundos sargentos artífices, na fórma do art. 5o do decreto
n. 17.105.
Art. 6. o Os sub-officiaes e inferiores da especialidade
de telegraphia, que o requeiram, até 15 dias da data deste decreto, poderão ser transferidos para a de elcctricidade, do
Serviço Geral de Machinas, si approvados em exame, e por
conveniencia do serviço; reduzindo-se a 18 mezes o prazo do
art. 12 do decreto n. 17 .1 05, de 4 de novembro de 1925.
Paragrapho uni co. Os transferidos nessas condições, ficarão collocados em ultimo lagar na escala da sua graduação.
Art. 7. o Serão immcdiatamente designados para estagio
nas diversas companhias de especialidade ainda desfalcadas,
tanto no Serviço de Convés eomo no Serviço Geràl de Machinas, todos os marinheiros nacionaes sem especialidade de
2a classe e de 3• que excederem os effectivos fixados no art. 1o
deste decreto para a Companhia de Sem Especialidade.
§ 1 . o A Directoria do Pessoal fará obrigatoriamente essa
designação, e a classificação nas especialidades obedecerá ás
116rmas do aviso do 1\Iinisterio da Marinha n. 3. 246 A, de 31
de julho de 1926.
§ 2. o O facto da praça ser impossibilitada de continuar o
estagio para uma dada companhia, por incidir no disposto no
mesmo aviso, não impede que seja designada para estagio em
outra qualquer especialidade nas mesmas condições.
Art. 8. o Os effectivos fixados no presente decreto serão
completados em janeiro e fevereiro pelo voluntariado, devendo·
ser alistados tantas novas praças quantas sejam necessarias
11ara equilibrar os claros das differentes graduações.
Art. 9. o Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1926, 105° da Independencia e 38° da Republica.
SoUzA.
Arnaldo Siqu.eira Pinto da Luz.
WASHINGTON LUIS

P.

DE
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Um sargento-ajudante, brigada geral do Corpo de MarJnheiros Nacionaes, e as companhias de musicos, corneteiros e tambores, continuam como o diaposto no decreto numero 16.828, de 27 de fevereiro de 1925.
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:ometeiros e tambores, continuam como o disposto no decreto nu-
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DECRRTO N. 1i. G1G -

DE

Ri

1001

DE DEZEiVIBRO DR

1926

1Jecla1'rt em estado de sitio, oté 3,1 de janeiro de 1927, o ter1'i-

to1'ÍO dos Estados do Rio Grande do Sttl, Santa Cotharina,
111 atto Grosso e Goyaz

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
considerando quo perduram ainda as condições de perturba~ão da ordem, em alguns pontos do territorio nacional, que
obrigaram o Governo a expedir o decreto n. 17.291, de 23 de
ahril de 1926, resolve, usando da attribuição que lhe confere
o art. 48, n. 15, da Constituição, declarar em estado de sitio,
até 31 de janeiro de 1927, o territorio dos Estados do Rio
Grande do Sul, Santa Catharina, Matto Grosso e Goyaz.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1926, 105° da Indepen•dencia e 38° da Republica.
\VASHINGTON

LUis P.

DE

SouzA.

Augusto de Vianna do Castello.

DECTIETO N. 17.616 A -

DE 31 DE DEZEMBRO DE 1926

Dá novo 1'eaulamento ao serviço da p?·aticaoen~; do.ç por-tos,
costas e rios naveaaveis do B1'asil
O Presidente da Republiea dos Estados Unidos do Brasil,
'Usando da autorização contida no art. 13 da lei n. 4. 015, de O
de janeiro de 1920, revig'lorado pelo art. 11 da lei n. ~. 895, do
3 de dezemlJro de 1924 :
Resolve approvar c mandar executar o regulamento para
o Serviço de Praticagem dos Portos, Costa.s e Rios Nav.egaveis
dos Estados Unidos dto Brasil, que a este acompanha, assignado pelo contra-almirante Arnaldo Siqueira Pinto da Luz
~inist~·o~ do Estado dos Negocias da Marinha; revogadas a~

(hsposJrocs em contrari-o.

Rio ele Janeiro, 31 de dezembro de 1926, 105o da Independencia c 38° da Republica.
\VASHINGTON LUIS

P.

DE SOUSA.

Arnaldo Siqueira Pinto_ da Luz.

tooi

AOTOS DO POI>Eil EXECUTt\'0.

Regulatnento para o Ser,·iço d.., Praticagent aos Portos, Costas e Rios Nav~gaveis dos Estados Unidos
dQ Brasil. a que se refere o decreto n. 17.616 A,
(le 3! de dezen1bro d~ 1926
TITULO I

Da prattcaqem em geral
CAPITULO
DO SERVIÇO DA PRATICAGEM

Art. 1, o Fica €stabeltcido o serviço de praticagem para
as emb;1rcações de toda.s ·as n~cio:Qalidades, de guerra ou
mercantes, que naveguem nas aguas territoriaes ou ribeirinhas dos Estados Unidos do B.ra~il, qu que, por navegação interior, costeira ou procedente de altJ mar, demandem P'ortos
ou ancoradouros, cujú accesso seja difficil ou perigoso.
Tal serviço t.em por fim dirigir com segurança essas embarcações e facilitar-lhes, não só a mudança, que eUas S·e proponham faze~·, de ancoradouro, como tambem os de soccorros
de que pos·Shm necessitar, nas .ev.entualiàades de perigo ou
sinistro.
Art. 2. o A praticagem da costa e do interior dos rios e
lagõas será livr·e.
Art. 3. o A praticagem das barras, portns e ancor~douros
será livre ou obrigatoria, conforme as difficuldades e perigos
que offereçam ·SOU accesso e navegação.
Art. 4. o Nos casos de praticagem livre, o navio não s·erá
obrigaqo a tomar pratico, e nos de praticag.em obrigatoria,
será obrigado a tomar pratico, si não houver a bordo pratico
da costa com carta de pratico da localidade, ou si o capitão,
ou um dos pilotos, não tiver carta de pratico da localidade.
Art. 5. o Será permittido aos praticas de determinada loCfl.lidade aggremiarem-se e'm associação, c-ontanto
qua
es·~!! associ!lcáo seja r·egulada de accôrdo com as dispQsições
do presente regulamento e qq.~ o seu regulamento tenha sido
approvado pelo ministro da Marinha.
Art. 6. o Todos os praticas, quer a praticagem seja livre
ou obrigatoria. quer estejam aggremiados em associação ou
não, estarão directamente subordinados ao capitão do porto
da circumscripção marítima em que exercerem a sua profiss.ão, na qual deverão esta~· matriculados, e não poderão exercer suas funcções sem provar que são cidadãos brasileiros e
teem carta de pratico da localidade, de accôrdo com as disposições do presente regulamento.
Art. 7. o O serviço da praticagem comprehende:
a) a direcção da navegação pelos cr..naes, barras, portos,
l&gôas e ri·os;
b) o balisamento desses canaes e barras por ·meio de
baias e postes, assignalando as suas duas margens para a na-
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quer de dia, quer de noite, e marcando os escolhos

existentes;
.
c) o soccorro naval, s-eja por meio de rebocad~re.s, seJa
por meio de embarcações apropriadas, seja por meiO do apparelhos postados em terra para o lançamento de cabos ou do
outros processos que forem usados err. taes casos.
Art. 8. o O serviço de praticagem de cada localidade será
r-egulado por um regulamento, approvado pelo ministro da
Marinha. organizado pela Directoria de Portns e Costas, de
accórdo c10m pres·ente regulamento, em que serão especificadas as s.e.guinte.s disposições:
a) as condições e prova.s de h:.bilitacão dos praticas ~
pl'aticantes;
b) a forma dns titulas legaes que (evem exhibir;
c) a retribuição que lhes cabe por cada trabalho de of...
ficio;
d) os seus deve·res c responsabilidades durar..te os trabalhos;
e) a.s obrigações do.s commt..ndantes, capitães ou mestres
das embarcações, em relação ao serviço de pratico.
Art. 9. o Será pe-rmittido aos praticas da costa e do in..
terior dos rios e lagoas contractar seus serviços com o proprietario de um ou mais navios, mediante ajuste, ou se organizarem em associações, sob as bases deste regulamento.
Art. 10. O S·erviço da praticap;em de cada localidade fi ..
cará sob a fiscalização do capitão do porto da circumscripção
a que pertencer essa localidade.
Art. 11. As taxac:; de praticagem e outras, quer ella seja
livre, quer obrigatoria, poderão ser alteradas mediante proposta do director geral de Portos e Gostfls ao ministro da Marinha, quando julgado necess.ario -em Yista do desenY'Jlvimento da localidade, de obras na barra cu no porto que melhorem as suas oondições e tornem mais facil o seu accesso ou
a sua navegacão, ou outras causas que devam ser conside~
rada·s.
TITULO 11

Da praticagem por associação
CAPITULO
DO PESSOAL

Art.. 12. O pessoal da assQciação da praticagem comporse-ha dos pr~ticos, praticant.e~s, atah.tiadores, remadores e
mais o que for necessario ao serviço.
Art. 13. A administração da associação de pratica"'em·
será composta de um p~atico, com a denominação de pratico ..
mór, outro com a de aJudante e outro c·om a de tbesour·eiro.
Art. 14. A administração ·será eleita pelos praticas, por
cscrntinio secreto, em nssembléa geral previamente convocada para estP. fim e presidia pelo capitão dos Portos. pJdendo ser reeleitos o pratico-mór e o ajudante. Esta as!em ...
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deverá funccionar em primeira convocação com dous
terços dos seus membros presentes c em segunda convocação
.com qualquer numero de associados presentes, podendo elles
se fazerem representar por procuração, por um outro associado, que não tome parte na administrac.ão a ser snhstituida.
§ i. o A votação será feita em uma só cednla para cada
votante, devendo da mesma constar o nome por extenso dos
candidatos a serem eleitos, mencionando-se os carg.os que
elevam exercer.
~ 2. o A~ cc·dnlas aue offcrecerrm duvida:=; á leifupa on á
comprehensão. e aquellas ouc tiverem os nomes truncados,
erra,dos. ric.rarlos on incomn1cto3. não serão apnra.das.
Art. 1 G. O cnpif.ão elos Porto<:: cômnmnicará á Directoria
dr Portos o Cosi as o nome dos eleitos, pnra que st?ja autorizada a po~::lo.
Parag-ranho 11nico. A po::;se da nova adminis!racã.o ser:í
fr,ifa rm n:::c:cmhl0a g-crnl. snh a presidencia do caniti'ío doe;;
Portos. S·rnrlo Pr~sa nnre:::l"nfaclo prln a11fcrior nm rrlatol'io
dn ~ma p;rsffío. rnm um hahmro g-Aral dos bens da asso,..iação,
e com a prest.ação de conta~ nelo thesoureiro. devendo set'
dada a este auilarfio da sua gesfão. quando não houver indicio
{]e nll.:mma irrrgulm·id:lfle. c n"signada a acla por todos os
membros da nova administração.
Art. 16. O tempo de mandato de cada memhro da administração será de tres annos, contados da data da posse, e a
e1 ei(•.ão terá sempre Jog-ar um mez antes da data em que terminaP o manrlnt.o do invPstido no car2'o.
Paragrapho uni co. Em caso de fãllecimento, renuncia,
ôeP.isff'ncia. o ranifi'ío do~ Portos inrlicará um p,..atico para
Pxflrcrr in f rl'innrnPntl" o rnrrrn vago até nova eleição, que será
fcHn rlnnfJ'f' dn npn'ln dp 1 ~ flill:.::.
Art. 17. A dissolução exponf.anea da as~ociaçílo s6 poder:l tnr IO!rfll' pnr vot:wno 1manime fio::; nraticos. mn sessão
prrsirlirla nrlo canitfin dos Pnrtm::. mediante homologação do
minish·o da Mnl'inhn. a nós informa cão rln D. G. P. C.
Art. 18. O ministPo (la 1\fnrinha pnrlcní. rlis~olvrr a n::;snr. inrfío df' DI'3ficap:em. auando as~dm .iul~ar conveniente ú ordPm publica. no infr1'cs:::o da navet.mcão c á. obodirncia dns
pr::~fico:; [lE; dis11osi('ões do regulamento c ordens da3 autori-·
dades.
·
Art. i :'I. Ningncm poderá olJtrr o tiftulo de pratico sem

ou

provar:

1°, uue é brasileiro c maior dn 2f annos;
2°, que tem bom 11roccdimonto, verificnrlo por folha cor-

t·ida;

egerPVOr C Conf~r:
·que satisfez o exame de habilitação profissional, prêscripto no nresenf.e reg·ulamento, c disposições do regulamento
idas Capitanias dos Port.os.
Art. 20. Os lo~ares de praticos do quadro serão preenchidos pelo~ nrllticante~ aue. nos termos do art. 21, se mo~
trarflm habilitarlM pm exame.
Para a nomeação terá preferencia o mais antigo; dada ã
mesma anf.igidade. o ma,is velho; em igualdade de todas as cir.cumstancias, decidirá a sorte.
3°

~o,

QllC snh~ 1Pr.
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l)aragrapho uuico. Na falta alJsoluta de praticantes habilitados, poderão cnlrar para o quadro dos praticas individuas estranhos á associação; deverão elles, porém, satisfazm•
ás condições cstai:Je~ccidas no arL. 21.
Art. 21. Ninguem será admittido ao logar de praticante
sem haver provado:
1°, uue é cidadão brasileiro e maior de 18 anuos;
2°, que sabe ler, es.crevcr c contar;
3°, que tem noções de arte de marinheiro;
4°, que conhece os rumos· da agulha;
5°, que tem bôa conducta civil, att-cstada pelas autori ..
dades policiaes locaes;
6°, que tem situação l'í~gularizada perante a lei do sorteio militar.
Em igualdade do condi<;ões entre og candidatos, serão
preferidos:
1o, as ex-praças da armada que tiverem baixa do serviço
por conclusão de tempo c de hom comvortamentu;
2", QS remadores;
3", os filhos dos praticas;
-lo, os filhos da gente do mar, em geral.
Art. 22. Ning·ucm poderá exercer o cargo de alaluiador
sem provar:
1", quo salJc lo r~ escrever e contar;
2°, que exercita com pericia. os signaes estipulados para
intelligencia da atalaia, com a,., cmbarcaf.:ôos que requisitem.
o auxilio da associação ..
Art. 23. Os praticantes c atalaiadores serão, por pro ..
r:n.~ta. dq pratico-mór, nomeados pelo capitão dos portos ondrJ
Uverettt de cxe-rret' a nrafica!:rem. o qnal deverú dar disso con:hceimenlo ú Dirccl.oria de Portos c Costas.
Paragraplw nnico. Os exames para os Jogares de praticantes e atalaiadores serão feitos na Capitania dos Portos da
loca:idade, po~ uma eommissão presidida. pelo capitão dos
portos. c composta .do pratico-mór, de um pratico designado,
(t sorte, pelo capitão dos portos e do patrão-mór da capi-

tania.

