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A convite do Governo francez, no anno de 1865, realizou-se
cm 1'arísa primeira Conferencia internacional para serem estudadas
c estabelecidas, as bases de uma Convenção Telegrapliica.
Era urgente a necessidade de adoptar disposições praticas deserviço afim de remover os obstáculos que ao desenvolvimento da
correspondência tcleprapliica oppunliam os interesses particulares
das Nações, diversamente organizadas, cujas fronteiras cosntituiajn
verdadeiras barreiras ao transito dos telcgraminas.
D'cntrc esses óbices destacavam-se a imposição de elevadas tarifas a toda correspondência, quer de transito, quer internacional, e
;i exigência de que essas correspondências ficassem sujeitas ás regras da correspondência interior de cada paiz por onde tivessem de
transitar.
A essa Conferencia .constituinte seguiram-se : a de Vicnna em
líMJ, a de Roma em i!í;i, a de K. Petersburgo cm \\\-^, a dt
Londres em 1879, a de Berlim em líi:^, outra em Paris em ilign, a
de Budapest .em 1896, outra em Londres em 1903 e, finalmente, a de
Lisboa .em 1908.
Xá época da Conferencia.de S. Petcrsbur.go, a União Tele.yraphica era composta dos listados seguintes : Allemanha, Áustria, liel«•ica, Dinamarca, Ilespanha, França, Grécia, Grã-Brctanha, Itália,
Paizcs Baixos, Pérsia, 1'ortug-al, Rússia, Suécia, Korue.ya, Suissa e
'l'urqiiia, que haviam delegado a seus representantes plenos poderes para introduzirem na Convenção Tclegraphica internacional
de Paris as modificações suggeridas pela experiência.

1324

,

-3Harmonizados os interesses de cada um dos Estados contractantes com os dos demais, novas adhesões se deram e, graças a
estas, maiores garantias e facilidades foram conseguidas no serv iço
da telegraphia internacional.
O Governo do Brazil, após as necessárias notiíicações diplomáticas, adheriu pelo decreto n. 6.701, de i de outubro de 1877, a
essa nova Convenção, que, elaborada em 1875, entrou em vigor em
i de janeiro de 1876.
Nas Conferencias subsequentes o Brazil se fez representar: na
de Londres, pelo seu ministro plenipotenciário alli; na de Berlim,
pelo director geral da Repartição dos Telegraphos, Barão de Capanema ; na de Paris, pelo ministro plenipotenciário; na de Budapest, pelo vice-director daquella Repartição, Dr. Álvaro de ViIhcna; na de Londres, pelo engenhciro-chefe de districto Dr.
Francisco Bhering ; e na de Lisboa pelo vice-director dos Telegraphos, Dr. Euclides Barroso, tendo como auxiliar o 2° escripturario Edgard de Barros.
De accôrdocom o art. 13 da Convenção de S. Petersburgo, as
suas disposições são completadas por um Regulamento, cujas prescripções poderão, em qualquer época, ser modificadas de commum
accôrdo pelas Administrações dos Estados contractantes.
O Regulamento que adeante se encontra foi elaborado de conformidade com as modificações adoptadas na revisão de Lisboa em
1908, e foi approvado pelo decreto n. 7.349 de 4 de março de
1909, devendo entrar cm vigor em i de julho deste ultimo anno.
A Conferencia Telegraphica internacional de Lisboa durou 39
dias, tendo realizado 30 sessões, das quaes seis plenas, seis da commissão do Regulamento, 10 da de Tarifas, uma da de Telephones,
seis da de Redacção e uma da commissão especial da Convenção.
A' Conferencia de Lisboa achavam-se presentes delegados de
47 paizes e representantes de 31 companhias telegraphicas, mais de
160 ao todo. Fizeram-se também representar, apezar de não pertencerem á União Telegraphica, os Estados Unidos e a China.
O quadro seguinte indica, por ordem alphabetica, os nomes dos
paizes de que se compõe a União Telegraphica Internacional, a
classe a que pertencem e as datas das respectivas adhesões. Foi
completado com a área de cada Estado em kilometros quadrados,

bem como a população, e organizado de accôrdo co m o relatório da
Administração da Secretaria Internacional de Berne, relativo ao
anno de 1907.
No intervallo da Conferencia de Londres para a de Lisboa ad heriram á Convenção de S. Petersburgo as Administrações Telegraphicas do Transvaal, da Colónia Livre do Orange, da Islândia, da
Bolívia, do Chile e, durante a Conferencia de Lisboa, a da Erythréa.
Naquellc mesmo intervallo adheriram as companhias Dcutsch
Niederlãndische Tdegraphengesellschaft e Oesteuropãische Tdegraphengesellschaft.

QUADRO DOS PAIZES
DE QUR SR COMPOR A

UNIÃO TELEGBAPHICA INTERNACIONAL

SUPERFÍCIE
EM KILOMETROS
QUADRADOS

PAIZES

Allemanha
Republica Argentina . . .
Austrália (Federação) (')
Áustria
.
Bélgica
Bolívia
Bosnia - Herzegovina .
Brazil . . . . . .
Bulgária
Cabo da Boa Esperança .
Ceylão. . . . . . .
Colónias Portuguezas .
Creta . . .2 .
Dinamarca ( )
Eg-ypto
Hespanha (3) . . .4
Franca e Algeria ( ). . . .
Grã-Bretanha ( 5 )
Grécia
Hungria

Í4Q 778
2 , 789 . 400
7.6Q8 O72
OQO OI I

2Q 4^6
I 77_t 2OO
£ I IOO

4.O">8 27Q
2.4O4.8"8
^. ll^.OOQ

OQ Q"6
2 . I 46 I OO

ÍOÍ OO4

I O I ^ oQI
l . IQO 278
63

ÓOÓ

294 . ooo . ooo

286 =;8q

35. 325. O^Ó
20.OOO.OOO
78 . 47O
72. 966. W7
47.887.000
246. 4«
3.000.000

58(1 ooo

Pérsia
Portugal (7)
Rumania
Rússia
Senegal
Servia
Sião
Suécia
.
Suissa
Transvaal

.

. .
. .
.

.

Turquia
Totaes. .

.

45 . ooo . ooo
2.433.8O6

o ^7O Q"O

2 ÇQ7

Nova Caledónia
Nova Zelândia
Orange (Colónia livre do) .

2 . 605 . 400
9 . 8 l l . 544
18.226:040
44.IQ'! "Q<
I9.2Í4.^<Q

782 41 í

Natal

15. 100. ooo
294 ooo

^24.8^1

i 908.688
817.000
104. 78^

54.7:4
321.4::
21.024
271.059
129.940
33.080
i .645.000
92.157
131-353

22

-434 -392
250.000
48.303
633.000
447.864
4I-324
296.000
130.000
2.889.300
186.926

65-895.439

CLASSE

DATA DA ENTRADA NA UNlXO

J
I
I
J
III

IV
I 568 CK)2

Q7 O^Q

40 400
QQ4 . 7OO

.

4.OQ2.QQO
4. 122 487
20 150 708
7.278 022

18.000. ooo

8 600

índias Neerlandezas
Indo-China Franceza
Islândia6
Itália ( )

6o 641 278

8.075 ooo
7O7 788

' ' '

POPULAÇÃO

1/108.754
2.221.477
51-865
945-403
3»5-045
5-672.533
9.000.000
5-4 2 3-i32
5-912.520
135.000.000
1.150.000
2.688.747
IO. COO OOO

5-337-055
3-315.443
1*354.200
i .800.000
24.535.700
936 . 1 20

vI

Y
IV
VI

v

VI
IV
IV

II
I
I

vI
I

III

IV
VI
I

I

VI

v

VI
III
VI
IV
VI

III
v
III
I
v
v
v
111

VI

IV
IV

v
I

IV

4 de julho de 1877. (*)
i de janeiro de 1882.
i de janeiro de 1894.
i
9
i
i
24
i
i
i
i
26
i
i
17
2
i

de janeiro de 1866.
de dezembro de 1876.
de janeiro de 1866.
de janeiro de 1866.
de fevereiro de 1871.
de janeiro de 1866.
de janeiro de 1866.
de janeiro de 1869.
de julho de 18-2.
de maio de 1884.
de outubro de 1906.
de janeiro de 1866.
de janeiro de 18^9.
de marco de 1866.
de janeiro de 1903.

16 de março de 1881 .
i de janeiro de 1866.
i de janeiro de 1895.
3 de junho de 1878.
i de julho de 1904.
i de janeiro de 1866.
i de janeiro de 1869.
i de janeiro de 1866.
9 de fevereiro de 1866.
i de janeiro de 1866.
26 de março de 1885.
9 de fevereiro de 1866.
21 de abril de 1883.
de janeiro de 1866.
de janeiro de 1866.
de julho de 1904.
de julho de 1885.
de janeiro de 1 866 .
de julho de 1902.

945.413.154

Data da notificação pela qual o Governo pediu ser admittido na «Convenção ».
(i) Os differentes Estados que formam a Federação Australiana entraram para a União Tdegraphka na
ordem seguinte : Austrália Meridional, 27 de maio de 1878; Austrália Occidental, i de janeiro de 1804 ; Nova Galles do Sul, 25 de fevereiro de 1884; Queensland, 9 de abril de 1896; Tasmania, 8 de julho de 1885 e Victoria, i
de julho de 1880.
(i) Comprehendidas as ilhas Feroè.
(3 Comprehendidas as ilhas Baleares e Canárias.
(4) Comprehendidos (dependendo da Administração dos Telegraphos de Franca) a Republica de Andorra
e o Principado de Mónaco.
(5) Inclnsive Gibraltar, Malta e os Protectorados Britannicos da África Oriental e Uganda.
(6) Comprehendida ( dependendo da Administração dos Teleg-raphos Italianos ) a Republica cie São
Marinho.
(7) Comprehendidas as ilhas da Madeira e dos Açores.