·

Art. 2L Os remadores serão livremente contractados pelo
pratico-mór, devendo, porém, possuir, além da indispensavel
robustez para a vida do mar, a precisa idoneidade. As ex...
praças da armada c de bom com:portamento terão preferencia
para o contracto.
Art. 23 . .::\ associaf:ão, segundo .os seus recursos pccuniarios, terá um ou mais escreventes para todo ,e qualquer trabalho do seu expediente, podendo, ness·e ·Serviço, e s·em prejuízo .dos deveres de praticagem, ser utiJI.izado algum prat.ico
ou praf i-cante, em quanto a associação não tiver escrevente
privativo.
Art. 26. O escrevente será nomeado pelo pratico mór o
terú honorario fixo.
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CAPITULO

tt

PAS ATTRIBUIÇÕES E DEVERES DO CAPITÃO DOS PORTOS, DOS PRATICOS E MAIS PESSOAL

Do capitão dos portos
Art. 27. O capitão dos portos, ao qual está sujeito todo
o pessoal da praticagem, exerce.rá a superior inspecção. sobre
a execução de todos os serviços e progTammas dos exames pª'l.'a
admissão na associação, aos quaes presidirá, do mesmo modo
que ás ass'embléas cta associação a que se refe.re este regtLamento.
Paragrapho uni co. E' o capitão dos portos da localiei:]J(le.
a .que ella. pertença o fiscal da associação de praticagem e o
unico orgão offic1al que põe a associação em relação imtnediata com o director geral de Portos e Costas, e, por cujo
intermedio, a associação se corresponderá, em objecto do
serviço da praticagem, com qualquer autoridade civil ou militar.
..
Art. 28. Sobre os serviços da praticagem só se entenderá com o pratico-mór, quer verbalmente, que por escripto,
devendo fazel-o por es~ripto, em officios, todas as vezes que
seus actos tenham de ficar registrados e archivados para ef~
~eitos ulteriore&.
Art. 29. Ao capitão dos portos incumbe:.
1o, presidir ás ass.embléas electivas da associação e á c;;
mesas de exame para admissão do pessoal;
2°, informar annualmente ao director geral de portos c
costas sobre os servicos de praUcagem, propondo as medida::t
que julgar convenientes a bem da bôa execução do rt:gulamento da praticagem, ou dos serviços que lhe estejam affectos, apresentando no ult.imo mez de cada anno o ~eu relatorio
3°, informar snbre os inJdividuos propostos para o provimento dos Jogares sujeitos á approvação e nomeação do
director geral de portos e costas, e bem assim sobre as asEembléas que presidir;
4°, fiscalizar a receita. e despeza da associação, para o
qua exigirá remessas mensaes de balanços da caixa da assoc.iação;
6°, impor correccional e administrativamente as penas
prescriptas neste regulamento;
. _ 6°, resolver sob~e os recur~os que. lhe forem apresentados sobre as penas Impostas pelo pratwo-mór a seus subordinàJos;
··
7°, obrigar a ass·ociação a ter màterial necessarjo para o
SêU st\rviço;
so, assignar ·O termo da abertura dos livros de receita
e despeza, .de ass·ent.amento dü pessoal e das actas das assem·hléas da associação, autorizando a rubrica de suas folhas por
um empre~a.iú d&. Capitania dos Portos .
.9°, assistir, sempre que julgar conveniente, ao serviço da
praticagem;.
·
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10, receber e decidir, com rüQutso para o D.G.P.C., torecU:tmaçõBs ttue foretn apres·entadas contra. os ·serviços
e extgencias aa pratwag'em, ou oontra faltas, abusos e irregularidades praticadas pelo pessoal da associação, quer quanto
á éobrança das taxas, quer quanto á perícia e modo de prestar serviços pedidos, quer ainda quanto á maneira de tratar
ás ·pessoas que tenham negociqs côm a assóciaéão; ouvindo
prévHtment.e, a respeito, as partes interessadas.

dtlS as

Do pratico-nuó1·, do ajudante e do thesourei1·o

Art. 30. o praticó-mór é ó

director

tia associação, é como

tal, o seu orgão representativo, administrá os seús bens e

determina os s·erviços peculiares no que não d~pender da approvação do capitãp dos portos, à quem está sujeito e a
quem deve prestar informações do serviço a seu cargo.
Art. 3 i . Ao pratico-mói' éompeté:
1 o, informar ao capitão dos portos sobre o comportamento
e modo por que o pessoal da praticagem desempenha os seus
~everes;
.
2°, manter na associação a ordem e regularidade precisas,
procurando inspirar a todos os emprega.Q.os princ1pios de
~iisciplina, respeito e moral;
.
3°, iniciar o detalhe de servico geral, ordinario ou extraprdinario, do pessoal da associação;
4°, fiscalizar o dispendio de todas as quantias. determinadas para os despezas da associação, que só serão feitas
mediante ordem escripta sua e com sua ri.lbrica em todos os
documentos relativos;
õo, fiscalizar a arrecadação das rendas da associacão, rubricando todos os documentos relativos a ella;
·6°, corresponder-se directaménte com o capitão dos portos sobre os seryiços que dependam de sua superior inspecção;
7o, apresentar semestraímente ao capitão dos portos um
relatorio do estado da associação~ sob os pontos de vista do
serviço e da administração da, praticagem, comprehendendo a
conta dos trabalhos realizados e quaesquer propostas para
melhoramentos, modificações ou reformas concernentes á
bôa. marcha dos trabalhos da associaÇão:
so, rubricar as folhas de pagamento do pessoal da a.ssociação,. as quaes serão orgánizadas pelo esêrevente, conferi.
das pelo thesoureiro, e pgr .um e out'ró assignadàs;
9°, dar licença ag pessoal da praticagem, sem perda de
vencimentos, não excedendo de tres dias successivos, e nem de
15 dias em um anno;
10, presidir ás assemblêas da associação, nos casos especificados neste regulamento;
11, detalhar o serviço diario dos praticas e mais pessoal, tendo em vista não retardar as embarcações que quizercrn transpor a barra ou mudar de ancoradouro;
.
12, providenciar para que, na eventualidade de perigo
ou sinistro, sejam prestados os soccorros ttue o caso exigir

e as

circumst~ncias permittirem~
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13, ter as embarcações sempre promptas para serem
utilizadas em ·Qualquer emergcncia, empregando-as do modo
vor que lhe parecer mais conveniente;
11, fazer com q~c todo o pessoal de promptidão se conserve desde o romper do dia até ao pôr do sol, c, sempre
que fôr necessario, na respectiva estação; e obrigar, em casos
urgentes, todos os empregados da associação a acudir, sob
suas ordens ou do seu ajudante, a ~qualquer sinistro que se
der;
·
1"5, providenciar para que as embarcações designadas
para o serviço fóra da barra ou nas suas proximidades,
saiam á hora conveniente e se mantenham em posição adequada, tanto para attenderem ás embarcações que demandem
a barra, como para receber os praticos daquellas que sahirem;
16, manter todo o pessoal da praticagem no cumprimento cxacto dos seus deveres, punindo qual•Juor infracção
ou falta commetticla pelos seus subordinados;
17, fazer apontar diariamente por seu ajudante todo ci
pessoal que comparecer para o serviço, examinando cuidadosamente a relação nominal, ·que servh~á de base á confecção
da folha de pagamento;
18, adaptar qualquer medida que se lhe afigure de utilidade. para o serviço, tanto com referencia aos praticas e
mais emprP.gados, como ao material, dando sciencia do sou
a cto ao capitão dos portos;
19, pilotar os navios da Armada Nacional quo U•nham de
transpor a barra, canaes, etc. ;
20, habilitar os praticas no conhecimento do todo o serviço da praticagem;
21, observar ou fazer observar amiuda<.lamente o estado
dos canaes, dos bancos ou escolhos que forem variaveis, quer
nas barras, quer nos portos e bahias, maxime depois das mu ..
danças dos ventos, que maior influencia exerçam sobro as
posições c fôrma dos referidos canae::;, bancos ou escolhos, nas
occasiõrs de prea-mar o baixa das marés de sysig·ias c das
grandrs enchentes 011 vasantes dos rios, e lançar em livro
proprio todas as observaçõ~s colhidas com referencia aos
ventos J'eimmtes, ás correntes, á direcção, profundidade e
largura dos cana·es e á sondagem dos bancos;
22, organizar o remetter mensalmente ao capitão dos
portos, não só uma exposição dos serviços prestados pela pra..
ticagem durante o mez decorrido, de accôrdo com o modelo
que fôr estabelecido no regulamento da praticagem, como
tambcm uma relação nominal de todas as embarcações que
houv~rem entrado 'OU sabido á barra;
23, fazer registrar em livro especial o nome, a classe, õ
ralado, a tonela~'em, a nacionalidade e a procedencia ou dostino das e.mbarcações que transpuzerem a barra;
24, ter especial cuidado em que as boias, balisas ou
quaesquer outras marcas, ICJue tenham sido collocadas para
guiar a navegação, conservem-se om suas respectiva" posi ..
ções;
25, designar os Jogares do ancoradouro em que deverão;
com scguranca e se::nmdo as prescripções da Capitania dos
Portos e da Alfandeg-a, fundear as embarcações qu.; recebel'Cm o auxilio da praticag-f'm:
26, informar semestralmente ao capitão dos portos sobre
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o procedimento, assiduidade,- zelo e aptidão dos praticas o
pessoal <la associação;
27, verificar ou fazer verificar o calado das embarcações
que pretenderem subir á barra, afim de impedir que se,jam
auxiliadas pela praticagem aquellas que, por excesso de calado, não vussam levar a effeito o seu intento sem risco do
encalhar ou bater, e dar parte do occorrido á autoridade competente.
28, prohibir que as embarcações da associação transportem pessôas ou mercadorias, que não estejam legalmente
desimpedidas ou despachadas pela policia e pela Alfandega;
2U, administrar a renda qa praticagem e seu material,
sob a inspecção do capitão dos portos, a quem communicará
as medidas e providencias que tomar para o bom resultado
da sua gerencia.
Art. 32 .. Ao ajudante compete:
1o, coadjuvar o pratico-mór no desempenho das obrigações do ca~o deste;
·
2°, substituil-o em suas faltas ou impedimentos;
3°, desempenhar os encargos que lhe forem prescriptos
na escala do servjço com os outros praticos, salvo quando
l'ccebcr incumbencia especial;·
4°, fazer offectuar a cobrança, autorizada pelo praticornór, de todas as sommas devidas á associaçã·o ·por serviços
prestados pelos praticos e demais empregados, e entregai-as
ao thesoureiro;
5°, ser clavicular, com o thesoureiro, do cofre da associacão.
Art. ,53. Ao thesourciro compete:
1o, recolher todas as quantias provenientes das praticagens e de outros serviços annexos;
zo, fazer os pagamentos do pessoal e os mediante documentos devidamente legalizados;
3°, depositar em estabelecimentos de credito ou delles
retirar, por autorização do pratico-mór, as quantias que forem de ler minadas;
4°, apresentar á administração, balancetes mensaes da
receita e despeza, e annualmente, em sessão, para isso especialmente convocada pelo pratico-mór, e presidida pelo capitão dos Portos, e um balanço geral;
5°, ter sob sua guarda todos os valores e documentos de
bens de propriedade da ass·ociação;
6°, ter a seu cargo, por inventario, todo õ material dà
associação;
7°, propôr as medidas que julgar convenientes para melhor arreeadação da renda e prosperidade do estado financeiro da associação;
so, ser clavicular, coni õ ajudante, dõ cofre dà asso~nais

ciação~

Dos praticas

e 1)J'aticantes

Art. 34. Aos praticos compete:
1°, comparecer na estação da praticagem, conforn'ie o detal h~ feito pelo pratico-mór, e, além disso, sempre que fôr
chama do para obj ecto de serviço;
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2°, dar a conveniente direcção ás embarcações que quizrrem entrar, sahir ou mudar de fundeadouro, observando os
signaes peculiares da praticagem, quando reconhecerem que
pelo calado podem ser satisfeitos os pedidos assignalados;
3°, aconselhar, por meio de signaes, qualque_r medida
proveitosa. á segurança das embarcações que, de momento,
não possam entrar á barra ou receber mais prompta e efficaz·
cooperação;
. 4°, dirig~r a amarração e desamarração das embarcações
que pilotarem, e bem assim das que quizerem mudar de ancoradouro;
5°, dar conta ao pratico-mór das occurreneias havidas
· durante o serviço de .que tenham sido encarregados;
· 6", auxiliar o pratico-mór em todos os mistéres da profissão, cumprindo com o maior zelo as instrucções que rece~J:~rem c concorrer com o seu contingente para a in.struccão
( : · ... :·aticantes;
. ", suhir, quando lhes tocar o serviço de burra á fóra, na
occa~ião marcada no respectivo regulajnento, e manter em
posição conveniente as embarcações a cujo bordo estiverem,
já para attender ás embarcações que pretenderem entrar, já
para receber os praticas daquellas .que tiverem sahido;
8°, permanecer prornptos na estação para o serviço que
lhes competir, não podendo afastar-se della ou do logar ·qu~
lhes fôr indicado, sem prévia licença do pratico-mór;
9°, inqn i rir, antes de atracar a qualquer embarcação que
tenha de entrar, si ella traz carta lilnpa de saude e si não tem
á bordo molestia contagiosa, afim de regular o seu proceder
de accôrdo com as disposições quarentenarias;
10, indagar si a embarcação que quer ser pilotada traz
substancias explosivas ou inflammaveis, em cujo caso a deixará
110 ancoradouro de franquia, ou no que para esse fim estiver
designado.
Art. 35. Aos praticantes compete:
1, auxiliar os praticas nas operações de sondagem para o ·
reconhecimento dos canaes ou baixios, e bem assim em qualquer outro serviço de que os mesmos praticas estejam encarregados.
Dos atalaiadores
Art. 36. O atalaiador é obrigado:
1, a residir o mais perto possível da atalaia, onde deverá
estacionar do amanhecer ao pôr .do sol, afim de certificar-se
da existencia de embarcação á vista, attendendo aos signaes
que forem feitos pedindo o auxilio da praticagem;
2, dar parte do que ocoorrer ao pratico-mór ou a quem o
estiver substituindo, afim de que este providencie sobre o auxilio que a praticagem deva prestar;
3, a fazer todos os signaes de praticagem e do codigo internacional que lhe forem ordenados pelo pratico-mór ou pelo
pratico que P-stiver de serviço na occasião, bem como a decifrar tudo quanto por signacs disserem as embarcações.
Do escrevente

Art. 37. Ao escrevente caberá escriptnrar {se·gundo os
tnodelos ns. 1, 2, 3, 4 e 6) o livro dos assentamentos de todo
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o pessoal, o de carga- ou inventario do material, o do talão,
o da receita c despcza e o do fundo de soccorros, al<Sm das
ordens (modelos ns. 7 c 8), folhas de pagamento (modelo
n. ü), do registro da entrada c sabida das embarcações c de
todo c qualquer trabalho de cscripta relativo ao serviço, que
lhe fôr ordenado .pelo pratico-mór.
Paragrapho unico. Todos estes livros serão abertos pelo
capitão dos portos, e rubricados e encerrado~ por quem fôr
por este autorizado.