-9As companhias teiegraphicas particulares que até 31 de dezembro de 1907 tinham adherido á Convenção são as seguintes :
j . Black Sca Telegraph Co.
2. Commercial Cable Co.
3. Compagnie Allemandc dês Câbles Transatlantiques.
4. Compagnie Est-curopéenne. dês Télégraphes.
5. Compagnie Francaisc dês Câhles Télégraphiques.
6. Compagnie télégraphique germano-néerlandaise.
7. Compania tclegratico-telefonica dei Rio de Ia Plata.
8. Direct Spanish Telegraph Co.
9. Direct West índia Cable Co.
10. Eastern Telegraph Co.
11. Eastern Extension Australasia and China Telegraph Co.
12. Grande Compagnie dês télégraphes du Nord (pela sua
rede européa).
13. Halifax and Bcrmudas Cable Co.
14. Indo European Telegraph Co.
15. South American Cable Co.
16. Spanish National Submarine Telegraph Co. (pelo cabo de
Tenerifíe a S. Luu do Senegal).
17. West African Telegraph Co. (pelos cabos que aterram cm
Serra Leoa e Bathurst).
18. West índia and Panamá Telegraph Co.
19. Western Telegraph Co.
As companhias seguintes, comquanto não tenham officialmente
adherido á Convenção de S. Petersburgo, conformam-se de modo
geral com as disposições do Regulamento do serviço internacional
e se correspondem regularmente com a Secretaria Internacional:
1. African Direct Telegraph Co.
2. Amazon Telegraph Co.
3. American Telegraph and Cable Co. (Western Union).
4. Anglo-American Telegraph Co.
5. Central and South American Telegraph Co.
6. Commercial Pacific Cable Co.
7. Cuba Submarine Telegraph Co.
R. Direct United States Cable Co.
9. Eastern and South African Telegraph Co.

io. Europe anJ Azorcs Telegraph Co.
n . índia Rubber, Gutta-Percha and Tclegrap!i Worlcs.
]2. Mexican Telegraph Co.
J3. Pacific and European Telegraph < 'o.
14. Ri ver Platc Telegraph Co,
15. West Coast of America Telegraph Co.
As companhias seguintes só se correspondem geralmente com
A Secretaria Internacional por intermédio de alguma das companhias acima citadas:
1 . African Transcontinental Telegraph Co.
2. Dritish North Borneo Co.
3. Commercial Cable Company ofCuba.
4. Postal Telegraph Co.
5. United States and Hayti Telegraph and Cable Co.
Alem disso a Secretaria Internacional corresponde-se mais ou
menos regularmente com o Serviço tclegraphico militar do Governo
dos Estados Unidos da America, com a Direcção Geral dos Telcgraphos Federacs do México, com a Administração Imperial dos
Telegraphos da China, com as Administrações dos telcgraphos dos
listados indígenas da península de Malacca e com o l\icijic Cable
Board.

CONVENÇÃO DE S. PETERSBURGO

CONVENÇÃO DE S. PETERSBURGO

ARTIGO i°
As Altas Partes contractantcs reconhecem a quacsquer pessoas
o direito de se corresponderem por meio dos telegraphos internacionacs.
AliTIGO 2°

Obrigam-se a tomar todas as disposições necessárias para assegurar ò sigillo c a boa expedição das correspondências.
ARTIGO 3"
Declaram, todavia, não acccitar responsabilidade alguma por
motivo do serviço da telcgraphia internacional.
ARTIGO 4"
Obrig-am-se todos os Governos a destinar ao serviço telcgraphico internacional fios cspeciaes em numero sufficiente para assegurar a rápida transmissão dos tclcgrammas.
Serão estes fios estabelecidos e explorados nas melhores condições reconhecidas pela pratica do serviço.
ARTIGO 5°
Os tclegrammas serão classificados em trcs categorias :
i". Tclegrammas de Estado : Os procedentes do Cheio do lotado, dos Ministros, dos Commandantes em chefe das forças de
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terra e mar e dos Agentes diplomáticos ou consulares dos Governos
contractantes, bem como as respostas a estes tclegrammas ;
2". Tclegrammas de serviço : os procedentes das Administrações tclegraphicas dos Estados contractantes e relativos, quer ao
serviço da telegraphia internacional, quer a objectos de interesse publico, determinados por accôrdo entre as referidas Administrações;
3°. Telegrammas particulares.
Os telegrammas de Estado gosarão, na transmissão, de prioridade sobre os demais telegrammas.

ARTIGO 9°
Obrigam-se as Altas Partes contractantes a proporcionar a todos
os expedidores o uso das difierentes combinações estabelecidas por
mutuo accôrdo entre as Administrações telegraphicas dos Estados
contractantes, no intuito de tornar mais segura e fácil a transmissão
e entrega das correspondências.
Obrigam-se igualmente a facilitar-lhes o uso das disposições tomadas e communicadas por qualquer dos outros Estados no que
respeita á adopção de meios especiaes de transmissão e entrega.

ARTIGO 6°
ARTIGO 10°
Os telegrammas de Estado e de serviço poderão, em todas as
vias de correspondência, ser redigidos em linguagem secreta.
Poderão trocar-se telegrammas particulares em linguagem
secreta entre dous Estados que admitiam esta forma de correspondência.
Os Estados que não admittirem a entrada nem a sabida de telegrammas particulares em linguagem secreta, deverão permittir-lhes
o transito, salvo o caso de suspensão definido no art. 8°.
ARTIGO 7°
As Altas Partes contractantes reservam-se a faculdade de sustar
a transmissão de qualquer telegramma particular que pareça perigoso á segurança do Estado, ou que seja contrario ás leis do paiz,
á ordem publica ou á moral.

Declaram as Altas Partes contractantes adoptar para a formação
das tarifas internacionaes as bases seguintes:
Será uniforme a taxa applicavel a todas as correspondências
trocadas pela mesma via, entre as estações de dous dos Estados contractantes. Qualquer Estado poderá, comtudo, na Europa, para a
applicação da taxa uniforme, ser subdividido, no máximo, em duas
grandes divisões territoriaes.
A importância da taxa será estabelecida de Estado para Estado,
por accôrdo entre os Governos extremos e intermédios.
As taxas das tarifas applicaveis ás correspondências trocadas
entre os Estados contractantes poderão em qualquer tempo ser
modificadas por accôrdo mutuo.
O franco é a unidade monetária adoptada para a formação das
tarifas internacionaes.
ARTIGO 11°

ARTIGO 8°
Reserva-se também cada Governo a faculdade de suspender o
serviço da telegraphia internacional, por tempo indeterminado,
quando o julgar necessário, ou em geral ou somente em determinadas linhas e para certa categoria de correspondências, obrigando-se, porém, a prevenir immediataraente todos os demais Governos contractantes.

Os telegrammas relativos ao serviço dos telegraphos internacionaes dos Estados contractantes, serão transmittidos isentos de
taxa em toda a rede telegraphica dos referidos Estados.
ARTIGO 12°
As Altas Partes contractantes deverão reciprocamente prestar
contas das taxas que houverem cobrado.
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ARTIGO 13°
As disposições da presente Convenção serão completadas
por um regulamento, cujas prcscrdpções poderão, em qualquer
tempo, ser modificadas, de commum accòrdo, pelas Administrações
dos Estados contractantcs.
AKTIC.O 14°
Haverá um órgão central, collocado sob a alta autoridade da
Administração superior de um dos f lovcrnos contractantes para
esse fim designado pelo regulamento, que ficará incumbido de
reunir, coordenar e publicar esclarecimentos de qualquer espécie
relativos á telcgraphia internacional, consultar acerca das propostas
de modificação das tarifas ou do regulamento de serviço, promulgar as alterações adoptadas, e cm geral proceder a todos os
estudos e executar todos os trabalhos que lhe sejam commettidos.
110 interesse da telegraphia internacional.
As despezas a que esta instituição der origem, serão custeadas
por todas as Administrações dos Estados contractantes.
A K T K I O 1=;"
A tarifa e o regulamento previstf>s'nos arts. 10» e 13°, vfioannexos á presente Convenção. Têm <> mesmo valor e começam a
vigorar ao mesmo tempo.
Serão submettidos a revisões em que poderão ser representados
todos os Estados que tomaram parte'na mesma Convenção.
Neste intuito effectuar-sc-ão periodicamente Conferencias administrativas ; cada Conferencia lixará o logar e a época da reunião
seguinte.
AliTIGO 16°

Compôr-se-ão estas Conferencias .dos delegados que representarem as Administrações dos .Estados contracíantes.
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Xás deliberações terá cada Administração direito a um voto,
comtanto que, tratando-se.de diversas Administrações do mesmo
Governo, o pedido de votos haja sido feito por via diplomática ao
(loverno do paiz onde tiver de rcunir-se a Conferencia, antes da data
lixada para a reunião, e tenha cada uma delias representação especial c distincta.
As revisões resultantes das deliberações das Conferencias não
i exequíveis cmquanto não forem approvadas por todos os
Governos dos Estados contractantes.
ARTKÍO 17°
Reservam-se as Altas Partes contractantcs o direito de levar a
cffeito entre si, em separado, convénios particulares de qualquer
espécie sobre pontos de serviço que não interessem á generalidade
dos Estados.
AliTIGO l8°

Os Estados que não tiverem tomado parte na presente Convenção serão admittidos a adhcrir quando o solicitem.
Essa adhesão será notificada por via diplomática ao Estado
contractantc em cujo território se houver cffectuado a ultima Conferencia, e por este a todos os demais Estados.
Essa adhesão importará de pleno direito na acceitação de todas
as clausulas c participação cm toJas as vantagens estipuladas na
presente Convençãi >.
ARTKÍO 19°
As relações tclegraphicas com os Estados que não tiverem
adhcrido ou com as emprezas particulares, serão determinadas, no
interesse geral do desenvolvimento progressivo das communicações,
pelo regulamento previsto no art. 13° da presente Convenção.
ARTIGO 20°
A presente Convenção entrará em vigor no dia i" de janeiro
cê i "76, novo estylo, e assim continuará por tempo indeterminado
e até findar um anuo, contado do dia em que for denunciada.
13=4
a
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A denuncia só produzirá effeito. em relação ao Estado denunciante. Para todas as outras Partes contractantes a Convenção continuará em vigor.
ARTIGO 21°
Será a presente Convenção ratificada c as rati ficaçõcs serão trocadas em S. Petersburgo no mais curto prazo possível.
Feita em S. Petersburgo, aos 10/22 de julho de 1875.

REGULAMENTO DO SERVIÇO INTERNACIONAL
ANNEXO A

Convenção Telegrapllica Internacional
de S. Petersburgo
(ARTIGO

13

DA C O N V E N Ç Ã O )

REVISÃO

DE LISBOA

19O8

1. REDE INTERNACIONAL
(Conformo o art, í" ila Goii'.imçãn)
I

As estações entre as quaes a permuta de tclegrammas for continua ou muito activa serão, quanto possível, libadas por fios directos. Esses fios offercccrão garantias mecânicas e eléctricas sufiicientes.
II

1. Os fios intcrnacionaes serão estabelecidos em numero suflicientc para satisfazer a todas as necessidades do serviço das transmissões elTecUiadas entre as duas estações directamente ligadas.
2. O serviço desses fios será garantido por apparelhos Morsc ou
appardhos de recepção auditiva entre estações que tenham trabalho moderado, e por apparelhos Hughes nos fios em que a correspondência for mais activa.
Quando o trafego exceder a 500 telegrammas, cerca de 7.00-1
palavras, por dia e por fio, as Administrações interessadas providenciarão para o estabelecimento de um novo conductor directo ou
para a exploração da linha por systema de apparelhos mais rápidos que o apparelho Hughes, por exemplo os apparelhos Baudot
e Wheatstone.
3. No caso de avaria, os fios internacionaes poderão ser distrahidos da sua applicação especial, depois de avisadas as estações
interessadas, mas deverão voltar a ella desde que a avaria tenha
cessado.
4. As transmissões por esses fios só serão efTectuadas, em
regra geral, pelas estacões designadas-como pontos extremos.
As Administrações telegraphicas indicarão, para cada fio, uma
ou mais estações intermediárias obrigadas a receber os telegrammas

em transito, si for impossível a transmissão directa entre as duas
estações extremas.

III
1. As Administrações concorrerão, nos limites de sua acção
respectiva, para a salvaguarda dos fios internacionaes e dos cabos
submarinos; combinarão, com relação a cada um delles, as disposições que pcrmittam o seu melhor aproveitamento.
2. Com o iim de medir o estado eléctrico (isolamento, resistência, etc.) dos fios internacionaes de grande communicação, serão
feitas experiências, ao cuidado das estações extremas, pelo menos
uma vez de seis em seis mezes, em dias e horas lixados por accôrdo
entre as Administrações interessadas. Os resultados serão inscriptos
em registros a J Imc.
3. Os chefes de serviço das circumscripções servidas por fios
internacionaes eutender-se-ão directamente para regularizar e effectuar essas experiências, e para accordar no modo de tornar effectiva a applicação das disposições combinadas no interesse do serviço commum.
4. Em caso de avaria nos fios internacionaes, os chefes das
estações prejudicadas deverão communicar mutuamente os resultados das suas pesquizas feitas no intuito de determinar a natureza
da avaria, bem como todas as informações que possam aproveitar
ao prompto restabelecimento dos fios.

2. DURAÇÃO DO SERVIÇO. ABERTURA DAS ESTAÇÕES

IV
i . Entre as cidades importantes dos Estados contractantes, o
serviço será, quanto possível, permanente, dia e noite, sem interrupção .

2. As estações ordinárias, com serviço diurno completo, estarão abertas ao publico pelo menos das 8 horas da manhã ás 9 da
noite.
3. As horas de abertura das estações de serviço limitado serão
fixadas pelas Administrações respectivas dos listados contractantes.
Cada Administração poderá restringir, aos domingos e dias feriados,
as horas de abertura de suas estações de serviço completo ; esta
disposição será communicada á Secretaria Internacional da União
Telegraphica, que a levará ao conhecimento das demais Administraçõer.
4. As estações cujo serviço não for permanente não poderão
despedir se antes de terem transmittido todos os seus telegrammas
internacionaes á estação cujo serviço for mais prolongado.
5. Ertre duas estações de Estados differentes, ligadas por lio
directo, o encerramento do serviço será determinado pela estação
pertencente ao listado cuja capital for mais occidcntal.
6. Esta regra se applicará ao revezamento dos turnos c ao encerramento do expediente nas estações de serviço permanente.
7. Todas as estações de cada listado adoptarão o mesmo
tempo. O tempo médio adoptado por qualquer Administração será
notificado á Secretaria Internacional da União Telegraphica, que
delle dará conhecimento ás outras Administrações.
V

Nos documentos para uso do serviço internacional serão adoptadas para designar as estações telegraphicas as notações seguintes :
N estação de serviço permanente (dia e noite) ;
— estação de serviço diurno prolongado até meia-noite ;
O estação de serviço diurno completo;
F estação de estrada de ferro franqueada á correspondência dos
particulares ;
P* estação pertencente a particular;
Pfc estação radiotelcgraphica em terra firme ou a bordo de navio
permanentemente ancorado;
S estação semaphorica;

— 24 T estação tclephonica franqueada á correspondência tclegraphica particular;
IS. estação que admittc a transmissão de telcgTammas de qualquer categoria c que unicamente recebe os destinados ao « telcgrapho restante » ou a serem distribuídos no recinto de estacão de
estrada de ferro;
VI£. estação que admitte a transmissão de telegrammas de
qualquer categoria, ou somente os dos viajantes ou do pessoal residente em estação] de estrada de ferro, c não recebe telegramma
algum ;
E estação aberta unicamente durante a residência do Ca ledo
listado ou da Corte;
.'U estação aberta somente durante a estação balnearia;
H estação aberta apenas durante o inverno ;
t ÍO estação de serviço diurno completo durante a est i fio balnearia e de serviço limitado durante o resto do anno ;
HO estação de serviço diurno completo durante o inverno e
de serviço limitado durante o resto do anno;

f~~*

estação do serviço diurno completo nos dias úteis, mas
que, aos domingos, só está aberta durante as horas do serviço limitado ;
* estação fechada.
Estas notações poderão combinar-se entre si.

3. DISPOSIÇÕES QERAES RELATIVAS A' CORRESPONDÊNCIA
(Vídeos arts. i°, 2°, 3 o ; 50. 70 e 8o da Convenção)
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guagem convencionada e linguagem cifrada. Cada uma destas linguagens poderá ser empregada só ou conjlindamente com as outras
no mesmo telegramma.
2. Todas as Administrações acceitarfio, em todas as suas correspondências, os telegrammas cm linguagem clara. Poderão não
admittir para a transmissão ou recepção os telegrammas particulares redigidos total ou parcialmente em linguagem secreta; deverão, porém, deixar esses telegrammas circularem em transito, sal vi >
o caso de suspensão dclinido no art. Í5 0 da Convenção de S. 1'etersburgxi.
VII

1. Linguagem clara é a que apresenta sentido comprehensivel
em uma ou algumas das línguas autorizadas para a correspondência
telegraphica internacional.
2. Entende-se por telegrammas em linguagem clara aquelles
cujo texto é inteiramente redigido em linguagem clara. Todavia, a
presença de endereços convencionacs, de marcas commcrciaes, de
cotações de bolsa, de Icttras que representem os signacs do Código
internacional de signaes, empregadas nos telegrammas marítimos,
de expressões abreviadas de uso corrente na correspondência usual
ou commercial como fob, cif, caf, svp, ou qualquer outra análoga,
cuja apreciação pertença ao paiz. que expede o telegramma, não altera o caracter do telegramma em linguagem clara.
3. Cada Administração designará, d'cntre as línguas usadas no
território do Estado a que pertencer, aquellas cujo emprego autoriza
na correspondência telegraphica internacional cm linguagem clara.
( i uso ila l í n g u a latina será igualmente pcrmittido.
VIII

4- BEDA3ÇÃOE APRESENTAÇÃO DOS TELEGRAMMAS
(Conforme os arts. 5° e 6o Já Convenção)