Dos 1·emadores
Art. 38. Os remadores deverão, não só guarnrr ~ ·
barcações da praticagem, como dar prompto e ex·'·
menta ás ordens que receberem do pratico-mór e ,_
ticos, com referencia ao serviço da associação.
CAPITULO III
i)OB VENCIMENTOS DO PRATICO-MÓR, DOS PRATICOS E MAIS PESSO.\L
.
.
DA ASSOCIAÇÃO

Art. 39. Os vencimentos do pratico-mór, bem como dos
.praticas e mais pessoal da praticagem, serão pagos pela renda
da associação.
.
·
Art. 40. O escrevente e os remadores receberão a gratificação estipulada nos respectivos contractos.
Art. 41. O pratico-mór, ajudante, praticas, praticantes
e atalaiadores vencerão ordenados fixos, estabelecidos nas tabellas dos regúlamentos de cada localidade, e a gratificação
dependente da renda liquida arrecadada, que será distribuída
pelo modo indicado no art. 61.
·
Art. 42. Nenhum pratico terá direito a outras vantagens
ou vencimentos, além dos consignados no respectivo reguJamento.
CAPITULO IV
DO MATERIAL

Art. 43. O material par·a o serviço da associação será especificado no regulamento parcial de cada localidade, e constará, alérn das embarcações apropriadas aos diversos mistéres da praticagem: de colletes salva-vidas, de ancoras, ancorotes, rocegas ou busca-vida!?, viradouros, espias, estralheiras,
talhas, regimentos de signaes do codigo internacional e da
praticagem, oculos de alcance, barometros, thermometros, escalas de marés, prumos c varas graduadas, agulhas de marear,
boias de salvação e lanternas necessarias para dar cumprimento á disposição estatuída no art. go das regras para evitar abalroamentos no mar, n que se refere o decreto n. 8.943,
de 12 de maio de 1883, ou outra qualquer que seja estabeleCida por novas convenções, e, em geral, de quaesquer outros
materiaes necessarios ao desempenho da praticagem.
Paragrapho unico. Haverá em cada estação de prati'pagem, onde fôr necessario, uma atalaia composta de mastro
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e verga, collocada de modo bem visível e em sitio proprio
para o fim a que se destina.
Art. 44. Todo o material da associaç.ão será carregado
ao. thesoureiro em livro proprio (modelo n. 2) e o thesou ...
reiro obterá descarga dos objectot; perdidos ou inutilizados,
mediante declaração assignada pelo pratico-mór no mesmo
livro, em fórnm de resalva.
Art. 45. Todas as embarcações da associação serão piu..
fadas de encarnado exleriormenle, c Ycrdc interiormente, e
usarão uma bandeira, t~tmbem encarnada, tendo no centro um
- p - de côr preta, bandeira que servirá de distinctivo da
praticagem, devendo tambem ter na véla, quando houver, e na
prôa, de ambos os bordos, um - }l - de côr preta, de grandes
üimensões.
i,
Art. 46. Todo o material permanente uecessario ao serviço da associação constituirá, com o fundo de soccorros, o
patrimonio da associação.
Art. 47. Na falta de serviço de reboque por particulares,
a associação poderá adquirit• rebocadores para esse serviço,
bem como todo o material para o de soccorro naval, que tomará a seu ca1·go, nus localidades em que não esteja ess~
serviço estabelecido pelo Governo Federal.
Art. 48. Terá a associação da praticagem material para
o balisamento dos canaes, quer para a navegação de dia quer
para a de noite, segundo o systema adaptado !'ela ConvenQão
Internacional de \Vashington ou outro que o Governo Federal adaptar, hem como o necessario para o soccorro naval.
§ J.o Nos portos, barras c rios onde houver material do
Governo para o balizamento, ficará ellc, mediante inventarias,
sob a responsabilidade da praticagem, que o deverá repara1~
c conservar á sua custa.
§ 2. O Governo Federal poderá igualmcnlc, para o balizamento dos canaes, barras c portos, lagos c rios, fornecer
ás praticagens o material determinado pela Convenção In ..
lernacional de \Vashington ou por qualquer outra que for adaptada, mediante indemnização mensal de 15 . % da renda liquida da associacão, até completo pagamento de seu custo,
ficando ao seu arbitrio exigir a indemnização somente da
parte ou de todo 'o material, conforme as possibilidades financeiras da associa cão.
0

CAPITULO V
DA ARRECADAÇÃO, DISTJÜDUIÇÃO E CONTABILIDADE DA HENDA DA
PRATICAGEM

Art. 49. A receita da associação constará do rendimento
do serviço da praticagem propriamente dita, do do soccorros
ús embarcações c das multas ou penas em que incorrerem
os contraventores das disposições do regulamento da pra-

ticagem.

Art. 50. A retribuição de todo e qualquer servi co da prat.icagem será regulada segundo as taxas estntuidas no respecf ivo regulamento, as quaes, ah;m de calculadas de ~ccôrdo
com as disposições contidas no capitulo III, não poderão ser
alteradas, sem a.utorizac;ão do Gove1:no Federal.
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Art; 51. Os pratiGOS teem o deYer de organizar e assignar as contas das qul)ntias devidas á associnção, }Wovenientt.-~
dos serviços que prestarem.
..
Art. 5.2. O pratico requisitará, do capitão da embarcação
que pilotar, informações sobre os decímetros de calado dagun,
tonelagens de registro c bruta c a procedencia on desl ino.
Art. 53. A associação for.necérá aos praticas caderneta
para apontar todos os serviços c seus respectivos valores, a.
qual será aprrsenfada ou pratico-mór com as respectiyns
qnnntia::;, dentro de Lres dias após a ullimn cobrança feita.
Art. 5,1, ~enhmna cobrança por scrvico feito 1wla asso ..
riação ~rrá demorada além de tecs rlins, c no cn~o de so não
ter realizado neste prazo, sem juslo motivo, será clla feita peremptoriamente, pelos meios legues, si, porém, o navio fôr
da Armada Nacional, ficará isento de qualquer paga.
Art. 55. A embarcação que pretender sahir á barra pagará a taxa da praticagem, antes de receber o auxilio do pratico que deve pilotai-a, quando não houver um agente que se
responsabilize por esse pagamento.
Art. 56. Feita a cobrança, creditar-se-ha ao devedor c,
recolhendo-se o dinheiro ao cofre, se extrahirá do livro-talão
'(modelo n. 3) o competente conhecimento de fórma, para
servir de documento comprobatorio da receita e, no mesmo
tempo, SP- lançará a qnnnt ia arrecadada em carga do thcsoureiro.
Art. 57. A receita será ainda esc~ipturada em livro especial (modelo n. 4) aberto pelo capitão dos portos e rubri ...
cado e encerrado por quem por este autorizado, ·onde tambem
se lançará toda a receita e despeza da associação.
Art. 58. No dia 1 de cada mez se procederá á verificação do estado do cofre, mediante o balancete apresentado
pelo thesoureiro, c do resultado se lavrará um termo, conforme o modelo n. 5, que será assignaclo pelo pratico-mór,
pelo thesoureiro e rubricado pelo capitão dos portos, que estará presente ao acto.
Art. 59. Do balancete· que servirá de base para a ~is-
'dbuição a que se refere o artigo seguinte, so extrnhirá cópia
para ser presente ao capitão elos portos.
Art. 60. A distribuição me-nsal da renda da associação
será feita em qnntro partes, a saber: fK, gratificação dos escreventes e dos remadores; 2a, ordenados; s•, despeza do
custeio; 4n, gratificações especiaes e fundo de soccorros.
·
Art. 61. A parte concernente ás gratificações especiaes
será deduzida do rendimento total, depois de descontadas a
1•, 2 11 e s~~ partes do artigo anterior, c subdividir-se-ha em
duns partes, na razão de 80 o lo c 20 ojo.
A primeira quota de 80 o/o é para distribuir pelo praticomór, ajudante, praticantes e atalaiadores como gratificacão
especial, em partes proporcionaes aos seus respectivos ordenados.
A segunda quota de 20 o/o constituirá o patrimonio da
associação e será applicada para compra ou reforma do material da associação, e para o fundo de soccorros, formado
com o liquido restante da compra ou reforma do material ou
de toda quota de 20 %, si não houver compra ou reforma de
material.
20 o/o, poderá ser esta mensalmente depositada no cofre da
praticagem até ser completada a importancia necessaria para
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a ncquisição do material, podendo, nos casos urgentes, se~
ató 75 o/o do fundo de soccorros existentes em
eai-xa, com a autorização do capitão dos portos, desde que o
restante der para attender ás pensões já existentes.
Paragrapho unico. Si não houver applicação para a
quota de 20 o/o, serão applicados 10 o/o na pompra das apolicos da divida publica e o restante recolhido a estabelecimento de credito de garantia do Governo, para vencer juros.
Art. 62. O fundo de socco~ros tem por fim beneficiar os
praticas e atalai,adores que, por velhice, molestia adquiri-·
da no exercício de suas funcções ou desastres em actos de
Rorviço, ficarem impossibilitados de continuar no trabn:lho
ela associação.
Art. 63. O qu:mfum destinado ao fundo de soccorros
será carregado em livro porprio ao thesoureiro (mode ..
lo n. 6).
Art. 64. No fim de cada anno financeiro, organizar-se~
ha, em duplicata, o balanço de todo o rendimento arrec11~
dado a sua distribuição, com declaracão da divida ,a~cti
va e passiva (si a houver) e da quantia paga para amorti·
zar a importancla do material que '1 Gaverno tiver fornecido, devendo um destes balanços ficar archivado R .srr o
outro rcmottido ao capHão dos portos.
Art. 65. Além deste balanço, proceder-se-1m a nm h a...
lanço no cofre da associação, por occasião das jnspeccõ~a,
quer do capitão do sportos, quer do funccionario que para
isso fôr commissionado pela Diroctoria de Portos o Costas
ou pelo Governo Federal, do que se lavrará termo, qne ficará archivado.
Art. üü. Não será permittida dar á quota de 20 olo ontr:\
~pplicacão quo a estabelecida neste regulamento, exceptuado
o caso de divida de associacão, legalmente reconhecida.
Art. 67. No primeiro dia de cada mez, se reunirão em
nssembléa, presidida pelo pr_atico-mór, os praticas, praticantes e atalaiadore·s para apuração da receita o despeza da
associacão, que será apresentada pelo t.hesoureiro á assembléa , a qual examinará o approvará ou nãn o balanço apresentado, indicando cada urna das quatro partes a que se
refere o artigo 60.
§ 1.0 Do resultado da assembléa o escrevente, que eRta ~
rá presente, lavrará uma acta, que será assignada por todos e, por cópia, remettida ao capitão dos portos.
§ 2°. Só depois de approvado o balanço pela assembléa
predita, é que. será eff.ectuado o pagamento ao pesBoal da
associação, pela folha organizada para es.:;o fim.
Art. 68. Não sendo approvado n balanço apresentado,
será ello corrigido e .su.ieHo depois a nCJvo cxaP~e e appJ·ovação, promovendo o pratico-mór a puniçi\o de quem ft•r
encontrado em prevaricaçoão ou praticnndo qualquer acto
delictuoso.
t•nJprrg~d;s

CAPITULO VI
DAS
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A.A.rt. 69. Todo o pratico que fôr admittido na associaquer por vaga, quer em virtud.J •Jn augnwnto · ().) respc-
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ctivo q~adro, deverá depositar no cofre da pra:ic~u~r~m um!l
importancia igual ao valor do material exi1stente, djvidtdo
peio numero dos pratico·d antigos e mais um.
Art. 70. O novo pratic() entrará para o cofre com a
importancia da sua contribuicão no prazo de 30 di,as, ou
terá p· · -·1lmente desconto correspondente a 1/3 da gratificação que I h e competir, nté completar a totalidade de :seu
debito.
Art. 71 . Acontecendo fallccor algum empregado da associação, será entregue qOS seus legitimas hertleiros a parte do vencimento que, até e.ntão, lhe fôr devida.
Si o fallecido für um pr&tico, o cofre da &ssociaçã.o indenmizará aos herdeiros da quantiJa equivahmte ao valor
do material existente calculado (segundo o art. 73), dividido pelo numero dos praticos comprehendido o proprio
fallecido.
· Art. 72. Tal indemnizacão poderá ser feita integralmente dentro de um mez, a partir da data do fallecimento. ou
em cin2o prestações mensaes e successivas, contanto que a pri-·
meira dessas prestações .se realize antes dos 30 rlins quo
immcdiatarnentc se seguirem.
Art. 73. Para se conhecer, na üccas·ião, b valor do ma ..
tcrinl exi,st.cnte, proccder-.se-ha
a balanço por meio
de
avaliadores nomeados ad-lwc, velo pratico-mór da associacão, afim de pôr elle se fazer a indemnização aos herdeiros.
Art. 7 4. Não havendo legítimos herdeiros, o quinhi:ío do
íallecido seja e,He pratico ou qualquer OGtro empregado,
reverterá em beneficio do fundo de soccorros.
Art,. 75. O pratico .que espontaneamente se retirar do·
serviço não terá direito a ontra indemTtJzação senão a concernente ao vencimento.
Art. 7ü. O prrttico que se achar impossibilitado de
continuar no serviço da praticagem por velhice ou molestia, adquirida no exerc1cio de, suas funcções, será aposentado, vencendo por conta do fundo de soccorros uma quanti:l.
equivalente a tantas vezes 1/25 de .seu ordenado annual quantos forem os annos que tiver de effectivo servico na associação, de sorte que, 1Si contat' 25 annos completos ou mais
do que isso, terá jús ao ordenado por inteiro.
Art. 77. O pratico-mór, pratico, praticante, atalaiador,
ot~ remador, que ficar inutilizado por
desastre occorrido
em neto de serviço, não tendo sido causador do desastre, ou
que ficar impo~~ibilitado de continuar no serviço da praticagem, f,crá direito a uma pensão mensal igual ao ordenado,
independ.f'n~(lmcnte do numero de nnnos que tenha de scrvi~o
na aSSOCiaÇaO.
Art. 78. Os favores a que se refer.em os dons artigos
nnfccedentcs ~crfio discutidos c concedidos pr,~lu ·asscrribléa
1h n.~~orinf'fío, prrsidida pelo capitão dos por~.os, mediante
requcrirnenfo do intrrcssndo ao capitão dos portos e 3prcsrntnt;fío do hudo da jnnt.a medica nomeada ad-lwc por rstr,
., insnrreinnnr o reqnPretltc.
Paragrapho
nnico. Da cleeisão da nsscmbléa dará o cn1
,-.·•:-" ' !'·'· nnrtn~ rnrnrnnnicar,~o ao director geral de Portos· -3
Cost,:M f' este ao Ministerio da Marinha, para que luwrrii
recurso no caso de nega cão dos favores pedidos.
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Art. 70. Em quanto o rendimento do fundo do sorrMi'"~'i
nfío puder fazer face ao pagamento das pensões, serão estas
ronsiderndas c pagas como ordenados.
Art. RO. Qn:mdo o J'cndimento do fundo capital izndo
permittir, se estenderá o benofic,io da pensão, no valor da.
metade do ordenado, ás viuvas, fHhns solteiras e filhos menorc.;; dos praticas c, em falta desses herdeiros, ás mãis e
irmãs solteiras dos mesmos praUeos que não dispuzerem elo
outro amparo.
Si algum herdeiro fallccer, si pa,ssar á maioridade d
herdeiro varão, si casar alguma das viuvas, filhas ou irmãs solteiras, a quota que cada um devia perceber reverterá em favor do fllndo de soccorros.