VI
i . O texto dos telegrammas poderá ser redigido em linguagem clara ou em linguagem secreta, dividindo-se esta ultima em lin-

i . Linguagem convencionada é a que se compõe de palavras
que não formam phrases comprehensivcis em uma ou algumas das
línguas autorizadas para a correspondência telegraphica cm linguagem clara.
2. As palavras, rcaes ou artificiacs, devem ser formadas de sy l labas que se possam pronunciar segundo o uso corrente de uma das
línguas allemã, inglcza, hespanhola, franceza, hollandcxa, italiana,

- 27 portug-ueza ou latina. As palavras artiliciacs não deverão conter as
lettras aceentuadas a, á, a, é, n, o, u.
Os códigos destinados á correspondência em linguagem convencionada poderão sei' cxhibidos ás Administrações designadas para
esse lim, no intuito de permittir aos interessados a obtenção da garantia de que as palavras contidas nesses códigos preenchem as
condições do presente paragrapho.
3. As palavras da linguagem convencionada não podem ter mais
de dez caracteres segundo o alphabcto Morse, sendo contadas como
duas lettras cada uma das combinações ae, aã, ao, oe, uc. A combinação ch será igualmente contada como duas lettras nas palavras
artificiaes.
4. As combinações que não preencherem as condições dos dons
paragraphos precedentes, serão consideradas pertencentes á linguagem cm lettras com signílicação secreta e taxadas como taes.
Não serão, entretanto, admittidas as que forem formadas pela reunião, contraria ao uso da língua, de duas ou mais palavras da linguagem clara.

IX
j . Linguagem cifrada é a que se forma:
1°) de algarismos árabes, de grupos ou series de algarismos
árabes, com significação secreta, de lettras (excluídas as lettras accentuadas ã, á, a, é, ii, ó, ii), de grupos ou series de lettras com significação secreta;
2°) de palavras, nomes, expressões ou reuniões de lettras que
não preencham as condições da linguagem clara (art. VII) ou da
linguagem convencionada (art. VIII).
2. No mesmo grupo não será admittido o emprego simultâneo
de algarismos e lettras com significação secreta.
3. Não serão considerados de significação secreta os grupos
mencionados no art. VII § 2".

X
i. A minuta do telegramma deverá ser escripta legivelmcnte
em caracteres que tenham equivalentes no quadro regulamentar dos

signaes telegraphicos e que sejam usados no paix cm que o telegramma for apresentado.
2. Esses caracteres são os seguintes:
Lettras

A, B, C, D, E, F, G, II, I, J, K, L, M, N, O, P, O, R, S,
T, U, V, X, Y, Z, A, A', A, N, O, ÍJ.

Algarismos
i, 2, 3, 4, S, 6, 7, 8, 9, o.
Signaes de pontuação e outros:
Ponto (.), virgula (,), ponto e virgula ( ; ) , dous pontos (:),
ponto de interrogação (>), ponto de exclamação (!), apostropho ('),
traço de união (-), parenthesis ( ( ) ) , aspas (»), barra de fracção (/),
.sublinha-lo.
In.iicaçues evcnluaes c si^nacs conrendonaes
Urgente ou D. Resposta paga X ,,X c o numero de palavras)
ou RPX. Resposta paga urgente ou RPDX. Cotejo ou TC'. TcIcgramma com accasação de recebimento lelegraphico ou PC'. Telegramma com accusação de recebimento tclcgraphico urgente ou
PCD. Telegramma com accusação de recebimento postal ou PCP.
Faça seguir ou FS. Correio. Correio registrado ou PR. Expresso.
Expresso pago ou XP. Expresso pago X (numero) ou XPx. Expresso pago telegrapho ou XPT. Expresso pago carta ou XPP.
Aberto. Mão própria ou MP. Dia. Noite. Tclephonc. Telegrapho
restante ou TR. Posta restante ou GP. Posta restante registrada
•ou GPR. X (numero) endereços ou TMX. Communicar todos os
endereços ou CTA. X dias.
3. Qualquer chamada, entrelinha, rasura ou emenda, deverá
ser ratificada pelo expedidor ou seu representante.

XI
As diversas partes de que se compõe o telegramma deverão
ser escriptas na ordem seguinte:
i°, indicações eventuaes; 2", endereço; 3", texto; 4", assignatura.
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XII
1. O expedidor deverá escrever na minuta, c immcdiatamentc
antes do endereço, as indicações eventiiaes previstas pelo Regulamento (art. X) e das quaes deseje lazer uso.
2. O expedidor de tclcgramma múltiplo deverá escrevei
essas indicações antes do endereço de cada destinatário a que disserem respeito; tratando-se, porém, de tclcgramma múltiplo urgente ou cotejado, bastará que as indicações relativas á urgência ou
ao cotejo sejam inscriptas só uma vez c antes do primeiro endereço.
3. As indicações cventuacs podem ser cscriptas da forma abreviada admittida pelo Regulamento (art. X). Nesse caso o empregado taxador collocará cada uma delias entre dous traços duplos: =
Quando expressas em linguagem clara, deverão ser cscriptas cm
íranecz, salvo si as Administrações interessadas tiverem combinado
o emprego de outrali ngua.
Todavia, no caso de reexpedição para paiz que não admitta o emprego desta ultima língua, as indicações cventuaes dcvcrrio ser traduzidas pela estação rccxpcdidora em francez ou na
língua admittida para as suas relações com o novo paiz de destino.

X l II
1. Todo endereço deverá, para ser admittido, compôr-se, pelo
menos, de duas palavras, a primeira designando o destinatário e a
segunda indicando o nome da estação tclcgrnphica destinatária.
2. O endereço deverá conter todas as indicações necessárias
para garantir a entrega do tclcgramma ao destinatário. Essas indicações deverão ser cscriptas em francez ou na língua do paiz de
destino; todavia, os nomes ou sobrenomes serão acceitos como
estiverem escriptos pelo expedidor.
3. O endereço dos telegrammas particulares deverá ser redigido de modo que se possa fazer a entrega ao destinatário sem
indagações nem pedidos de informações.
l 'ara as grandes cidades deverá mencionar a rua c o numero
ou, na falta destas indicações, especificar a profissão do destinatário
ou dar quacsquer outros esclarecimentos úteis.

Mesmo para as pequenas cidades, o nome do destinatário deverá, sempre que for posssivel, ser acompanhado de indicação complementar capaz de guiar a estação destinatária no caso de alteração
do nome próprio.
4. Quando o tclegramma for dirigido a alguma pessoa na i
deneia de outra, o endereço deverá conter, immediatamente ,
da designação do verdadeiro destinatário, uma das indicaçõ; :
casa de, aos cuidados de, ou qualquer outra equivalente (*).
5. O nome da estação telegraphica de destino deverá ser cscripto em seguida ás indicações do endereço que servem para designar o destinatário c, sendo preciso, o seu domicilio. Deverá ser
escripto como figura na primeira columna da Nomenclatura official
das estações. Esse nome só poderá ser seguido do da subdivisão
territorial ou do do paiz, ou então destes dous nomes. Neste ultimo
caso o nome da subdivisão territorial é que deverá seguir immediatamente o da estação destinatária.
6. Quando o nome da estação de destino ainda não estiver publicado na Nomenclatura offida), o expedidor deverá completar o
endereço com a designação do paiz ou da subdivisão territorial, ou
com qualquer outro esclarecimento que julgar sufficicnte para o
encaminhamento do seu telcgramma, o qual, todavia, só será acceito
por sua conta c risco.
7. O endereço poderá ser escripío de forma convencionada ou
abreviada. A faculdade concedida ao destinatário de mandar que
lhe entreguem algum telcgramma cujo endereço seja assim escripto,
ficará, todavia, dependente de accôrdo entre esse destinatário e a
estação telegraphica de chegada.
8. Os teiegrammas endereçados á « posta restante » ou ao « t e legrapho restante » serão acceitos com endereço composto quer de
Jettras, quer de algarismos, quer de ictlrasc aLarismos, des.le que
a Administração destinatária admitia esse género de endereços.
9. Serão recusados os telegrammas cujo endereço não satisfizer
as condições previstas nos paragraphos i" c 6° do presente artigo.
Serão igualmente recusados os telegrammas ^ndereçados a alguma agencia telegraphica de reexpedição organiza Já notoriamente
(") Em franco;: : C'.<^zí aux solas :l~t etc.— N. do T.

- 3o com o fim de suhtrahir as correspondências de terceiros ao pagamento integral das taxas devidas pela transmissão, sem reexpedição
intermediária, entre a estação de procedência e a de destino definitivo.
A existência c o endereço dessas agencias deverão todavia ser
previamente notificados ás Administrações da União por intermédio
da Secretaria Internacional.
10. Em todos os casos de insufficiencia do endereço os telegraminas só serão acceitos por conta e risco do expedidor, si este
persistir cm pedir a expedição; bem assim no caso previsto no paragrapho 8*.
11. Em todos os casos, o expedidor soffrerá as consequências
da insufflciencia do endereço.

XIV
T . São admittidos os telegrammas sem texto.
2. A assignatura não é obrigatória; poderá ser cscripta pelo
expedidor de forma abreviada conforme o uso, ou ser substituída
por um endereço registrado.
3. O expedidor de telegramma particular será obrigado a
comprovar sua identidade quando convidado pela estação de procedência.
4. Por sua vez terá a faculdade de incluir no tclegramma a
legalização de sua assignatura, segundo o admittir a legislação do
paiz de procedência. Poderá mandar transmittir essa legalização,
textualmente ou pela fórmula :
« Assignatura legalizada por...»
5. A estação verificará a authcnticidade da legalização. Salvo o
caso de lhe ser conhecida a assignatura, ella só poderá consideral-a
authentica quando estiver acompanhada do íello ou carimbo da autoridade signatária. No caso contrario não devei á acceitar nem
transmittir a legalização.
6. A legalização, tal como for transmittida, entrará na contagem das palavras taxadas; figurará depois da assignatura do telegramma.

OT

5. TELEGRAKMAS DE ESTADO
(Conforme os ar;s. 5» e 6" da Convenção)

XV
1. Os telegrammas de Estado deverá > trazer o scllo nu carimbo
da autoridade que os expedir. Esta formalidade não será exigível
quando a authenticidadc do telegramma nenhuma duvida suscitar.
2. O direito de enviar alguma resposta como telegramma de
Estado, ficará estabelecido pela apresentação do telagraiuma de Estado primitivo.
3. Os telegrammas dos agentes consulares que forem commcrciantes só serão considerados telegrammas de Estado quando dirigidos a pessoa official e tratando de assumptos de serviço.
Os telegrammas que não preencherem estas ultimas condições
serão todavia acceitos pelas estações e transmittidos como telegrammas de Estado ; mas estas deverão immediatamente levai-os ao
conhecimento da Administração a que estiverem subordinadas3
4. O texto dos telegrammas de Estado pôde, em todas as correspondências, ser redigido em linguagem secreta.
5. Os telegrammas de Estado que não preencherem as condições exigidas nos arts. VII, VIII e IX não serão recusados;
serão, porém, levados ao conhecimento da respectiva Administração
pela estação que verificar as irregularidades.
6. Os telegrammas de Estado redigidos cm linguagem clara
darão logar a repetição parcial obrigatória; os que forem redigidos total ou parcialmente em linguagem secreta deverão ser
repetidos integralmente c ex-vjjício pela estacão receptora.

6. TELEGRAMMAS DE SERVIÇO
(Conforme os arts. 5° e 11° da Convenção)

XVI
i . Os telegrammas de serviço dividem-se em telegrammas de
serviço propriamente ditos e avisos de serviço.

2. Serão transniittidos gratuitamente em todas as correspondências, salvo os casos espccilicados no art. XVII.
3. Serão redigidos em franccz quando as Administrações interessadas não tiverem combinado o emprego de outra língua. Do
mesmo modo se procederá com as notas de serviço que acompanham a transmissão dos telegrammas.
4. Deverão ser empregados somente nos casos que apresentarem caracter de urgência e ser redigidos com a máxima concisão.
As Administrações e as estações telegraphicas providenciarão para
diminuir-lhes, quanto for possível, o numero c a extensão.
5. As informações que não apresentarem caracter de urgência
serão pedidas ou dadas por cartas franqueadas.
6. Os telegrammas de serviço propriamente ditos serão trocados entre as Administrações e os funccionarios devidamente autorizados.
As dis;->
< i-Jt. XV, §§4°, 5", e 6", são npplicavcis a
esses telegrammas.
O endereço desses tulcgraimmas terá a forma seguinte :
« Director -Ocral a Director Oral, Paris ».
«Director a Inspector, Turim», etc
(o logar de procedência só ligurará no preambulo).
listes telegrammas y
sm assignatura.
7. Os avisos de sen iço serão trocados entre as estações telegraphicas ; dirão respeito ao .serviço das linhas ou das transmissões
c não terão endereço nem assignatura.
O destino e a procedência desses avisos serão indicados unicamente no preambulo ; este será redigido como segue : « A Lyon
Lilienfeld 673 (numero do aviso), 15 (datada apresentação) » ; em
seguida o pedido da estação expedidora.
8. Deverão ser trocados todas as vezes que incidentes do
serviço o exijam, principalmente quando as indicações de serviço de algum telegramma já transmittido não forem regulares
(art. XXXV S 4°); quando se tratar de rcctilicaçõcs ou informações
relativas a telegrammas de serie precedentemente transmittida
(art. XL §§ i° e 2"); em caso de interrupção das communicaçõcs
telegraphicas, quando os telegrammas tiverem sido dirigidos pelo
correio a alguma estação telegraphica (art. XLIII); quando o tele-

gramma não puder ser entregue ao destinatário (art. XLVII, § 3'
quando o navio a que o telegramma marítimo for destinado não
chegar nos prazos de que trata o art. LX § 6°.
9. Os avisos de serviço relativos a telegramma precedentemente transmittido, deverão reproduzir todas as indicações que puderem facilitar a procura do mesmo, principalmente o numero da
apresentação, a data escripta por extenso (o nome do mez só será
indicado si houver duvida), o nome do destinatário e, sendo preciso, o endereço completo.
Si existirem vários fios entre duas estações telegraphicas, convirá indicar, quanto possível, quando e por que fio o telegramma
primitivo foi transmittido.
Os avisos de serviço relativos a telegramma precedentemente transmittido deverão ser encaminhados, quanto possível, por
intermédio das estações pelas quaes tiver transitado o telegramma
primitivo.
10. Quando a estação de transito puder, sem que dahi resulte
inconveniente ou demora, reunir os elementos necessários para
attender a qualquer aviso de serviço, providenciará para evitar a
retransmissão inútil; em qualquer outro caso, encaminhará o aviso
ao destino.
11. Em caso de absoluta necessidade, os telegrammas ou avisos
de serviço poderão ser transmittidos por telephone.
XVII
i. O expedidor e o destinatário de qualquer telegramma transmittido ou em via de transmissão, ou o procurador de qualquer
delles, poderão, durante o tempo de conservação dos archivos e
depois de previamente justificada, si for necessário, a sua qualidade
c identidade, mandar pedir informações ou dar instrucções por meio
do telegrapho a respeito desse telegramma. Deverão depositar as
importâncias seguintes:
i." O custo do telegramma que formula a pergunta;
2.° Conforme o caso (v. § 3°, mesmo artigo), o custo de um telegramma para a resposta.
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Poderão também, tendo por fim qualquer rectificação, mandar
repetir integral ou parcialmente, quer pela estação de destino ou de
procedência, quer por alguma estação de transito, qualquer telegramma que tenham expedido ou recebido.
Quando se tratar de repetição pedida pelo destinatário, deverá
este pairar a taxa regulamentar de cada palavra a repetir ; o mínimo a cobrar será um franco no regimen europeu. Esta taxa
abrangerá o custo da resposta.
2. Os tcleg-raminas rectilicaiivos, completivos ou annullathos
e todas as outras communicações relativas a telegrammas já transmittidos ou em curso, quando dirigidos a estação telegraphica,
deverão ser trocados exclusivamente entre as estações sob a forma
de avisos de serviço, taxados por conta do expedidor ou do destinatário.
,5. Os ausos de serviço taxados serão designados pelas iniciaes
ST. Os cmittidos a pedido do destinatário para obter a repetição
de transmissão supposta errónea implicarão sempre uma resposta
lelegraphica, sem que seja necessário o emprego da indicação RPx.
Esta indicação deverá ser empregada nos demais casos ern que
fôr pedida resposta telegraphica.
4. Esses avisos de serviço taxado affectarão, por exemplo, a
forma seguinte:
a) si se tratar de rectificar ou completar o endereço:
« ST Paris Bruxcllas 375 (numero do aviso de serviço taxado)
5 (numero de palavras)=3i5 doze Francisco (numero, data, nome
do destinatário do telegramma em questão) entregue (ou leia)....
(indicar a rectificação)».
/') si se tratar de rectificar ou completar o texto :
«ST Paris Vicnna 26 (numero do aviso de serviço taxado) !í
(numero de palavras)=235 treze Krieehbaum (numero, data, nome
do destinatário do telegramma a rectificar). Substitua terceira (palavra do texto) 20 por 2000 ».
c) si se tratar de pedido de repetição pardal ou total do te.xto:
•i ST Calcuttá Londres 86 (numero do aviso de serviço taxado)
7 (numero de palavras)=439 vinte seis Brown (numero, data, nome
do destinatário do telegramma a repetir parcial ou totalmente) repita primeira, quarta, nona (palavras do texto do telegramma pri-

mitivo n repetir)ou; Repita palavra ( o u . . . palavras) depois
ou ainda : «Repita texto».
d) si se tratar de annullar o telegramma e si tiver sido pedida
resposta telegraphica:
" ST Paris Berlin 126 (numero do aviso de serviço taxado)
5 (numero de palavras) —R l' x = 285 dezeseis Grundewald (numero, data, nome do destinatário do telegramma primitivo) annullc.»
c] si se tratar de pedido de informações:
« ST Londres Berlim 40 (numero do aviso de serviço taxado) ~
(numero de palavras) .= RP x = 751) vinte seis Robinson (numero,
data, nome do destinatário do telegramma cm questão) dê nome
expedidor ».
<( ST Londres Lisboa 50 (numero do aviso de serviço taxado)
f> (numero de palavras) = RPX = 045 treze Emílio (numero, data,
nome do destinatário do telegramma primitivo) confirme entrega ».
O texto da resposta, quando o aviso de serviço taxado admittir
alguma, abrangerá o nome do destinatário, seguido da communicação a dirigir-lhe.
A resposta, por exemplo, ao aviso de serviço taxado mencionado no exemplo c teria a forma seguinte:
« ST Londres Calcuttá 40 (numero do aviso de serviço de resposta) 4 (numero de palavras) = Brown ( nome do destinatário) albatroz, scrutiny, commune (as três palavras do telegramma primitivo cuja repetição foi pedida).»
5. As palavras a repetir ou rectificar no telegramma, deverão
ser designadas pelo numero de ordem que têm no texto respectivo,
abstrahindo-se das regras de taxação.
6. As taxas dos avisos de serviço de que trata o presente artigo serão restituídas nas condições estabelecidas pelo artigo LXXÍ,
quando estes avisos forem motivados por erros do serviço tclcgraphico.
7. Quando as palavras cuja repetição lur pedida estiverem
escriptas de modo duvidoso, a estação de procedência consultará
previamente o expedidor. Si este não puder ser encontrado, a
estação de procedência juntará á repetição uma nota assim concebida : «Escripta duvidosa» '.
1

Em írancez.— Ecripture doutense,— N. do T.