TITULO III
Disposições communs

CAPITULO I
DAS PROVAS DE ADMISSÃO

Art. 81. Sempre que se der qualquer vaga de pratico,
o capilão dos portos mandará, no prazo de oito dias, anunciar pela imprensa a exist.encia da referida vaga, assim
como a abertura, durante 30 dias, da inscripção para o provimento della, na falta de praticante habilitado por oxamo
f artigo 83) .
·
Art. 82. Nenhum candidato poderá inscrever-se ou ser
consideraJo inscripto, sem que, em reque1'imento dirigido
ao pratico-mór da praticagem, haja apresentado documentos comprobalorios da sua idoneidade, nos termos do -art. 19
e sem que tenha sido submettido á prova de verificação do
seu poder visual e daltonismo.
Art. 83. Encerrada a inscripção, os candidatos prestarão ·exame, em dia des1ignado pelo capitão dos portos, perante uma commissão presidida por essa autoridade e composta
do pratico-mór, ou na sua falta, do pratico mai,s graduado,
do patrão-mór e de um pratico sorteado pelo presidente, na
-presenca dos candidatos.
·
O presidente da commis,são poderá arguir os examinandos e terá voto no julgamento.
Na carencia de praticas, serão convidados para examinadores offic-iaes da marinha de guerra ou mercante, que conheçam a localidade. O exame será valido por dous annos.
Art. 84. O exame para os candidato9 ao logar de praticõ
será oral e versará sobre os conhecimentos a que se refero :i
4 condi cão do art. 19. a saber:
Apparelho e manobra das mnbarcações, quer a 'y~la, quci'
a vapor; modo de fazer ou desfazer as suas amarrações. Prc ...
reitos mais vantajosos de dar ou receber um cabo de reboque.
Regras para Pvitar abalroamento e regras de balisamento.
Rumos de agulha. Indicações barotr.etricas e thermometricas.
Signaes, tanto do codigo internacional, como especiaes da pra8
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·ticageni. Regin1en das marés. Direccão e Yclocidade das correntes, já nas barras, bahias c portos, já nos rios c lagoa.,,
já finalmente na p:~rtc littm·al comprchcndida dentro dos limites da pral jcngem. DirE'c<;fto c largura dos ranaes nas mr:.;mas barras, bahias c porfos, etc, sna profundidade por occasifío das 111ais baixns marés de syzigias c das grandes Yasantes dos rios. Nature:-w elo ~olo submarino. Marcas, boi as ou
bali.sns para g·uiar a IJD.VPgaç.ão. Ventos reinantes, sua intrn ...
sidade, duração relativa á inflllrncia sobre a direcção, largm•ti
e profundidade dos canaes. Bancos existentes na cireumscripção da pratieagcm, sua posição, natureza, extensão, con ...
figuração, profundidade de agua sobre ellcs, quer nas mais
baixas marés do syzigias ou grandes vasantes dos rios, quer
rnesmo nas marés de quadraturas ou nas vnsantrs ordinarias.
Tracto da costa comprchenclida nos limites da praticagem.
Meios de prestar soccorros aos mlYios c pessoas naufragadas
ou afogadas ·que forem salvas.
Paragrapho unico. A prova relativa ao conhecimento dos
·ennaPs, bancos, etc., deverá, sempre que for possivel, ser ex'hibida a borrlo de uma das embarcações da praticagem, qne
·então será pilo-tada pelo examinando.
Art. 85. Terminado o ac_to, durante o qual cada examinando flcYerá ser arguido por espaço nunca maior do 30 minutos por examinador, se procederá fóra da prcscn<,:a do::; can{lidatos, ao julgamenlo c, do resultado, se layrará f ermo em
livro proprio, que sf'rá escr:ipto pelo mais modPrno doe~ Pxnrninadores e nssignado pela com missão.
Arl. 8ô. Si houver mais de um candidato approyado,
passar-se-ha o competente titulo ])e Ia eapit.ania dos portos.
ao que tiver obtido melhor classificação, nos termos do art ign
20; si. porén~. nenhum dos concurrcntrs for julgado sufficicntementc habilitado, mandar-se-ha abrir nova inscripção, não
podendo o concurrentc reprovado enlrnr em outro cxamr srnão irrq 1m~zcs. J)Clo menos. dN)Ois da sua inhahilitncão.
Art. 87. O exame para admisslio ao lagar de praUcünfe,
qne deverá ser próviamcnfo submettido á prova de vcrifieação do seu poder visual e d[l.Honismo. versará sohrr os conhcrimentos exigidos nos numeras 3 c -1 do ar f. 1 O, c se rrg istr:w:'t o rrsulf nclo como clispõo o arL 85.
Si houver mais de um candidato habilitado, n norr.c8c:"i.o
cmc se honvcr ele nn.ssnr pela rrmilania dos pcirtos.l'f'cnhir<i
no que f'xhibjr melhores titnlos dos prcscrip!o.; nesf.e reguJnmnnfo: f.i. porém, nenhum dos coneurrcntes fm· lll1proya.-1o,
mnnrlrlr-sc-h::~ nhrir nova ins~ripção. não podendo o concurrentr rr:pmvarlo entrar err.i novo exrnne. ·senão decorridos fr ~~
mr7.P!=l, nelo me no~. drmois de sua inhnhilitação.
CAPITULO TI

Ad. 88. O nraUco qlH'. por imnossibilidadn rfírnnt·ovn.L\
rlP 1'rprr·ssnr ~. rrsp0rf iva rsfarno. ftn· nnra fórn do Esf.ndo. no·
n~vio onr pilofnr. ou. l1fll' r.nm:n a llwin á sna vonf nrle. ficnl' .
retido em rrnaJaner ponto da cirrmmscripcão ria narf icaf:um-:,
continuará a perceber vencimento, como se presente fora.
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4rt. 89. Todo o pratico, praticante QU e;;ulpregado d~
praticagem que, sem motivo justificado, deixar de comparecer ao serviço ordinario, perderá o ordenado c gratificação
correspondente ao dia ou dias que faltar.
Art. 90. Todo o pratico, prati.Q.ante ou empregado da
praticagem que se achar impedido por molestia comprovada,
perceberá até 60 dias o ordenado; si, po:·'ém, o impedimento
provier de desastre occorrido em acto de serviço e não exceder daquelle prazo, perceberá todo o vencimento, constante de
ordenado e gratificacão •
Continuando o impedimento, se, por molestia, pcrcebe1'i.\
por mais 30 dias metade do ordcnadü ,findo o qual nada mais
J)Crceberá; se por desastre, perceberá por outros üO dias dous
terços do ordenado, c por tempo igual, em seguida deste ultimo, um terço do ordenado, passando a ser aposentado se,
nos tres prazos conccdidQs, n3o houver conseguido completo
restabelecimento
~
Art 91 Salvo o caso de moles tia, nenhum pratico, ·pr'lticante ou empregado da praticagem, poderá obter licença
para ausentar-se da cirrcumvisinhança da estaÇ'ão, senão por
motivo justificado. 'l'a1 licenç.a poderá ser coneedida apena~
com ordenado: até 8 dias, pelo pratico-mór; até 15 dias, pe!v
capitão dos portos.
Art. 92. Por ausencin. excesso de licença ou quando esta
for concedida por mais de 15 dias. nada perceberão os pratu~os, praticanles c mais empregados da praticagem
Art 93. Os praticas. praticantes e atalaiadores que, embora por molestia, ficarem impedidos por mais de tres mezes.
deverãv, á requisição do capitão dos portos ou do praticomór. ser insoeccionnrlos por uma junta medica. nfim de se
verificar si elles podem ou não permanecer no serviço da praticagem; no caso affirmativo, continuarão a fazer parte rb
respectivo quadro. mas nnna pcrceherão emqnanto rlnrar \l
jmpedimento; no c:HH) contrario, serão despedidos ou aposentado~. conforrn(\ o disnMfn no prec::r.nfo regnlnmr-nfo.
Art 94 Os escrevente.~:~ e remadores. quando doentes,
puJr.rão .ser despedidos no~ termos de sr.uEJ contra~tos ou setunda as conveniencias do servi co, depois de 30 dias.
o

o

o

o

o

o

o

CAPITULO UI
DA TAXA UA PRATICAGEM

Art. 95
Toda a embarcação que sahir ou entrar ou mu~
dar de ancoradouro nas localidades em que honver praticagem obrh:;afnria, será. ohri~ada a rrcebrr o auxilio dr.sta. merlianfe o pagamento d;1 taxa cstaluidn nos respcct.h:es r.o.gul:l.mcnfnso
Paragrapho uni co.· Enf.crJdem-se por mnrhnça rh-. anrorndonro. o movimento do navio do ancoradouro de rarga P::tra
o de descarga. ou vice-versa; do ancoradouro de carga ou descarga pnra o de fran11nin on vice-verRn. somcnf.c noç;; ])ortn~
Pm nuf' Pssr. sr.rviro flpnendn da nraticngem do oorfo, não
~encJo ron~idRrado mndanrn o movimento d~ navio do ancoradonro d(\ vi~ifn flp ~.Hn.de nu flp auarentena para n de dec;carga, c não ficando sujeitas a faxa3 as mnnnbrag dn nnvio
o
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carcce_r.em de pr~ticagcm da localidade", por ser franco o porto c não haver perigos, escolhos, bancos a transpor,
para·a n~anob~a ou mudança do ancoradouro.
Art. 96. Ficam dispensados do pagamento da taxa de quo
truta edc artigo:
1", os navios da Armada, recebam ou não o auxilio da
pra li cagem;
2", as embarcações de pequena cabotagem que, por seu
diminuto calado, puderem transpor os canaes sem difficuldadc, quando não recebam auxilio de pratico da associação ou
estipencliaclo, do qual podem prescindir, quer quando o seu
calado não se,ia superior á altura de agua dos canaes em baixa-mar ·de syzigia, não precisando, por isso, de maré para o
transpür, quer quando pelo seu porte inferior a 50 toneladas
de registro, não preeise o mestre de auxilio de pratico da assoc-bcão ou estipendiado para o transpOr;
3°, as embarcações que, nor força maior, investirem o.
porto de praticagem obrigatoria, .sem auxilio do pratico da
associação ou estipendiado, comprehendidos os casos em que,
para não perderem a praticabilidade da barra, achando-se no
porto de espera. sPm tf~r sido pela atalaia respondido o signal
do calado ou assignalada a agua da barra, ou não ser encontrado o prnll~o local. ú capitão ou mestre, tendo a bordo pratico da costa f!UC conheça o regimen da barra, achando-se c::;ta
praticavc l. a investir.
Desse acto deverá o capitão ou mestre dar parte ao ca ...
pitão dos portos on no pratico-mór, para ser apurada a responsabilidade do infractor, e a punição na fórma deste regulamento.
~ 1. 0 As embarcações nacjonacs. cu.ios capitães ou mestres tenham carta de pratico da localidade ou tenham a bordo
piloto ou pratico ela costa com carta de p ratico ela localidade,
pa!!arão somente metade da taxa que lhes comnetir si não si
u!ili~nrrm rlo .Sf'l'ViÇO da praticagem rJn localidade.
§ 2.° Fóra dos casos est:1l1P-lecidos neste artigo, todas i.\S
f>mbn:-ra~õr~. rmer tomem on nn.o pr:ttiro, pagarão a taxa e.:;tipulada. quando a praticagem for obrigatoria.
Art. 97. A taxa será calculada, tendo-se em vista:
a) as difficuldades da praticagem;
b) a tonelagem de registro liquido do calado, e o rr.oio de
propul~ão da embarcação;
c) a distancia a pilotar;
d) a affluencia do trafego;
e) a rf'nrln nrovavel:
_
.
f) a natureza do auxilio a prestar soo a direccãó lmme...
ôinta do pratico, ou indirecta por signaes peculiares d~ terra
ou do mar.
O que fôr fixado sob estas bases será especificado no re ...
gulamPnto.
.
§ 1. A embarcação á vela que entrar, sahir oti mover-se·
- ':t reboauc de embarcação a vapor. será considerada a vapor,
parn pffcito de na{l;amento da taxa.
~ 2. 0 Os rebocadores, quando se empregarem erri outro
F;erviço que não seja o de rebocar embarcacõe.s para dentro oü
rmra fóra rlo porto. eanaes. etc .. ou dP conduzir para bordo e
de reconduzir de bordo das embarcações praticas que as vão
0
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cq~responder,
salvo a ex.:.
contida no n. 2, go art. 9ü.
Art. 9t{. .Po~· quni(Iller flCrvico oxtraordinario ou de so~
rorro, o pessoal Ja praticagem receberá mais o pagamento
rtue for especificado nos regulamentos especiaes.
A:rt. 99. O material da prf\ticagem, quancfo ufili7.ado p~
los particulares, vencerá a taxa constnn 1.o dos respectivos regulamentos especiaes.
§ 1. A taxa de que {rata c~.te arligo será duplicada qunnclo os objecto=' se perderem ou se inutilizarem por motivo da
força maior, e, rm caso diversa, o dnmno on a perda serfio in ..
demnizado::; pelo seu justo ralor.
§ 2. O dia será. contado de;;:de o momento em quo o ohje··
elo sahir do deposito até ao cl~ restituicão, em bom estado.
Art. iOO. Quando o navio que tenha de amarrar a quatro ferros, não der pessoal para o serviço, nem embarcação
ou material para elle ser feito, e utilizar-se dos recursos da
nraticagem, pagartí. não só o Jm na! do pessoal, como o alnguAl
elo material c da embarcação que for empregada no seu SCl'viço.
.
Art. i Oi. Entonde-se por serviços comprehcndidos n'l
taxa da praticagem a direcção do pratico para a navegação,
manobra de atracação e desatracação, ancoragero ou desancoragem da embarcação pilotada, com o pessoal e recursos d(>.
boi·do. Quando todo esse serviço for feito com o pessoal e material da praticagem, deverá o navio pagar os salarios do pes ..
soai da3· embarcações miudas o o aluguel do material empregado rabendo a responsabilidade do serviço, quando feito
pelo' pessoal do. navio, ao capitã? ou mestre, e, qu~ndo pelo
pessoal da praticagem, ao pratwo, seg1mdo o reg1men dll
porto.

I:ilotar, pagarão a taxa q1,1e lhes
c:~·pção

0

0

CAPITULO IV
DAS P);:NAS QUE PJC::.\J\,f SUJEITOS OS PRATICOS E DE:MAIS EMPRl~
fl.\DOS DA PRA'TICAGE!\I

Art. 102. Todos os pralicos ou empregados da pru ti e~.·
gem serão responsaveis pelos deliclo.s c faltas que commrtl·~
ren: no desempenho dos seus deveres.~ assim como pelos erros de officio no exercício elas suas runcções.
Os de:lictos de natureza criminal serão punidos, mediantõ
processos, pelas autoridades judiciarias da localidade, e as
falt.as administrativa~ e disciplinares serão punidas pelo pra1ico-mór, quando forem commettidas pelos seus subordinados,
com recurso para o capitão dos portos, e por este e cruanda
lhe caiha fazee, com recurso para o director gernl de Porloq
c .coslu.s.
Art. 103. Todo c qualquer pratico ou ~mpregudo da particagem que, sem causa, transgredir as disposições do~ regulamentos da policia naval, da policia fiscal das alfandegas, e
da de sanidadr. ficará su.ieito, além das multas ou penas estatuidas nos ditos regulamentos, á suspensão nor cspaco do
um a 15 dias, imposta pelo capitão dos norfog e, quando 'l
fnlta for grave, será dcmHtido pelo director geral de Portos
e> Costa.;;. por sentença laYrada em inquerito feito na Capifa ..
~1ia dos Portos.
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Art. 104. Todo e qualquer pratico ·ou empregado da pra-·
ticagem que, sem causa justificada, recusar-se ao servico quo
lhJ tenha sido ordenado., sen'i. punido.: a primeira vez, com
suspensão até 15 dias; a s_egunda, com suspensão de 15 a 30
dias; a terceira, finalmente, com demissão, precedendo julgamento do dir€ctor geral de Portos c Costas, para estas ul ..
ti mas. 1r.cdiantc inquerito.
Art. 105. O pratico que se aprcsen tal' embriagado ~i
bordo de qualquer embarcação, para dirigil-a, será punido
com as mesmqs penas do artigo antecedente.
Paragrapho uni co. ]denticas penas serão applicaveis ao"
pratico ou praticante que maltratar por palavras ou gestos o
conunandanlc, capitão ou mestre da embarcação, ou faltarlhes eotn o respeito c attcncão devida.
·Si a falta commettida for até á offensa physicu, será
preso o delinqu~nte e entregue á autoridade competente para
punil-o, sngundo a graYidadc do caso, c. -conforme a legislacão respectiva, em 'ista elo corpo ele de lido c exame de sa ...
nidade.
Art. '106. O pratico que estiver incumbido de dirigh;
qualqncJ' embarcação, c encalhar, bater ou perder, ontrar(t
em proce~so na Capitania dos Portos, afim de reconhecer-se:
1o, si o sinislt'o se deu em eonscquencia de for~.:a maior,
ou por ouh'as causas alheias á vontade do mesmo pratico;
2°, si pOl' erro de officio;
3°, si de proposito ou por qual<IUCl' outro motivo revrovnv~l.