Quando a repetição se referir a telegramma chegado á estação
de procedência por via telephonica ou por fio tclegraphico particular, esta estação pedirá previamente ao expedidor a repetição das
palavras em duvida.
Neste ultimo caso, si uma ou algumas das palavras assim reproduzidas não forem exactamente as que figuram no telegramma, a
estação dará a repetição pedida levando em conta as correcções
cffectuadas; mas fará seguir o texto do aviso de serviço da indicação CTP (conserve taxa paga), acompanhada da indicação, por
extenso, do numero de palavras rectificadas pelo expedidor c cuja
taxa não deva ser restituída. Exemplo : CTP uma CTP duas, ctc.
8. As diversas communicações relativas a tclcgrammas já transmiltidos de que se trata no presente artigo, poderão ser feitas por
via postal e por intermédio das estações tclcgraphicas transmissoras
ou receptoras.
Essas communicações trarão sempre o carimbo da estação que
as tiver redigido. Serão remettidas em carta fechada, registrada á
custa do interessado, o qual deverá, além disso, pagar as despezas
da resposta postal, quando a tiver pedido ; neste caso, a estação destinatária franqueará a resposta.

7. CONTAGEM DAS PALAVRAS

XVIII
i . Tudo quanto o expedidor escrever na minuta para ser transmittido ao seu correspondente, será taxado e por consequência induido no numero de palavras.
Os traços que apenas servirem para separar na minuta as differentes palavras ou grupos do telegramma, não serão todavia taxados nem transmittidos, e os signaes de pontuação, apostrophos e
traços de união não serão transmittidos e, por consequência, taxados,
sinão a pedido formal do expedidor.

Serão taxados como grupos de algarismos os signaes de pontuação, quando repetidos uns após outros c não empregados isoladamente (art. XIX S 7°).
2. O nome da estação de procedência, o numero do telegramma,
o dia do mez c a hora da apresentação, as indicações de via e as
palavras, números ou signaes que constituem o preambulo, não serão
taxados. Deverão figurar na cópia entregue no destinatário as indicações desta espécie que chegarem á estação destinatária (art. XXXVI).
3. O expedidor poderá inserir estas mesmas indicações, no todo
ou em parte, no texto do seu telegramma. Entrarão neste caso na
contagem das palavras taxadas.
XIX

i . Serão contadas como uma palavra em todas as linguagens:
i". No endereço:
a) O nome da estação teleuraphica destinatária, escripto como
na primeira columna da Nomenclatura offlcial das estações e completado, quando for preciso, pelas indicações que liguram igualmente
naquella columiia ;
b) Respectivamente, os nomes de subdivisões territoriaes ou de
paizcs, si forem escriptos em conformidade com as indicações da
dita Nomenclatura ou das outras suas denominações como são dadas
no prefacio da mesma.
2°. Nos telegrammas-vales, o nome da estação postal de
emissão, o nome da estação postal pagadora e o da localidade onde
residir o destinatário;
3°. Cada palavra convencionada que preencha as condições
lixadas no art VIII ;
4". Qualquer caracter, qualquer lettra, qualquer algarismo,
isolados, assim como qualquer signal de pontuação, apostropho ou
traço de união, transmittidos a pedido do expedidor (art. XVIII

s i°);

5°. O sublinhado ;
6°. O parenthesis (os dous signaes que servem para formal-o);
7°. As aspas (os dous signaes collocados no principio c no fim
de um só e mesmo trecho) ;

_o
.v

.'l'. As indicações eventuaes cseriptas sob a forma abreviada
admittida pelo Regulamento ;art. X ) .
2. O empregado taxador reunirá umas ás outras, quando não
estiverem grupadas, as differcntes partes de cada uma das expressões taxadas como uma palavra c designando:
i°. A estacão destinatária;
2". A subdivisão territorial ;
3°. O paiz de destino ;
4". Os nomes indicados acima, Jiguranelo nos telegrammas-vales.
3. Nos telegrammas CUJ° texto for redigido exclusivamente em
linguagem clara, cada palavra simples c cada grupamento autorizado serão contados respectivamente como tantas palavras quantas
vezes contiverem quinze caracteres, segundo o alphabcto Morsc,
e mais uma palavra, si houver excesso.
4. Na linguagem convencionada, o comprimento máximo de
cada palavra será de dez caracteres, contados segundo as prescripções do § 3° do art. VIU.
As palavras em linguagem clara insertas no texto de telegramma mixto, isto é, composto de palavras em linguagem clara
e de palavras em linguagem convencionada, serão contadas como
uma palavra até a concurrencia de dez caracteres, sendo o excedente contado como uma palavra por série indivisível de dez caracteres. Si além disto o telcgramma mixto contiver texto em linguagem cifrada, os trechos em linguagem cifrada serãn contados de
conformidade com as prescrições do $ 7° abaixo.
Si o tclegramma mixto só contiver trechos cm linguagem clara
e trechos em linguagem cifrada, os trechos cm linguagem clara
serão contados segundo as prescripçõcs do g 3° do presente artigo
e os em linguagem cifrada segundo as prescripções do S 7° abaixo.
5. O endereço dos tclegrammas cujo texto for total ou parcialmente redigido em linguagem convencionada, será taxado segundo
as prescripçõcs dos §§ i » e 3° supra. A assignaturaserá taxada segundo essas mesmas prescripções, salvo as ao primo do § 1°.
6. As palavras separadas por apostropho ou unidas por traço
de união serão respectivamente contadas como palavras isoladas.
7. Os grupos de algarismos ou de lettras, as marcas de com mercio compostas de algarismos e de lettras, serão contados como

~ 39 -

tantas palavras quantas vezes contiverem cinco algarismos ou cinco
lettras, mais uma palavra pelo excedente. Cada uma das combinações
x, aã, ao, cc, uc e ch será contada como duas lettras.
Serão contados como um algarismo ou uma lettra no grupo
em que figurarem : os pontos, as virgulas os dous pontos, os hyphens e os traços de fracção. O mesmo se observará em relação a
cada uma das lettras accrcscentadas aos grupos de algarismos para
designar os números ordinaes, bem como as lettras ou algarismos
accresentados ao numero da habitação no endereço, mesmo quando
se tratar de endereço que figure no texto ou na assignatura do
tclegramma.
f>. Não serão admittidas as reuniões ou alterações de palavras
contrarias ao uso da língua ; são igualmente prohibidas as reuniões
ou alterações dissimuladas por meio de transposição da ordem das
lettras ou das syllabas. Todavia, os nomes de cidades c dcpaizes,
os nomes patronymicos pertencentes á mesma pessoa, os nomes de
lugares, praças, avenidas, ruas e outras denominações de vias publicas, os nomes de navios, os números inteiros, as fracções, os
números decimacs ou fraccionarios escriptos por extenso e n s palavras
compostas admittidas como taes nas línguas íngleza e franceza e cujo
uso possa ser justificado, quando for necessário, pela apresentação
de um diccionario, poderão ser respectivamente grupados cm uma
só palavra sem apostropho nem traço de união.
9. A contagem das palavras pela estação expedidora é decisiva, tanto para a transmissão como para as contas internacionaes.
Todavia, quando o telcgramma contiver reuniões ou alterações de
palavras de uma das línguas do paiz de destino, ou de lingua differente das do paiz de procedência, contrarias ao uso dessa lingua, a
estação destinatária terá a faculdade de cobrar do destinatário a importância da taxa cobrada de menos. Si se fizer uso desta faculdade,
o telegramma só será entregue ao destinatário depois do pagamento
da taxa complementar. No caso de recusa do pagamento, será
dirigido á estação de procedência um aviso de serviço concebido
nestes termos : «Wien Paris sh, ios=N°.. (nome do destinatário)..
(reproduzir as palavras reunidas abusivamente ou alteradas)
palavras (indicar o numero de palavras que deviam ter sido taxadas).»
Si o expedidor, devidamente avisado do motivo da não entrega,
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consentir em papar o complemento, será dirigido á estação destinatária um aviso de serviço concebido nestes termos : «Paris Vicnna
— 7 h s = N ° . . . (nome do destinatário) complemento cobrado.»
Desde que receba tal aviso de serviço, a estação destinatária entregará o telegramma.
10. Quando a estação expedidora verificar, depois da taxação,
que o telegramma contém, quer reuniões ou alterações de palavras
nau autorizadas, quer expressões ou palavras que, não satisfazendo
as condições da linguagem clara ou convencionada, tenham sido
taxadas como peculiares áquellas linguagens, applicará a tacs expressões ou palavras, para o calculo do complemento da taxa a cobrar do expedidor, as regras ás quacs deveriam ter sido submettidas,
respectivamente. As reuniões ou alterações serão contadas como
tantas palavras quantas conteriam si tivessem sido escriptas conforme o uso.
A estação expedidora procederá do mesmo modo quando as irrcgularidades lhe forem assignaladas por alguma estação de transito ou
pela destinatária. Nem uma nem outra destas duas ultimas estações
poderá, todavia, sustar o encaminhamento ou a entrega do telegramma, salvo nos casos previstos no § 9°.