· § Lo Provado pelo processo que o sinistro está compr<}hendido no primeiro ca~o. será o pratico considerado como
justifkado e conlinuan'i no lin'c exercício das HWS func•;Cíec;.
~ ~.·· Provando-se uuc as circmnst:.nH·ias dctcrminafiras
do sínbfro calwm sob o ·clominio do segundo caso, será o pratico sujeito a uma multa, prisão c mesmo demissão poe
julgamento da Djrectoria de Portos c Costas, ficando salvo
o direito das partes prejudicadas, de haverem do mesmo
pratico a indcmnização do prejuízo ou clamno soffrido.
§ 3. 0 Provando-se, finalmente, que a causa do sinistro
t; alguma das mencionadas no terceiro caso, será o pratico,
JWla Directoria de Portos c Costas, preso e entregue á autor idade el'iminul para se proceder na fol'ma da lei.
Art. 10'7. Si encalhar, bater ou perder-se alguma emLarcacão c provar-se que· tal encalhe ou perda proveio dl)
haver ·cessado o auxilio da praticagem, antes que a mesma
embarüação estivesse em posu,:.ão conveniente para poder navegar livre de perigo, submctter-sc-ha a proce~so, na fórm:t
do artigo anlccedcute, o pratico que houver pilotado, quer
<lircctamente, quet' por meio de signaes.
Art. 108. Da mesma fórma se procederá quando algum:\
('lllbareação enealhar, bater ou prrucr-sc, depois que o lH'at i cu a houver fundeado.
~\rt. 109. A suspensão de qualquer pratico ou empregado da praticagem obriga á perda de seus vencimentos,
comprehendido o valor da gratificação, que lhe puder cabe~·
durante os dias em que estiver cumprido a pena.
·
Paragrapho unico. As demissões de que trata este capitulo serão ~adas pelª ;Qirecto.ri;;t de Portos e Çostas, tl: quem
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serão enviadas pelo capitão dos porlos os competcnlos processos.
Art. 110. São faltas puniveis administralinuucn!c pelo
vratico-mór, independente de inquerito:
a) o não comparecimento de pratico ou empregado, á
hora marcada, para o serviço; pena de repl'ohensão pela primeira vez; perda de 1 a 8 dias na reincidencia, segundo a
gravidade da falta; não sendo, porém, em nenhum dos casos
dispensado do serviço que lhe competir;
b) responder mal, desrespeitar o pratico-mór ou fazer
observações inconvenientes; pena de perda da gratificação d~:l
1 a 5 dias;
c) negar-se ao serviço que lhe eeja escalado, ai legando
motivos improcedentes, fazendo-o depois; perda de 1 a 5 dias
da gratificação;
.
d) trocar com outro, sem autorização do pratico-mór, o
serviço para que fôr escalado; perda de 1 a 5 dias da gratificação;
e) deixar de assignalar a mudança de agua na barra ou
fazel-o erràdamente; perda de 1 a 5 dias da gratificação; si
a falta não der Ioga r a queixa, por quem fôr prejudicado;
f) deixar de responder ou aecusar signaes que ~ejam
feitos por navios ou fazel-o erradamente; perda de 1 a 5
pias da gratificação;
a) abandonar seu posto ou achar-se fóra dellc; perda
de 1 a 5 dias da gratificação;
· . h) altercarem uns com os outros durante o serviço; pena
ôe reprehensão pela primeira vez, e perda de 1 a 5 -dias
da gratificação em caso de reinciden~ia ou si não cessarem
â primeira intimação do superior que estiver presente e s0
dessa altercação não vier mal para o serviço;
i) não se apresentar o pratico ou o atalaiador, findo ::>
seu serviço, ao pratico-mór para dar-lhe sciencia do. que
houver occorrido, ou fazel-o sem haver mencionado no livro
do serviço as occurrenr.ias dadas durante o Eervi<;:o; perda de
1 a 5 dias da gratificaç~o;
·
j) fazer a embarcação, que deve ser pilotada, esperar por
não se achar o pratico em seu posto do espera, ou deixar
de ir nilotal-a quando pedido por signal; perda de i a 5 dia')
da gratificação, si dessa falta não resultar a embarcação
perder a occasião para a sua entrada ou sabida;
.
k) dirigir mal uma embarcação, não havendo sinistra
ou damno algum; perda de 5 a 10 dias de gratificação.
Paragrapho tl.nico. :Da punição pelo pratico-mór ha:ver:i
recurso para o capitão dos portos.
·
Art. 111. São faltas puniveis arlminigfrativamentc pelo
capitão dos portos, independente de inquerito:
a) as commettidas pelo pratico-mór; .
b) as do artigo anterior, quando presenciadas pelo capitão dos portos, e, nos casos de rein::lidencia, communicadas
pelo pratico-mór para penalidades maior que a comminada
no dito artigo, que será sempre dupla da marcada;
c) as que, independendo de julgamento do director geral
de Portos e Costas, ~ejam, por este regulamento, de sua
nlçada;
d) as que trouxerem damnos e prejuízos que as partes
accordem ser liquidados amigavelmente, por laudo;
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e) as infracções das disposições deste regulamento, que
nao envolvam processo judicial, e do regulamento das capitanias, com recurso para o D. G. P. C.
Paragrapho unico. Das penas imposlas pelo capitão dos
portos haverá recurso para o D. G. P. C. e todas com o
~ecurso ainda para o ministro da Marinha.

CAPITULO V
DOS DEVERES DOS COMMANDANTES OU MESTRES DAS EMBARCAÇÕES
- QUI': 'l'lVERE::VI DE RECEBER O AUXILIO DA PRATICAGEM

Art. 112. Todo commandante, capitão ou mestre rb
qualquer embarcação que demande a barra e dese.ie os ser,vil;os da praticagem, fará mostrar em logar bem visível,
·servindo-se dos signaes telegraphicos do Oodigo Internacional, o calado de sua embarcação, expresso em decímetros, e,
logo que o pratico entrar a bordo, deverá confirmar com a
maior publicidade a exactidão do numero que houver assignalado.
Paragrapho unico. Nas localidades de difficil accesso,
pelas frequentes mudanças operadas em canaes, bancos, etc.,
nenhum eommandante, capitão ou mestre investirá sem que
a atalaia o chame por "ignaes convencionaes, devendo obser.val-os fielmente, bem como os que lhe sejam feitos pelos
praticas.
Art. 113. O comm::mdante, capitão ou mestre que, não
obstante ao indicações da atalaia ou da embarcação, precisa:a bordo do auxilio de pratico, o pedirá por meio de signaes
do codig·o ou de quaesquer outros que se achem estabelc~idos nos regulamentos especiaes da praticagem.
Art. 114. Todo commandante, capitão ou me~tre é
obrigado a satisfazer a qualquer requisição do pratico, ten. dente á bôa direcção da embarcação, bem como a ter safos
e promptos o ancor'ote, as amarras, as ancoras, viradou;ros, etc.
Art. 115. Todo commandante, capitão ou mestre qJ.e
. tiver pratico a bordo de sua embarcação, é responsavel pelo
bom governo do navio e pela bôa e prompta execução das
manobras indicadas pelo pratico, desde que nellas seja empregado o pessoal de bordo.
Art. 116. Nenhum commandante, capitão ou mestre po-derá maltratar qualquer pratico, devendo, quando este so
comporta1· mal, dirigir queixa officialmente ao pratico-mór,
logo que dê fundo, para que o mesmo proceda na fórma
das disposições do presente regulamento c do da Capitania
dos Portos. ·
Art. 117. O commandante, capitão ou mestre de qual ...
quer embarcação onde se apresentar o pratico em estado d13
embriaguez, o fará voltar e pedirá novo pratico, cumprindo ...
lhe levar essa occurrencia ao conhecimento do pratico.
mór.
Art.. 118. Todo commandanle, capitão ou mestre que,
'por força maior, levar comsigo o pratico que tiver pilotado
tt embarcacão, contrahirá a obrigação de fazel-o regressar ao
1>orto de partida, a expensas do dono ou consignatario da
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embarcação, além do pagamento da gratificação diaria qu.~
lho competir.
Art. 119. Nenhum commandante, capitão ou mestre de
embarcação, poderá sallir á barra ou mudar de ancoradouro
que dependa de pratico,· sem que, préviamente, se tenha entendido com o pratico-mór ou com o seu representante, dan..
do-lhe por cscripto o calado em que se achar a embarcação.
Art. 1 '20. Nas localidades onde estiver estabelecido o
serviço de praticagem livre, por associação, o capitão ou
mestre poderá dar prefercncia a um pratico da associação,
para auxiliar na navegação do navio, além daquelle que fô1•
escalado pelo pratico-mór, no qual pagará a taxa devida •:

CAPITULO VI
bÀS PENAS A QUE FICA.M SUJEITDS OS COMl\IANDANTE, CAPITÃES
OU MESTRES DAS EMBARCAÇÕES QUE TIVEREM DE RECEBER
O AUXILIO D.\ PRATIC,\GEI\f.

Art: 121. 'rrodo commandante, capitão ou mestre que,
·ao apnroximar-sc do alguma barra onde esteja estabelecido
o serviço da praticagem, não içar o signal indicativo do
numero do decímetros que calar a sua embarcação, ou o fizer sem exactidão, será multado na importancia de t:>0$000 à
100$000, conformo a gravidade do caso, além de ficar respon-savol pelo damno ou prejuízo que clahi possa resultar.
Art. 122. Todo commandante, capitão ou mestre que,
devendo lom,al' pratico na entrada ou sabida, inveslir a barra
sem que a. atalaia lhe assignalc a sua praticabilidade, além
da responsabilidade pelos damnos, incorrerá na multa de réiq
200$000 para o fundo de soccorro da associaQão, quando não
provar o cam de força maior, ou não provar havcl' a praticagem deixado de attender aos seus signaes, pedindo auxilio
immediato, ou não provar haver a atalaia deixado de assignalar a praticabilidade da barra, estando esta praticavel,
não tendo a bordo pratico.
Art. 123. Todo commandante, capitão ou mestre que
entrar, ou sallir ou mudar de ancoradouro sem o auxilio da
praticagem a que deva estar sujeito, não só responderá pelos
danmos que causar, como tambem incorrerá em multa igual
á taxa, que deverá pagar de accôrdo com as disposições do
respectivo regulamento, excepção feita dos casos previstos
neste regulamento, facultando dispensa do áuxilio da praU ...
cagem.,
Art. 124. O commandante, capitão ou mostre quo amcacar, espancar ou malt.ratar por palavras, em acto de serviço,
ctualquer pratico, serú por isso responsabilizado, precedendo
queixa do offendido.
Art. 125. As multas mencionadas neste capitulo serão·
impostas pelo capitão dos portos em beneficio do fundo do
soccorros da associação de praf.icagem da localidade, onde hou ...
ver, ou do cofre da capitania, quar1do a praticagem f,ôr alll
fundada pelo Governo Federal.
-
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TITULO IV

Da praticagem estipendiada pelo Estado
CAPITULO I
Art. 126. Nas localidades em que haja necessidade de praticagem obrigatoria, e não houver associação, poderá o Governo Federal estabelecer o ~Prviço da praticagem, que será
estipendiado pela União, e regido pelas disposições do presente
regulamento que lhe forem applicaveis.
Paragrapho unico. As nomeações do pratico-mór e praticos serão feitas pelo ministro da Marinha, dos atalaiadores
e éscreventes pelo D. G. P. C., dos praticantes de praticos
pela capitania dos portos e dos remac!ores pelo pratico-mór.
CAPITULO II
DO MATERIAL

Art. 127. São applicaveis á ·praticagem estipendiada as
disposições dos arts. 4'3 usqt.Le 48 do presente regulamento.
Art. 128. O Govern(l Federal fornecerá e custeará o mate- rial que estiver designado no respectivo regulamento para o
·
serviço da praticagem.
Art. 129. Todo esse matm~ial será carregado em livro proprio conforme o modelo 2, e o funccionario que tiver a carga
obterá despeza dos objectos perdidos ou inutilizados, mediante
relação enviada em officio explicativo á autoridade competente.
A despeza será escripturada pela repartição que houver
feito o inventario do material.
CAPITULO III
DAS ATTRIBUIÇÕES E DEVERES DOS PRATICOS E MAIS PESSOAL

Art. 130. Ao pratico-mór, como immediato responsavel
pelo serviço da praticagem; compete todas as attribuições e
deveres mencionados no art. 31 do presente regulamento, com
excepção tão sómente da pat-te relativa á administração da
renda.Paragrapho unico. Nada poderá resolver o pratico-mór
sem ordem do capitão dos portos ou do official da Armada que
fõr nomeado director da prati~agem, salvo em caso de urgencia, e nesta hypothese, o prat.ico-mór fará as communicaçõe&.
devidas, logo que fôr possível.
Art. 131. Ao ajudante do pratico-mór e a todo pratico,
praticante, atalaiador, patrão, ou remador, cabem as attribuições e deveres estatuídos para os funccionarios de igual categoria, na praticagem por associação.
Art. 132. O escrevente é obrigado a escripturar (segundo
os monelos ns. 1, ; 3, 4 e :t)) o livro dos assentamentos de todo
o pessoal, o de talao e o de pedidos, além das folhas de pagamento (modelo n. 14), o registro das entradas e sabidas das
J,eis de 192ft- V oi. III

65
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embarcações, e de todo e qualquer trabalho escripto que lhe
fôr ordenado pelo director.
§ 1 . o Todos esses livros ser·ão rubricados, abertos e encerrados pelo capitão dos portos.
§ 2. o O escrevente' deverá tambem escripturar o livro de
carga ou inventario do material (modelo n. 2).
CAPlTULO IV
DOS VENCIMgNTOS DOS PHATICOH E MAIS PESSOAT... DA PRATICAGEM

Art. 133. Os vencimento3 dos prat.icos e mais pessoal da
praticagem serão pagos pelo Estado Federal e constarão de ordenado e gratificação. Os vencimentos do director da praticagem e do escrevente serão pagos tambem pelo ~:.stado Federal,
e constarão de gratificação, só.mente.
Art. 134. Os ordenados e as gratificações serão fixados
nos regulamentos especiaes, teLdo em vista não só a renda provavel ou effect.iva' da praticagem, mas tambem a carestia da
vida na localidade em que esse serviço fôr estabelecido.
Art. 135. Nenhum pratico ou empregado da praticagem
terá direito a outras vantagen~ ou vencimentos, além dos consignados nos respectivos reguiamentos.
CAPITULO V
DAS APOSENTADOIUAS

OU PENSÕES

Art.. 136. Todo pratico. inclusive o prat.ico-mór, que
se achar impossibilitado de c.:.mtinuar no serviço da praticagem, por velhice ou molcsf.ia adquirida no exercício das suas
funcções, será aposentado com o ordenado por inf.eiro, si contar 25 ou mais annos de effecl ivo serviço, e com a quo la proporcional; si contar menos de 25 e mais de 10 annos.
Art. 137. O pratico-mór, o pratico, praticante, atalaiador,
patrão ou remador que ficar inutilizado por desastre occorrido
em acto de serviço e por motivo alheio á sua vontade. terá direito a uma pensão igual ao ordenado; , independentemente do
numero de annos que tenha servido na praticagem.
Art.. 138. Nenhum dos hvores, a que se referem os dous
artigos antecedentes, poderá ~er concedido pAlo Governo Federal sem que preceda favoravel opinião da junta mediea. nomeada ad-hoc pelo director rla pratieagem, c ouvida a D. P. C.
e o Conselho de Almirantado.
CAPITULO VI
DA .\HH.ECADAÇ.\0

E t:ONT.\HILIIlADE DA HENDA DA PIL\TII:.\IlEl\[

Art. 139. A receita da pt•af icagem constat·:i do l'l'ndimento
do se.rviço da praticag·em prnpriamenfe dita, do de soccorros
.das embarcações em perigo; do aluguel do seu material e
das multas em que incormrem os contravPntorPs das dispo~i
c;ões do presente regulamento.
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Art. 140. A retribuição de todo e qualquer serviço da
praticagem será regulada segundo as taxas estatuidas nos regula.nentos especiaes, além 1~ calculadas de accôrdo com as
disposições que se contêm no capitulo 3° do titulo 1°; e não
poderão ser alteradas sem autorização do Governo Federal.
Art.. 141. E' de rigorosa obrigação da autoridade que dirigir a praticagem, ou, na sua falta, do pratico-mór, habilitar
v, repartição _fiscal da localidode a fazer effectiva a cobrança
de todas as som~as que forem devidas em retribuição dos serviços prestados pelos pralicoa e demais empregados da praticagem.
Neste intuito, logo que qualquer pratico ou praticante tiver concluido o serviço de pilatar uma embarcação, ou algum
outro trabalho, cujo producto faça parte da renda da praticagem, organizar-sc-ha a respectiva conta que, depois de a~si
gnada pelo dito pratico e rubr:cada por aquella autoridade ou
pelo pratico-mór, será enviaü á referida repartição.
A' vista desta conta ou guia de talão, é que o pagamento se
effectuará (modelo 13).
Art. 142. Nenhuma cobrança por serviço feito pela praticagem ~erá demorada além rle tres dias, e, no caso de se não
ter realizado neste prazo; sem justo motivo, far-se-ha a referirla cohr~nça peremptoriamente, por intermedio da respectiv!l autoridade.
Si, porém, fôr navio da Armada nacional, ficará isento de
qualquer paga.
Art. 143. Nenhuma embarcação, que pretenda sahir á
barra, t'Peeberá auxilio da praticagem, sem que tenha exhibido
documento comprovando haver realizado o pagamento da taxa
que lhe corresponder (modelo n. 13).
Art. i .VJ,. O director da pt·aticagem ou o capitão dos portos enviará mensalmente :1 D. P. C. a relação dos serviços que
t'. me~nna pl'aticagem houver prestado e, bem assim, o valor
da renda por ella produzida. afim. de .Que possa saber si convém
ou não alterar a taxa cstabclel·ida, ffif~lhorar o servico ou supprimil-o.
TITULO VI
CAPITULO I
DlSPOSIÇÜES UER.<\.ES

Art. 145. Hó quem tivet· nomeação ou titulo de pratir~o
poderá responsahiliza~·-se pelo f:erviço da praticagem, tanto nas
barras; bahias e portos; como no Iittoral· c no interior dos rios
e lagôas.
Todo aquelle que, sem ler o titulo, se apresentar para
dPsempenhar as t'unc,;ões de pratico, incorrerá na pena du
crime de exercer profi:;;são que lhe é vedada, e não poderá n·clamar pagamento pm· set·vif;o PI'esf.ado.
Parugmphu unicu. Os mef'LrPs da~ nmbareaçõ.-s de pequena (•aJJotugL•m, eom cada uassada pela Capitania do~ Plll'tos da localidade, são consider:ldos pralicos da cusla. barra:-; e
portuR, de cuja praticagem presl aram exame.
;\ t•f. 1 4ô. Os praUeos usarão dolman sem divisas e adornos, bund ou chapf.•o de palha, tendo como distinctivo um
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prumo de 0,05 em cada braço, e os praticantes, um prumo no
braço direito.
Art. 14 7. E' prohibida a collocação de qualquer mtstro
nas proximidades das atalaias.
Art. 148. Por occasião de sinistro o pratico-mór poderá
chamar, de accOrdo com· o commandante, capitão ou mestre
da embarcação soccorrida, a gente que fOr necessaria para o
serviço.
Art. 14 9. A praticagem rleverá rocegar e suspender as
ancoras e amarras perdidas nos canaes das respectivas circumscripções, e si. dentro de 15 dias ninguem as reclamar, ou si o
reclamante não indemnizar as despezas que se houver feito com
a praticagem, ou serão vendidas, e o seu producto recolhidoao c.ofre em beneficio do fundo de soccorros da mesma praticagem, ou utilizadas no serviço do porto.
DISPOSIÇÕES TnANSITORIAS

Art. 150. Os actuaes praticos-móres, titulares, conservarão
essa denominação, mas não exercerão as funcções correspondentes, si não forem reeleitos, continuarão a ter os mesmos
vencimentos, percentagens e farão o serviço em co~unto com
os demais praticos.
Art. 151. As autoridades prestarão aos praticos toda coadjuvação e auxilio que forem necessarios a bem do serviço
publico.
Art. 152. Nas associações de praticagem em que o pratico-mór e o ajudante ou qualquer delles tiverem mais de tres
annos de exercício se procederá a eleição (art. 14) conjuntamente com o thesoureiro, 30 dias após a data da publicação
deste regulamento.
Art. 153 . Dentro de um anno depois da vigencias deste
regulamento, poderá o Governo alterar e modificar seus artigos confnrme as exigencias do serviço, sem augmento de despeza.
Art. 154. Ficam revogadas as di$posicões em contrario.
Rio de Janeiro, 31 de dez9mbro de 1926. - Arnaldo Siqueira Pinto da Luz.

Modelo n. 1
PRATICO

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

de •....................•..•.•.••............................................•..............................................
ral de .................•.......................... nasceu em ........•................................................•......•

1

Historico

.

~

Notas explicativas de debito e credito

íll

............................................................
····························································
F ...•....

.\judante do pratico-mór

Ordenado e quotas do mez ..

8
o

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

F ...........•.•.......••••.•.
Escrevente

Escrevente

····························································
... . . o...................... F •••...•••......•..•.........•.
Escrevente

'tj

g

o •••••••• · •••••••••••••

tou posse e entrou em exercício em ...•.......................

Ajudante do pratico-mór

Exerci cio de ........•.........•...........•............... ~· •..

tr.l

"X
tr.l

~
c::
~

Idem idem idem.
F .•.•....•...................••••

o<

Escrevente
(Livro de assentamentos do pessoal.)

Observações - Este livro será aberto pelo capitão dos portos. Na parte denominada - Historico - se lançará tudo quanto fôr
;rente á nomeação, admissão, multas. prisão ou suspensão, louvores ou reprehensões e serviços extra rdinarios dos praticas e mais
!)regados; e na que diz -Notas explicativas de debito e lredito- tudo quanto fôr concernente ao abono de vencimentos.

~

~

Modelo n. 2
N. 1

N. 1

xercicio de ...................................•................
A Associação de Praticas de ............................. .

Exercício de .....................•............................. •
A Associação de Praticas de .............................. .

• •

························.···································· ~.·I ······························································
QJ
CI:S

Inventario de material

t::

Resalva do material inutilizado

CI:S

Ao thesoureiro desta Associação ....................... ..
:a carregado, sob sua immediata responsabilidade, o material
'rtencente á Associação de Praticas : ·
1 lancha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2:000$000

CQ
~

.

~QJ

cn'O

8o

'"~

-~
~ ......
""cn
C..t1J

F ....................... .

F ............••.........•

o :

Pratico-mó r

Escrevente

1 baleeira..........................

~00$000

'O c

200$000

leiS.

F ..•••••........•.....•••

Pratico-mór

F ......••.....•..........

Escrevente

Para resalva do thesoureiro e por ordem do capitão dos
portos, se elimina deste inventar,o uma baleeira inutilizada·em
serviço, conforme o officio n ........ .

QJo

38 remos...........................

c.J'I.

cu •
'ü

oC/) .•
C/)

<

~

rJl

8
g
~

~
tlil

X

i"
~

(Livro de inventario do material.)

Observações
Deve ser numerado seguidamente, aberto pelo capitão dos portos.
Este livro será para a carga de todo o material pertencente á Associação e, bem assim, para sua descarga quando fôr inutilizado
perdido.

N .........•

Modelo n.

:xercicio de. . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .

Associação de Praticas da Barra de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N ........ ..

Exerci cio de ........................................•.•••••.••• ,

I : .I
Q

3

Associação de Praticas da Barra de ................••....••

•

'O:
CI:S •

""'""' ..
CI:S •

Recebi do Sr. F .......................................... .
commandante
da embarcação .................... de ..........• ·
'O"'
tno toneladas metricas e ............... metros de calado, de nacio~'O
·- CI:S
nalidad.! ..................... a quantia de ............•... ~ •.••
1a-;;
Q:t.t.l proveniente da praticagem da mesma embarcação nesta barra.
aJo
'O~
Em .. ·~ ........................................... ~ ..•••••
o :
ICI:S •
(.J".
F ......•........•.......
F.······················
CI:S •
·u :
Thesoureiro
Escrevente
o ·(Livro de talão)
~

CO:
Fica carregada em receita ao thesoureiro da Associação a
1 quantia de ................ proveniente de .................. .
toneladas metricas e ................. metros de calado de agua,
Je nacionalidade .................... cuja entrada ou sahida se
realizou no dia .............................................. .
F •....••.••.•.......••..
Escrevente

Ob.;ervações -

Deve ser

F ....................... .
Thesoureiro
num~rado,

CI:SQ

>
~
or:n

g
~
~
::o
t>j

~

t::l

n

c~
:2
o

.,

aberto e encerrado pelo capitão dos portos.

--
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Modelo n. 4
EXBRCICIO DE ••••••••

O thesoureiro da Associação de Praticagem de ....•....•..•..•.•.••.. em c(c com o cofre da praticagem
DEVE
)

......

neiro ••

19 ••••••

.... .... A importancia

arrecadada
pelo talão n ........ pela
praticagem da embarcação .......•.....•....
Idem idem idem pelo talão
n .......•.... da embarcação .........•.•.•....
Idem idem idem pelo talão
n ............ da embarcação .....•...•.•......

janeiro .•

300$000
150$(.00

-----

650$000

compra de remos
conforme o documento
n .....••••••.•.........
Pela importancia despendida com o pagamento
dos vencimentos do pessoai da praticagem, relativos ao mez de dezembro ultimo, conforme o
documento n ...•..•....
Amortização da divida da
praticagem, na razão de
0
• • • • • • • /o sobre .•......

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

Dinheiro retirado para o
fundo de soccorros, na
razão de ...•... o I o sobre

----650$000

30$000

:»-

~
o00

300$000

8
'ti

g
tl'il

150$0001

25$000
······················· ----Saldo que passa para o
mez ~eguinte ........... ..........

::c
tz;l

;.<

505$00C

F ....................... , .................

§
:3

<
-o
145$()()(

---650$00(

Praticagem ................................•............................................................... ·················~
Está conforme,

.••••.•..•••..•.•......•................

....
§

I Pela
........
I

200$000

HAVER

F ................. ,. ............. -. .....••.•.•.•

Pratico-mó r.
Thesoureiro.
· Escrevente.
Observações - Este livro, que deve ser numerado seJ!'uidamenta e aberto pélo pratico-mór, servirá para lançamento de todri
eita e despeza da Associação. O saldo verificado no fim de cada mez constituirá a primeira receita do mez seguiute.

Modelo n. 5

F •••.•.•.....••..••.•.•••..•••.••••••••
Capitão dos portos

Ao primeiro dia do mez de janeiro de ..•.......•.......................•..•.......•.. achando-se presentes o capitão dos portM"
· ..•.••...........................•.........................•.. , o pratico-mór F •.•••....•••...••••.•.•••••.•••..••••.•••••••• ·!:.
hesoureiro .••....••....•........•.......••.................... , o ajudante do pratico-mó r F ....•......••.•....••.•.•••..•..••••••
. . . . . . • • . . . . . . • • . . . e o escrevente F .•.....••.......•..........................•..•.•••....•... ,. foi pelo thesoureiro apresentado o
iancete mensal e confrontado com o livro de receita e despeza da praticagem da barra de ..................................••..•..•
~xaminados todos os lançamentos, verificou-se haver a dita praticagem arrecadado, durante o mez ultimo, a quantia de ......••.••..••
. · ••...........................•...•.......................................................... a qual, confrontada com a despeza
ita no mesmo período, produz o saldo de ............•................................................•..... ~ ........•......•••.• ·
'e fica recolhido ao cofre, para ter o competente destino.
E como se reconheceu esta a escripturação feita de accôrdo com o regulamento vigente, mandou o Sr. capitão dos portos que eu
..................................................... , escrevente, lavrasse este termo, que é rubriéado pelo capitão dos portos é
signado por mim, que o escrevi, e por ..........•.........................................

>
Q
or/.1

8

g
~
1111
~

tr.l

g
~
o

F .•....•..••..••..•.•.••..•..••....•.•..•...•••••• : •••
Escrevente.
F ...••.............•..•...•....•.....••.....••••.••••
Patrão-mó r.
F ...•..........•.••. ·..........•....••...••••.•••.••••

Ajudante do pratico-mór.
F .....•••........•............•...........•...•••.•••
Thesoureiro.

e>

~

w

EXERCICIO DE •••••••••••• -

DEVE

Modelo n. 6
O thesoureiro da praticagem de .................... em C/C. ~om o .fundo de soccorros

HAVER

....

-o··

I

!

19 ••••

eiro ..••.. 1•••• IA importancia de ......•.••...••••.•
arrecadada para o fundo de soecorras, no mez de ••...•.•...•...
. • . • . • • . . . conforme o livro de
cfc e documento n ....... e que
foi depositada .•.•.•..•..•.•.....
como se vê de ...•....••........
F ...•.••..••..••
Thesoureiro

1

'

211$000

F............... F............. .
Thesoureiro

Escrevente

25$000

>

. ••.• Dinheiro retirado para a compra de
remos, conforme a ordem do
pratico-mó r n ..•.....•..........
F •.....••.••••••
Thesoureiro

500$000 i Março ......

F............... F............. .
Thesoureiro

Fevereiro .. ·I· ... jPela compra da apolice n ........... .
do valor de 200$, agio, sello· e
corretagem •....•........•...•..•

F ..••.••.•.••.•
Escrevente

ereiro ... 1•••• lidem de ............•...• arrecadada
no mez de ........... conforme o
livro de cfc e que foi depositada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . como se
vê de .......................... .

~

19 .••.

Escrevente

I

~

r:/J

30$000

g

F .•••••••••••••
Escrevente

i.... i

ti:!

::c

~

Pela i mportancia das pensões pagas
neste mez ......•..............•.

F..............
Thesoureiro

:X

200$()()(i)

F.. ,.......... .
Escrevente

A importancia de 200$ proveniente
do valor da apolice n ............ 1 200$000
F •..•••••.•••.••
Thesoureiro

8

F •••••••••••••••
Escrevente

Observações
Este livro será numerado seguidamente e aberto pelo capitão dos portos. A sua escripturação só deve ser fechada no fim· do·
:rcicio com um terno semelhante ao de que trata o a1tigo ...... .

~-

c:

:!-<!
o

Modelo n. 7

ORDEM N. 1
O thesoureiro fica autorizado a despender a quantia de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . para acquisição dos remos.
,:isos ás embarcações desta praticagem, devendo fazer o preciso lançamento e notas.

Praticagem, em .....••.•........•.............••.•...•.•
F •••••.•••.......•••• •· •••••••••••••

Pratico-mó r

~

a

(Jl

g

g
Modelo n. 8

ORDEM N. 2
J

O thesoureiro fica autorizado a recolher ao cofre da praticagem a imprtancia de .............................................. .
fundo de soccorros que se accumula neste mez, devendo fazer o preciso lançamento e notas.