XX
Os exemplos seguintes determinam a interpretação das regras
a seguir para contar as palavras.
Numjro de ptlavraa

New-York (') . . . .
Newyork
Frankfurt Main (*) . .
Frankfurtmain. . . .
Sanct Poelten (') . . .
Sanctpoelten . . . .
Emmingen, Bz Hannover

No endereço
I
I
I
I
I
I
I

No texto
I
2
I

i. No endereço estas expressões devem ser grupadas pelo empregado
axador.

Numero de palavras

No r!
reco

Emmingen, Wurtcmberg (') ( - ' ) . . . .
New South Wales (')
Xewsouthwales
X P 2.50 (indicação eventual escripta de forma
abreviada)

i
i
i

No texto

2
3
i

i
W u m e n>
<lj palavra*

Yan de brande
Yaudebrande (nome de pessoa)
Du Bois
Dubois (nome de pessoa)
ISelgrave Squarc
Belgravesquare (contrario ao uso da língua) . . .
Ilyde Park
Ilydepark (contrario ao uso da lingua)
Hydepark Square ( a )
Ilydeparksquare (contrario ao uso da lingua). .
Saint James Street
Saintjames Street
Rue de Ia paix
Rue delapaix
Responsáveis (12 caracteres)
Kriegsgeschichten (15 caracteres)
Inconstitucionalidade (21 caracteres)
Wie geht's (em logar de: \vie geht es)
. . . .

3
i
2
i
2
2
2
2
2
3
2
4
2
i
i
2
3

A-t-il
C'est-á-dire
Aujourd'hui
Aujourdhui.
Porte-monnaie

3
4
2
i
2

l. No endereço estas expressões devem ser grupadas pelo empregado taxador.
a. Hannover e Wurtemberg em seguida a Emmingen servem para completar as
thsignaçSes de duas estações homonymas e por isso figuram ua primeira columna
da Nomenclatura oíTtcial das estações telegraphicas,
3. Neste caso, a expressão «Hydepark» , em uma só palavra, só se conta como
uma &ó palavra porque a palavra «park» é parte integrante do nome do («square».

Numero
de palavras

Porteimnnaie .. . .
Prince of Wales (navio)
Princeofwales (navio).
44 d 2 (5 caracteres)
444 ' 2 ((> caracteres) .
444, 5 (5 caracteres) .
444, 55 (<> caracteres).
44/2 (4 caracteres). .
44/ (3 caracteres) .
2 «/o ( 4 caracteres) .
2 %0 (5 caracteres)
2 p %<> . . . .
54—5?! (5 caracteres
.
I7 me (4 caracteres)
Lê 1529"'° ( r palavra e um grupo de 6 caracteres)
10 francos 50 centimos (ou) 10 fr. 50 c . . .
Dezcincoenta
10 fr 50
fr 10. 50
J i!l 30
n, 30
oito/io
5/duodécimos
-MaioAgosto
5 bis (numero de casa)
15 A. (numero de casa)

15X6 (')
Duzcntas e trinta e quatro . . .
Duzentasetrintaequatro (22 caracteres)
Três dous terços

o
l

3
l
I
3
4
i

o
I
I

3
4

4. O-i apparelhos tdegraphicos nS.0 podem reproduzir expressões como 30**;
*3Xó. etc. Os expedidores dsvcrao ser convidados a substitml-as pela signiilctiçao
explicita «30 expoente a», «15 multiplicado por ó», etc.

Ia p a l a v r a s

l T m nove décimos
Dous mil cento noventa e quatro
Dous mil cento noventa e quatro (2^ caracteres) .
E
Emvthf (6 caracteres)
Emvehf (6 caracteres;. .
GIIF (marca commercial ou linguagem secreta). .
G. II. F. (marca commercial ou linguagem secreta) ;
um grupo de (> caracteres
AP .M (marca commercial ou linguagem secreta); um
grupo de 4 caracteres
G. II. F (sem ponto final) (marca commercial ou
linguagem secreta); um grupo de 5 caracteres .
G II F 45 (marca commercial) ; um grupo de 5 caracteres
G. H. F. 45 (marca commercial); um grupo de !> caracteres
197" / 199" (marca commercial) ; um grupo de 9 ca~
ractcres
3 '.M (marca commercial); um grupo de 3 caracteres
FM (lettras isoladas, iniciaes de nomes) . . . .
E .M (iniciaesde dous nomes, reuniJas abusivamente)
O negocio c urgente, parta .v;;; demora (7 palavras
e 2 sublinhados)
Recebi noticias suas indirectas (muito más), telegraphc
directamente (o palavras e um trecho entre parenthesis)

C,
o

l

2. TAUIFAS E TASAÇAO
(Conforme o art. 10° da Convenha)

XXI

i. Em relação á applicação das taxas e de certas regras de serviço, os telegrammas ficam subordinados ou ao regimen europeu
ou ao extra-europeu.
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2. O regimen europeu abrange todos os paizcs da Europa.
bem como a Algcria, a Tunísia, a Rússia Caucasica, a Turquia
Asiática, o Senegal, as costas de Marrocos c as outras regiões situadas fora da Europa que pelas respectivas Administrações forem
declaradas pertencentes a esse regimen.
3. O regimen extra-europcu abrange todos os outros paizes
não mencionados no paragrapho antecedente.
4. O telegramma ficará sujeito ás regras do regimen europeu
quando percorrer exclusivamente as linhas de paizes pertencentes
a esssc regimen.
Nos outros casos ficará sujeito ás regras do regimen cxtraeuropeu.

tica, nosnia-IIerzegovina, Bulgária, Creta, Dinamarca, Grécia, Luxemburgo, iMontenegro, Paizcs Baixos, Portugal, Rumania, Servia
e Suissa.
6. A Rússia e a Turquia, em razão das condições excepcionacs da installação e conservação de suas redes, terão a faculdade
de applicar taxas terminaes e de transito não excedentes, respectivamente, de 30 centimos e 24 centimos.
7. Todos os Estados terão a faculdade de reduzir as suas
taxas terminaes e de transito para todas ou parte de suas relações,
nas condições lixadas pelo art. XXVI.
8. Pelo percurso nos cabos submarinos poderá ser estabelecida, em cada caso particular, uma taxa especial de transito.

XXII

XXIV

A tarifa para a transmissão tclegraphica das correspondências
internacionacs compõe-se:
a) das taxas terminacs das Administrações de procedência e
de destino;
b) das taxas de transito das Administrações intermediárias, si
houver.

1. A taxa a cobrar entre dons paizes do regimen europeu será
sempre, c por todas as vias, a taxa da via existente que, pela applicação normal das taxas elementares e, si for caso disso, das dos cabos,
tiver dado a cifra menos elevada, salvo as excepções que possam resultar da applicação das disposições do § 8° do artigo precedente ou
do art. XXVIII.
2. A tabeliã A * annexa ao presente Regulamento estabelece
as taxas de paiz a paiz para o regimen europeu, de conformidade
com as disposições supra e com as declarações admittidas pela Conferencia.
3. Na correspondência do regimen extra-europeu, a taxa será
fixada cm conformidade com a tabeliã B ' annexa ao presente Regulamento.
Todavia, as taxas terminaes e de transito não deverão ser superiores respectivamente a 15 e 12 centimos para os paizes da Europa,
com excepção da Allemanha, Ilespanha, França, Rússia e Turquia.
Estes máximos serão reduzidos respectivamente a 10 c H centimos para os paizes mencionados no art. XXIII § 5°.
4. As taxas que figuram no Regulamento e tabeliãs anncxas
são expressas em francos ouro.