~
·~

X

g
...,
~

Praticagem, em ........•...................•.........•.•
F ••••••....•••••••••••••••••••••••••

Pratico-mór

a>

~

Observações :
Estas ordens serão numeradas e guardadas como resalva para a prestação de contas do thesou.reiro.

~

Modelo n. te
p .••••••.•.••.••.•••..•••••.•••••••••••••.•....•...•....••.•....•.••••••...••••••..••••.•.•.•..••••••••••.••.•.••..•••
de........................................................ Natural de .•.••.•......•.•••••.....•.....•... ·-· ....••.••••••••••
ceu •••..•.....•.•........•..••........•..•.......•••..••.....•••.•.•......
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NOTAS EXPLICATIVAS DO DEBITO E CREDITO

HISTORICO

·1eado por ............................•......................

Exercicio de ...... .
Ordenado e gratificação no mez ........•............•..•••.••••••

-··························· F: •••..•••..•...•.....•.•.••••• F ..•.......•..•.•••.•.......••.
Ajudante do pratico-mór
Escrevente
Ajudante do pratíco-mór
1ou posse e entrou em exerci cio a ...•...•...••...........••.

F .•.•••••...••••.•..•••••••••••
Escrevente

~

rJJ

g

g

,
t;l:l
t;l:l

~

ê

F ....••••.•••••••.•...•.•••••••••..••.••
Escrevente.

(Livro de assentamentos

do~pessoal

do soccorro.)

OBSERVAÇ0ES
Este livro será numerado e aberto pelo capitão dos portos.
Na parte denominada- HISTORICO- se lançará tudo quanto fôr referente á nomeação, admisssão, multas, prisão ou suspensão,
)f ou reprehensão e serviços extraordinarios dos praticas e mais empregados; e na que diz respeito ás- NOTAS EXPLICATIVAS DO
ro E CREDITO- se lançará o que fôr concernente ao abono de vencimentos.
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Modelo n. 11
cagem da barra de .•.•.....•.•.•........•...•.•.•.. , . . . • . . . •

Praticagem da barra de .••.....••.•••....................••. , ••.• •

Inventario do material

Resalva do material

\o thesoureiro desta associação fica encarregado e sob sua imPara resalva do thesoureiro e por ordem do pratico-mór se
ata responsabilidade o seguinte material perten..:ente á Fa- elimina deste inventario uma lancha que estava carregada por
a Nacional e empregado no serviço de praticagem:
3:000$ e se inutilizou no serviço.
1 lancha •...........................
1 catraia ........................... .
1 virador .....•....................•

F.· .........•......•.•..........

3:eo0$000

1:000$000

Pratico-mór

500$000

F •.•..••••••••••••••••••.•••••

F •.•••.

Thesoureiro

F ...•••...••.••.••••..••••••••••••.•••.

, ..•.............. e tal mez e anno.

Pratico-mór

F .....•....•........•...••...•

Escrevente

Thesoureiro
I

(Livro de inventario do material)

••••••••••••••••••••••••• • .••••••

Escrevente
Observações
Este livro será rubricado, aberto pelo capitão dos portos.
Quando o inventario tiver sido feito pela repartição fiscal dil localidade, a descarga será escripturada pela mesma repartição,
ante officio do pratico-mór.
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Pratico-Mór
Exercício de ..........
ha para pagamento dos ordenados e gratificações vencidos pelo pessoàl empregado nesta praticagem, durante o mez de ...... .
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. Pratico-Mór
Escrevente

Modelo n. 13
~

N......

N..... .

p ••• • •• • • • •••••••• • ••••••••••••••• • •••• • ••••••••••• •............
Pratlco-Mór

F ••...................................................• • •.• • ••••
Pratico-Mór

Exercfcio de.......

Exercicio de ..•...•

Praticagem da barra de ..••.• , • • • • • • • • . • • • . • • • . • • . • . . • • . . • . • . • • •. • Praticagem da barra de ......•.•......................•..•••...•.
N.t.

N.l.

Entrada

Bntrada
O Sr. F. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . deve entregar na ..........•
(nome da repartição fiscal da localidade) a quantia de ............ ·.
correspondente á taxa de praticagem do navio . . . . . . . . . . . . . . de
nacionalidade. . • . . . . . . . . . . de toneladas metricas e. . . . . . . . metros
de calado, cuja entrada se realizou hoje ....... de_ tal mez e anno.
F •.•.....•..........••••.•....
Thesoureiro

F •••••.•.•..•....•......•..•.
Escrevente

O Sr. F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . deve entregar na repartição
. . . • • . . . . . . . . . . . a quantia de ........... correspondente á taxa de
praticagem da embarcação . . . . . . . . . . . de nacionalidade ..•....•..
de •.....• toneladas metricas e • . . . . metros de calado, cuja entrada se realizou hoje. . . . . . . . . . de tal mez e anno.
F •..•.•.......•.......•.......
Thesoureiro

F ...................•.......•

Escrevente

Sabida
F •••.•••••••••.•••••••••.•••••
Pratico-Mór

(Livro talão)

O Sr. F ................• commandante, capitão ou mestre da
embarcação supracitada, apresentou o conheçimento n ....... passado em data de • . . • • • · pela repartição ............... provando
haver pago a taxa da praticagem que lhe cor~esponde.
f' ..••.•.•...••....•..••......•.
Thesoureiro

F ••••••••••..••...••..•.••.••
. Escripturario

Observações
1 . a Este livro deve ser numerado, rubricado, aberto e encerrado pelo pratico-mór.
2.• O commandante, capitão ou mestre do navio, que tiver de sahir, apresentará ao pratico-mór ou a quem suas vezes fizer o
conhecimento a que se refere o art •.••• para ser lançado neste livrn
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Modelo a. 12

N.........

N........ .

P..............•.•....•......................................... P...................••• , ••.••••• !•••········~···················
Pratico-mór

Pratfco-mór

Pedido n. . • . . . . ..

Pedido n ....... .

Prat~cagem

da barra . .•.•....... , . . • . . . . . • . • • • • . • • . . • • . . • • . . . • • • •

Praticagem da barra •• •••••••••••••••.•••.•••..•••..•..••••••••.•

Registro n . 1
Para o serviço desta praticagem precisa-se de •...... ~. . . . . . . .

Para o serviço desta praticagem precisa-se de ............... .

................................................................ ........................... ................................... .
........................................................,....... ................................................................
~

P... ..... ....... .•. •. .... ......

P... ..... .. ........ .. .........

Ajudante do pratico-mór

P............ .................. P................ ............ .

Escrevente

Escrevente

Thesourefro

Recebeu-se em. • • • • • • • • • . o seguinte :
Remos (quinze)...........................................
15
Brim (vinte metros). . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . •
20
que produzirão velas, sendo tudo carregado ao responsavel no
livro de inventario do material a fls.

p..............................

p ............................ .

Ajudante do pratico-mór

(Livro de pedido)

Escrevente
Observaç6es

1. • Este livro será numerado, rubricado, aberto e. encerrado pelo pratico-mór.
2.• O material pedido será fornecido pela Capitania, por conta e ordem do Governo Federal, e encarregado o pratico-mór pela
repartição que tiver escripturado o livro de inventario.
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APPENDICE

DECRETO N. 16. 948 -

DE

•22

DE JUNHO DE

192·5

PublÚa a adhesão das Indias Neerlandezas ao Instituto Internacional de Hygiene Publica de Paris

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil
faz publica a adhesão dos Paizes-Baixos, em nome das Indias
Neerlandezas, á Repartição Internacional de Hygiene Publica,
com séde em Paris, inst itu ida pelo accôrdo de Roma de 9 de
dezembro de 1B07, eonformc communicou ao Ministerio das
Relações Exteriores a Embaixada Italiana nesta capital
em nota n. 442/41, de 24 de abril do corrente anno, cuja traducção official acompanha o presente decreto.
Rio de .Janeiro, 22 de junho de 1925, 104° da Indepcn·
dencia e 37° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDE~,

José FeÍix Alves Pacheco

Traducção official :
Embaixada da H alia .
N. 442/41.
Pos. A 16/248.
Rio de Janeiro, 24 de abril de 1925.
Senllor ministro,
De ordem de meu Governo, tenho a honra de levar ao
conhecimento de Vossa Exc,ellencia que a Legação dos PaizesBaixoa em Roma pediu inscrever as Indias Neel'landezas separadamente desse reino na Europa, entre os paizes que parti-·
cipam da Repartição Internacional de Hygiene Publica em
Paris, instituída pelo accôrdo de Roma, de 9 de dezembro de
1907.

A mesma Legação accrescent.a que, emquanto o .Reino dos
Paizes Baixos permanece, para os effeitos da contribuição, na
regunda categoria dos mencionados Estados, as Indias Neerlandezas ficam inscriptas na terceira categoria.
Ficaria, portanto, grato a Vossa· Excellencia si se dignasse
de accusar o rrccJJimcnto dessa communicação a esta Regia
Embaixada.
Peço accei Lar, senhor Ministro, os protestos da minha
mais alta consideração. - R. Boscarelli.
A Sua Excellencia o senhor Dr. Felix Pacheco, Ministro
de Estado das Relações Exteriores. - Rio de Janeiro.
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DECRETO N. 17.030--

DE

2

DE SETEMBRO DE

1925

St!bstittíe a linha {errea de Arassuahy a Tremedal, cujiJ
const1·ucção está contractada com a Compagnie des Chemins de Fer Fédéraux de l'Ést Brésilien, pela de Theophilo Ottoni li Figuei1·as, e approva os estudos de{inUivos
da 1a secção desta linha, assim como os respectivos or ..
çarncntos, na im1)()rtancia total de 6.270:459$513
O Presidente ela Brpub!ica dos Estados Unidos do Brasil,
tendo em vista o contmcto celebrado com a Compagnie dr~
Chcmins de lier Fódéraux de l'Ést Brésilien, em virtude do
decreto n. 1 -1.068. de 19 de fevereiro de 1920. para a construcção e arrendamento das estradas de forro federacs dos Es1::"dos da Bahia, Sergipe e norte de Minas Geraes:
Considerando que o paragrapho unico da clausula td daquelle conf.raefo au t.oriza o Governo a, de accôrdo com a companhia, fazer substituir qualquer linha ou trecho do linha
constante do § 2° da clau&ula 39, por qualquer linha ou trecno
de linhas das mencionadas no § 3° da mesmo clausula 39, de
extensão equivalente;
Considerando as incontestaveis e immediatas vantagens
que, para a r(~de de que é objecto o referido contract-o, trará a
construcção da linha de Theophilo Ottoni a Figueiras, como
parte do prolongamento da Estrada de Ferro Bahia o Minas;
Attendendo ao que requereu a Companhia Ferroviaria
Éste Brasileiro, como assim passou a denominar-se a antiga
Compagnio des Chcmins de Fer Fédéraux de l'Ést Brésilien,
e ao que a respoilo informou a Inspecloria Federal das Estradas.. decreta:
Art. 1. De accôrdo com o paragrapho unico da clausula
H do contracto autorizado pelo decreto n. 14.068, de 19 de
fevereiro de 1920, fica substituída a linha ferrea de Arassuahy a Tremedal, a que se refere a alinea f do § 3° da clausula 39, pela de Theophilo Ottoni á estação de Figueiras, na
Estrada de Ferro rle Victoria a Minas, como parte do prolong·amenlo da Estrada de Ferro Bahia e Minas, a que se refere
a alinea g do § 2° da mencionada clausula 39 do citado con-tracto.
Art. 2.° Ficam approvados os estudos definitivos, apre~entaclos pela companhia contraclante, da primeira secção da
linha de 1~heophilo Oltoni a Figueira~:~, com a extensão de
36 kilometros, comprehendidos entre as estacas - O - e 1 . SüO - , tendo como ponto de partida a estação de Sucanga,
d~ Estrada de Ferro Bahia e Minas, e constantec;; de dous trectos, sendo um com 1G km,900 e o outro com 19 km,100 .. conforme documentos quo com este baixam, rubricados pelo director geral de Expediente da Secretaria de Estado do Minisicrio da Viação e Ohrac; Publicas.
Paragrapho uni co. Ficam igualmente approvados e tambem baixam, devidami:mte rubricado·s, os orçamentos dos dous
trechos da linha de Theophilo Ottoni a Figueiras, os quaaes,
com as correcções nelle feitas pela Inspectoria Federal das
Estradas e deduzidas, nos dous orçamentos, a verba relativa
0
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a material rodante, ficaram reduzido·s, o do primeiro tr.echo a
1 661 ·614$599 e o do segundo a 4. 608:844$954, na Import~ncia· total de 6. 270:459$513 (seis mil duzentos e setenta
contos quatrocentos e cincoenta e nove mil quinhentns e
treze réis) .
Art. 3. A companhia requerente fica obdgada, por occagião da locação a fazer a revisão do traçado entre as estacas
1.240 e 1.712, 'afim de se verificar qualquer .melhoramento
possível nesse trecho, como propoz a Inspectona Federal das
Estradas.
Rio de Janeiro,. 2 de setembro de t 925, 104° da Independencia e 37° da Republica.
0

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Francisco Sá.
RECTIFICAQÃO

O or~,;amenlo do primeiro trecho da linha ferrea de Theophilo Ottoni a Figueiras, a que se refere o paragrâ.pho unioo
do art. ·2° do dcercto n. 17.030, de 2 do setembro de 1925,
fi.cou reduzido a 1. fl61 :614$5·59, c não eomo sahiu publicado
no Dia1'io Of{icial do 27 do correnl c mrz.

DEORETO N. 17. 091

-DE

21

DE OUTUBRO DE

1925

Regula a concessão dos fa·vores constantes do decreto n. 12.944
de 30 de março de 1918, e dos decretos legislativos n. 4.246
de 6 de janeiro de 1921, e n. 4.265, de 15 de janeiro de
1921
O Presidente da Rerpublica dos Estados Unidos do Brasil,
tendo em vista o decreto n. 12.944. de 30 de março de 1918, e
os decretos legislativos n. 4. 246, de ô de janeiro de 1921, numero 4.265, de 15 de janeiro de 1921, e n. 4 .801, de 9 de janeiro de 1924, decreta:
Art. 1.0 A's emprezas, legalmente constituídas no paiz para
a exploração da industria siderurgica e metallurgica, com o
emprego de materias primas nacionaes e produccão minima
diaria de 20 toneladas de ferro gusa e quantidade correspondente de ferro e aço laminado ou manipulado, poderão ser concedidos os seguintes favores:
f.o A isenção de impostos de importação e taxas de expediente, durante o prazo de vinte e Cinco ·annos, para os:
a) machinismos e matcriaes
que forem destinados á
construcção, installação e ampliação de suas usinas e fabricas
destinadas á produccão de ferro gusa, ao e ligas, laminação e
.
manipulação de seus productos e sub-prodnctos;
b) mnchinismos e materiaes destinados ás usinas de. carboniza~ão ue madeira e utilização dos sub-productos;

1044
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c) machinismos e materiaes destinados á geração e transmissão de energia hydro-electrica indispensavel ao funccionamento das usinas e das installações necessarias ao desenvolvimento das mesmas e das fabricas e dependencias;
d) machinismos e materiaes para pesquizas e e:XJploração
de pedreiras e material rcfractario, bem como de jazidas de
minerios e combustíveis, neccssarios aos serviços das usinas,
fabricas e dependencias;
e) machinismos e materiaes destinados á construccão,
conservação e funccionamento das estradas de ferro de pequeno percurso, estradas do rodagem, cabos aereos e outros
meios de transporte, necessarios ás usinas e fabricas e ao escoamento de seus productos;
f) machinismos e matcriaes necessarios á conslrucção e
ampliação das fabricas de cimento.
2. A isenção, durante o prazo de vinte e cinco annos, de
todos os impostos federaes que, porventura, incidirem sobre a
construcção, ampliação e ex.ploração das usinas, fabricas e depcndencias, productos e suh-productos;
3.0 O direito de desapropriação, nos termos da legislação
em vigor, para os terrenos e bemfeitorias imprescindíveis ás
construcções de estradas de ferro de pequeno percurso, estradas de rodagem, cabos aereos e linhas de transmissão de
energia hydro-elcctrica, neeessarias ás usinas e fabricas, de
accôrdo com os planos approvados pelo Governo;
4. 0 A reducção, durante o prazo de vinte e cinco annos, nos
fretes das estradas de ferrrJ e linhas de navegação do Governo
Federal, para o transporte de machinismos, materias primas e
materiaes necessarios aos trabalhos das usinas, fabricas e dependencias, hem como para o transporte de seus productos e
sub-productos;
5. Emprcstimos destinados á ampliação de usinas e fabricas até a importancia do capit.al effectivamente despendido
na installação e não excedentes a cinco mil contos.
Paragrapho unico. Consideram-se materias primas, para
os effeitos deste decreto, o minereo, o combustível e os fundenles, neccssarios á fabricação do ferro gusa.
Art. 2. As emprezas, que quizerem gozar dos favores de
que trata o artigo anterior, obrigar-se-hão ao seguinte:
1o, installar e manter em pleno funccionamento um ou
mais altos fornos para a fabricação de ferro gusa com a produr-ção diaria nunca inferior a 20 toneladas;
2°, installar e manter em pleno funccionamenlo usinas,
com a prndue<:ão diaria mínima de 20 toneladas. para a fabricação de ferro e aço, estamparia a frio e a quente, e mauipulação dos respectivos productos, empregando como materia
prima o gusa produzido na usina siderurgica de que trata o
numero anterior;
3", utilizar as escorias dos altos fornos na fabricação de
cimento ou adubos;
4°, submetter préviamente ao exame e approvação do Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio todos os plano_§!, especificacões e orcamentos das in~talJações c construccoes que fpnham de reaUzar. bem como os planos de alterações substanciae~ e processos novos a adaptar no desenvolvimento de .sua<:; usinas c fabricas e dependencias, sendo os mesn:os const.der~dos approvados, para todos os effeitos, si não
tiverem sido Impug·nados no prazo de sessenta dias a contar
da data da apresentação;
·
0
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5°, franquear as usinas, fabricas e dependenc~as aos fisGoverno, fornecendo-lhes todos os esclarecimentos solicitados;
.
6o, manter, durante o prazo de .dous annos! em suas USInas e fabricas 10 menores aprendizes, escolhidos de preferencia entre os' alumnos das escolas de aprendizes artífices ou
patronatos custeados pelo lV{inisterio da Agricult~1ra, com .a
diaria minima de 2$ a 5$, bem como tres engenheiros ou chimicos formados pela Escola Polytechnica ou pela Escola de
Minas do Ouro Preto, de accôrdo com a indicação feita pelo
ministro da Agricultura, com vencimentos mensaes não inferiores a 500$000;
.
7", emprrgar nos seus Rervicos, pelo menos, cincoenta por
cento de operarias brasileiro~;
8°, fazer, sem prejuízo dos seus serviços e sempre que o
Governo julgar conveniente, as experiencias necessarias para a
verificação da possibilidadfJ de aproveitamento de materias
primas do paiz;
9°, permitti r visitas dos alumnos das escolas de engenharia, qunndo acompanhados dos respentivos professores, e em
occasião que não acarrete perturbacão ao servico;
1O. reflorestar o terreno necessario ao supprimento regular
do carvão de mndeira de que precisarem, sendo as respectivas
árPas fixarlns pelo Ministerio da Agriculturn, Industria c Com•ncrcio ·
11; vrndm· ao Governo Federal até trinta por cento da sua
prodnccão annual de material de ferro e a.ço, a preço inferior
ao identico importado Cif, accrescido dos impostos de imporfação e taxas de expediente e do Cáes do Porto;
12, recolher annualmente ao Thesouro Nacional a quota
de doze contos do réis, para as despezas de fiscalização, e bem
assim, depositar no Thesouro Nacional a caução de cem contos rlr: réis ( 100: 000$000), antes da assignatura do contracto;
13°, iniciar as construcções e installações dentro do prazo
de sei~ mezes a contar da data do registro do contracto pelo
Tribun~d de Contns, sob pena rte caducidade, a juizo do Governo. indopcndcnfo de acção ou interpollnção judicial ou exfra-.iurticial.
·
Art. 3. Os emprestimos, de que trata o n. 5 do art. 1o,
serão feitos pelo prazo de 12 annos, vencendo o juro annual
de 5 % e só se tornarão effectivos depois de lavradas as escripf.nras de hypotheca ao Governo das usinas, fabricas e dependencia~.
,
§ J • Para os fins do presente art.igo, a avaliação das usi-nas, fabricas c dependencias será feita por tres peritos do Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio, á vista dos
documentos apresentados pelos interessados e do exame procedido pelos mesmos peritos.
§ 2. Os emrreslimc,s serão amortizados em dez pre~~a
cões iguaes. comecand<) essa amortização dous annos depois da
data da hypotheca.
~ 3. A primeira amortização será feita dentro de 60 dias,
nepois do prazo estipulado no paragrapho anterior. e as seguinte-; rlPntrn. dP nO dias. depois de findo cada nm dos annos
nltrriot'PS.
§ 4. O p:wament.o dM Hmorf izações de que trata o presente artigo poderá ser feito no tono ou em part.e, a juizo do
Governo, em material produzido pelas usinas e fabricas nlé
'J limil~ n1aximo de um ten;o da produccão.
r;:~es do
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Art. 4. A isenção de impostos de importação e ~axas de
expediente, de que trata o n. 1 do art. 1o, sómente será concedida si os machinismos e materiaes não tiverem similares
no paiz, e depois de approvados os planos, especificações e
orçamentos de que trata o n. !1: do art. 2°, sendo vedado ás
emprrzas alienar os productos importados com isenção de direitos sem prévio pa.gamento dos respectivos impostos de importação e taxas de expediente.
Paragrapho unico. O requerimento para esse fim deve ser
dirigido directamente ao ministro da Fazenda na Capital Federal, e, nos Estados, por intermedio dos inspectores das alfandegas, acompanhados dos seguintes documentos:
a) a relação, em triplicata, dos objectos a despachar, com
designação, de especies, preços, quantidades, pesos ou medidas,
formulada em lingua vernacula, exceptuados os objectos que
não tenham traducção Iitteral technica ou nomenclatura convencional admittida correntemente no paiz, para os quaes é preferível a conservação da expressão estrangeira;
b) o certificado do fiscal do Governo junto á em preza,
acompanhado da relação acima referida, datada e rubricada folha a folha pelo mesmo fiscal. Esse certificado acompanhará
sempre a primeira via da relação do material.
ArL 5. A reducção de fretes, de que trata o n. ~ do artigo J ", será regulada em contractos especiaes com as estradas
de fe,rro o linhas de navegação, depois de approvadas as respectivas minutas pelo ministro da Viação e Obras Publicas, não
podendo,em hypothese alguma, ser o frete inferior ao custo
real do transporte.
Art. 6. O Governo obriga-se a comprar ás em prezas, nas
condições de que trata o n. 12 do art. 2°, a quantidade de
ferro e aço que tiver de adquirir para o supprimento de suas
necessidades, desde que as usinas e officinas produzam artigos
identicos em typo e qualidade áquelles de que o Governo precise, em porção equivalente á quota parte que a producção da
em preza representar na producção total das. usinas e officinas
congeneres installadas no paiz.
Art. 7. O Governo auxiliará o desenvolvimento das usinas,
construindo pe·quenos ramaes de estrada de ferro, uma vez que
julgue indispensaveis ao abastecimento das mesmas e ao escoamento dos seus productos e sub-produotos.
Art. 8. O Governo, sempre que julgar conveniente, interporá seus bons officios para que os concessionarios obtenham
isenção de quaesquer impostos estaduaes ou municipaes que
porventura incidam sobre suas usinas e dependencias, trafego
de materias primas e materiaes, destinados ao fornecimento
das mesmas, e respectivos productos e sub-productos.
Art. 9. O Governo poderá conceder utilização de forças
hydraulicas do seu domínio para a exploração e o desenvolvimento das usinas, desde que taes forças não sejam necessarias
aos serviços federaes.
Art. 1O. O Governo poderá, em qualquer tempo, requisitar,
por necessidade de salvação pubHca ou em caso de guerra, as
usinas e depenrtencias das emprezas, de conformidade com as
leis em vigor.
Art. 11. A falta de cumprimento de qualquer das obrigações assumidas pelas emprezas será punida com multa de
1 :000$ a 5 :000$, a juizo do ministro da Agricultura, Industria
e Commerci('), eleYada ao dobro-, nos casos de reincidencia.
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Art. 12. As emprezas obrigam-se a iniciar as construcções
e installações dentro do prazo de seis mezes contados da data
do registro do contracto pelo Tribunal de Contas, e terminal-as
nos prazos fixados, sob pena de caducidade, salvo caso de força
maior, a juizo do Governo-, independente de acção ou interpellação judicial ou exti'a-judicial. Será tambem declarada caduca
a concessão se houver paralysação dos serviços das usinas ou
officinas por no-venla dias consecutivos, salvo força maior comprovada, a juizo do Governo, ficando as emprezas obrigadas, em
qualquer dus casos de caducidade, a restituir ao Governo o
valor de LO'clas as isenções de taxas e impostos concedidos e á
perda da cauç.ão de que trata o numero 12° do art. 2°.
Art. 13. Nos casos de duvida na interpretação do respe-·
ctivo contracto, será ella resolvida por arbitragem, escolhendo
cada mna das partes dentro de sete dias o seu arbitro, e estes,
entre si, um outro que servirá de desempatador, quando não
ho1uver accôrdo entre os primeiros, sendo o seu laudo acceito e
cow;icJerarlo definitivo por ambas as partes.
Art. 14. Os decr8Los de concessão ficarão sem effeito, se
dentro úo prazo de trinta dias, a contar de sua publicação no
Diario Of!icial, não tivez·em os concessionarios assignado o
respectivo contracto no Ministerio da Agricultura, Industria
e Commercio.
Art. 15. O fôro federal desta Capital será o competente
para todas as acções que se fundarem em direitos e obrigações resultantes das concessões feitas de accôrdo com o
presente decreto.
Art. 16. As em prezas que obtiverem os favores constantes deste decreto serão fiscalizadas por engenheiros nomeados especialmente P&ra tal fim pelo ministro da Agricultura, Industria e Commercio, ou tirados do pessoal technico
do Serviço Geologico e Mineralogico, aos quaes incumbirá:
a) emittir parecer sobre todos os planos, plantas, projectos e orçamentos apresentados pelas emprezas e authentical-os com a sua rubrica;
b) certificar as relações do material importado com
isenção de direitos e fiscalizar a applicação desse material;
c) promover, nas devidas épocas, a éxpedâção das gula~
para pagamento das amortizações e juros dos emprestimos
concedidos ás emprezas e para quótas das despezas de fiscalização;
d) certificar mensalmente a produccão das emprezas, de
accôr.d.o com os respectivos contractos;
e) zelar pelo aproveitamento e assiduidade dos enge-·
nheiros e aprendizes. de que trata o n. 6 do art. 2°;
f) prestar ao Governo todas as informações requisitadas sobre os serviços das emprezas;
g) velar pela fiel observancia •do contracto, bem com8
das leis e regulamentos que lhe disserem respeito, propondo
a~ multas e sancções em que incorrerem as emprezas;
h) zelar pelo methodo de trabalho dos operarios, seu
moào ·de vida, etc. trazendo o Governo sempre informado
do que occorr&".
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Paragrapho unico. Ao serviço Geologico e Mineralogico
compete superintender o serviço de fiscalização das emprezas, emittihdo sempre parecer sobre todos os papeis que
tiverem de ser submettidos á deliberação do Governo.
Art. 17. A's emprezas que já estiverem no goso de favores concedidos pelo Governo para o desenvolvimento da
industria siderurgica, ou que os obtiverem, :de accôrdo com as
disposições constantes do presente decreto. só poderão . ser
concedidos os favores .eLe que trata o n. III da lei n. 4. 801,
de 9 de janeiro de 1924, depois de exAcutado o disposto no
n; JI da mesma lei.
Art. 18. Revogam -se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 21 de outubro de 1925, 104° da Independencia e 37° da Republica.
AHTHUR DA SILVA BERNAUDE~.

Miguel Calmon du Pin e Almeida.

DECRETO N. 17 .143 -

DE

16

DE DR1ZEMBRO DE

1925

Approva a reforma dos estatutos da Companhia Garantia Industrial Paultsta

O Presidente da Republica dos Est.ados Unidos do Brasil.
atf endendo ao que requereu a Companhia Garantia Industrial
Paulista, autorizada a funccionar na Republica pelo decreto
n. 16. 688, de 2 de dezembro de 1924, e devidamente representada, resolve approvar a reforma feita em seus estatutos
relativa ao augmento do capital social de 250:000$ para
500 :000$, de accôrdo com a resolução dos respectivos accionistas votada na assembléa geral extraordinaria de 25 de
julho do corren! e anno, sob as mesmas clausulas que acompanharam o citado dccrelo n. 16.688.
Rio de Janeiro, 16 rle dezembro de 1925, 104° da Independencia e 37° da Republica.
ARTHUR DA RtLVA BERNARDES

Miguel Calmvn du Pin e Almeida.

DECHETO N. 17.117-

DE

16

DE DEZEMBRO DE

1925

ApJn•ova as altemções feitas nos estatutos da Com.panhia d' Assuraltces Genemles con.tr-e l'Incendie, com séde ern Paris,
Frtp1{:a, ])ela assem bléa (feral f'Xfraordinaria de 27 de ab1•il
dP- UJ21

O Presidente da Repub~ica dos Estados Unidos do Brasil,
aUendendo ao que reqnercn a Compagnie d'Assurances Gene-
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rales contre l'Incendie, com séde em Paris, França, e autorizada a funccionar na Republica pelo decreto n. 9.558, di 22
de maio de 1912, resolve apprgvar as a.Iterações feitas em seus
estat,utos pela assembléa geral extraordinaria realiz~da em 27
-de abril de 1921, continuando a companhia obrigada a observar as leis e regulamentos vigentes ou que vierem a ser adoptados sobre as operações de seguros no Brasil.
nio de .Janeiro, 16 de dezembro de 1925, 104° da Independencia e 37° da Republica.
AR'rHUR DA .SILVA BERNARDES

Annibal Freire da Fonseca

DEQR!ETO N. 17.199 -

DE

27

DE JANEIRO DE

1926

· Approva as alteraçõe& feitas nos estatutos da Companhia
"Hansa Alloemeine Versicherimgs-Aktien-GeseUschaft)•.
com séde em Hamburgo - Allemanha, pelas assembléas
extraordinarias realizadas em 42 de maio de 4917 e 16 de
março de 1921
·O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a Companhia "Hansa Allgemeine
Versicherimgs-Aktien-Gesellschaft't, com séde em Hamburgo·Allemanha, autorizada a funccionàr no Brasil pelo decreto
n. 8.861, de 2 de agosto de 1911, resolve approvar as alterações feitas em seus estatutos, pelas assembléas geraes extraordinarias realizadas em 12 de maio de 19117 e 16 de marco
de 1921, continuando a companhia ·suj.eita ás leis e regulamentos vigentes ou que vierem a vigorar sobre as operações
de seguros no Brasil.
Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 1926, 105° da Independencia e 38° da Republica.
ARTHUR .DA

SILVA

BERNARDES.

Annibal Frei11e da Fonseca.
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