XXIII
i . A tarifa será lixada por palavra pura e simples ; todavia,
cada Administração poderá impor um mínimo de taxa, 'não excedente de um franco por telegramma, ou cobrar a taxa pela forma
que lhe convier, porém somente no caso de correspondência do
regimen europeu, e de conformidade com o art. XXVII do Regulamento.
2 Na correspondência do regimen europeu serão adoptadas
por todos os Estados uma só e mesma taxa elementar terminal c uma
só e mesma taxa elementar de transito.
3. A taxa elementar terminal é fixada em 9 centimos.
4. A taxa elementar de transito é fixada em 7 centimos.
5. Estas duas taxas elementares ficam reduzidas respectivamente a 6 centimos e 3'/g centimos para os seguintes Estados : Bel-

i As tabeliãs A e li IIÍD são publicadas por niQ int5ressa"em ao Brazil.
C. T.
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XXV
1. Entcndc-sc por via normal aquella cuja taxa, calculada se
as disposições do art. XXIV .í r, for a menos elevada.
2. Si o expedidor não tiver indicado a viu a seguir, usando
da ['acuidade que lhe confere o art. XLI, a taxa será sempre calculada secundo a via normal.
XXVI
i. As modificações da taxa ou das bases de applicaçfio das
tarifas que possam vir a ser convencionadas entre listados interessados, cm virtude do S 4" do art. X c do art. XVII da Convenção,.
deverão ter por fira c effeito não crear concurrcncia de taxas entre
as vias existentes, porém abrir ao publico, com igualdade de taxas,
o maior numero possível de vias; e as combinações necessárias
serão reguladas de modo que as taxas terminaes das Administrações
de procedência c destino fiquem iguaes, qualquer que seja a via
seguida.
i. Qualquer taxa nova, qualquer modificação de conjuncto ou
parcial em relação ás tarifas, só poderá ter execução 15 dias, pelo
menos, depois de sua notificação pela Secretaria Internacional da
1'nião Telegraphica, não se incluindo nesse prazo o dia em que for
feita a notificação.
3. As Administrações dos Estados contractantes compromcttem se a evitar, quanto possível, as variações de taxas que possam
resultar das interrupções das communicações telegrapMcàs.
XXVII
i. As taxas que houverem ue ser cobradas em virtude dos
arts. XXI a XXV poderão ser arredondadas para mais ou paru
menos, quer depois da applicação das taxas normaes por palavra
lixadas secundo as tabeliãs annexas ao presente Regulamento, quer
alimentando ou diminuindo essas taxas normaes, segundo as conveniências monetárias ou de outra ordem do paiz de procedência.

2. As modificações realixadas cm virtude do paragrapho precedente só se applicarão á taxa cobrada pela estação expedidora c
não alterarão a distribuição das taxas que cabem ás outras Administrações interessadas. Deverão ser reguladas de modo tal que a differença entre a taxa a cobrar por um telegramma de 15 palavras e
a taxa exactamente calculada pelas tabeliãs, por meio cios equivalentes do paragrapho seguinte, não exceda a decima quinta parte
desta u l t i m a taxa, isto é, a taxa regulamentar de uma palavra.
3. A f i m de manter a uniformidade de taxa prcscripta pela
Convenção, os paizes da União que não tiverem para unidade monetária o franco, fixarão para a cobrança das taxas um equivalente
na respectiva moeda, tão appro.ximado quanto possível do valor
do franco em ouro.
4. O equivalente do franco é actualmente de:
NaAllemanha, 0,05 marco;
Na Austrália ( federação ), o/> pcnce ;
Na Áustria, i coroa ;
Na Hungria, i coroa :
Na Bosnia Ilerzegovina, i coroa ;
Na Bolívia, 50 centavos;
No Brazil, 640 réis, moeda brazileira ;
Na Bulgária, i lév ;
No Cabo da Boa Ksperanca, 9,6 pencc;
l-.'m Ceylão, o/>íj rupia;
No Chile, i',5333 de peso ouro a 18 d . ;
Nas Colónias Portuguezas, 200 réis;
l Cm Creta, i drachma ;
Na Dinamarca, 0,8 > krone ;
N'o Kgypto, 3".5:5 millesimos ( 3 piastras, 34 paras, moeda
tarifa) ;
Na Erythréa, i lira ;
Na (Irã-Brctanha, <;,6 pence ;
Na Grécia, i drachma;
Na Hespanha, i peseta e 36 centimos de pcseta ;
Nas índias Britan nicas, 0,60 rupia ;
Nas índias Necrlandezas, 0,50 de florim ;
Na Indo-China franceza, 50 centésimos de piastra ;
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Na Islândia, o, 8o de krone;
Na Itaila, i lira;
N Joapão, 0,40 yen;
No Alontenegro, i coroa;
No Natal, 9,6 pence;
Na Noruega, 0,80 krone ;
Na Nova Zelândia, 9,6 pence ;
Na Colónia do Orange, y,6 pence ;
Nos Paizes Baixos, 0,50 florim ;
Na Pérsia, 2 krans, 5 schahis;
Em Portugal, 200 réis ;
Nos Protectorados Britannicos da África Oriental e Uganda,
o, 6o de rupia ;
Na Republica Argentina, 20 centavos ouro ;
Na Rumania, i lév ;
Na Rússia, 0,25 de rublo metallico ;
Na Servia, i dinar ;
No Sião, 56 atts .;
Na Suécia, o, 8o, krone ;
No Transwaal, 9,6 pence;
Na Turquia, 4 piastras e 23 paras ;
No Uruguay, o, 1866 peso.
5. Quando o valor da moeda do paiz soffrer variações devidas a fluctuações do cambio, o equivalente do franco indicado
acima, no caso de alteração considerável, será modificado, tomandose por base a taxa média do cambio do franco no trimestre precedente. A' Administração do paiz em que isso succeder competirá modificar o equivalente em conformidade com a disposição supra,
indicar o dia a partir do qual as taxas serão cobradas segundo o
novo equivalente e mandar notifical-o ás demais Administrações
por intermédio da Secretaria Internacional.
6. O pagamento pôde ser exigido em moeda metallica.

a totalidade das taxas de transito normaes, calculadas de conformidade com as disposições do art. XXIII e das tabeliãs mencionadas pelo art. XXIV.

9. COBRANÇA DAS TAXAS
XXIX
1. A cobrança das taxas incumbe á estação expedidora, salvo
as excepções previstas para os telegrammas/átfa seguir (art. LIV
§ 7°), as despezas com expresso (art. LVIII g i°), os telegrammas
semaphoncos (art. LXI § 4") e as alterações ou reuniões abusivas
de palavras verificadas pela estação destinatária (art. XIX § 9°),
que dão logar á cobrança do destinatário.
2. O expedidor de telegramniu internacional tem direito de
pedir recibo, em que se mencione a taxa cobrada.
3. A Administração expedidora terá a faculdade de cobrar,
para si, por este motivo, uma retribuição nunca excedente de 25
centimos.
4. Em todos os casos em que a cobrança houver de cffectuar-se
á chegada do telegramma, este só será entregue ao destinatário
mediante o pagamento da taxa devida.
5. Si não for paga a taxa a cobrar á chegada, a Administração
destinatária soffrerá o prejuízo, salvo o caso de accôrdos especiaes
celebrados de conformidade com o art. 17 da Convenção.
6. As Administrações telegraphicas tomarão, entretanto, quanto possível, as providencias necessárias para que as taxas a cobrar
pela estação destinatária e que não tenham sido pagas pelo destinatário, sejam cobradas do expedidor, salvo quando o Regulamento
determinar outro modo de proceder (art. L V § 4°).

XXVIII
Quando o expedidor, aproveitando-sc da faculdade que lhe
confere o art. XLI, tiver indicado uma via indirecta, deverá pagar

i. As taxas cobradas a menos por erro e as taxas e despezas
não cobradas do destinatário, em consequência de recusa ou de
1334
,

impossibilidade de encontrai-o, deverão ser completadas rclo expedidor, salvo quando o Regulamento determinar outro modo de
proceder (art. L V S 4").
2. Igualmente serão restituídas aos interessados as taxas cobradas a mais por erro. Todavia o valor dos sellos que servem
para a franquia dos telegrarnmas, applicados em excesso na minuta
pelo expedidor, só será restituído a p.edido deste.

n
ii
o
ò
P

q

10. TRANSMISSÃO EOS TELEGRAMMAS
a) SIGNAES DE TRANSMISSÃO

XXXI
Cs quadros abaixo indicam os signaes empregados no serviço
nos apparelhos Morse, Ilughes e Baudot:
A. Hignaes do apparelhu Mor se

r
s
t
u
ú
v

IV

x
y
z

Algarismos :

Lettras:
Espacejamento o comprimento dos
signaes :
1. Uma linha é igual a três pontos;

6 <H « • • •

2. O espaço entre os siínaes cia mesma let t rã é igual a um ponlo;
9 ••«••••
O •«_•••

ch
d
e
é
f
g
li

3. O espaço entre duas letlras ú
igual a três pontos;
4. O espaço entre duas palavras 6
igual a cinco pontos.

Nas repetições ex-offido e no preambulo dos telegrammas os
algarismos deverão ser expressos por meio dos signaes seguintes,
dos quacs também se poderá fazer uso no texto dos telegrammas
que só contiverem algarismos. Os telegrammas deverão nesse casa
trazer a indicação de serviço « em algarismos».
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B. Signaes do apparelho Hughes
Latiras :
A, R, C, D, E, F, G, II, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S,
T, U, V, W, X, Y, Z.

Signaas de pontuação e outros :

Algarismos :

i , 2, 3, 4, 5, 6, 7, í'., 9, o.
Ponto ( . )
Ponto e virgula ( ; )

• • • ( • •
mm • mi • mi •

Virgula (,)
• mi • mi • mi
fious pontos (:)
•• ™ ™ • • •
Ponto d; interrogação ou pedido de repetição
de uma transmissão não compreliendida (') • • •• mm • »
Ponto de exclamação (!)
um mi • • •• mi
Apostroplio (')
• mi mi mi mi •
Traço de união ou hyplion (-)
mi • • • • • •
Burra de fracção ( / )
•• • • "i •
Parenthesis (antes e depois das palavras) ( ) mi • mi mi • mi
Aspas (antes e depois de cada palavra ou trecho
collocado entre aspas) («o»)
• — • • mm •
Sublinhado (antes e depois das palavras ou
membro de phrase)
• • mm mm • 53
Chamada (preliminar de qual (juer transmissão) •• • • § • • §
Duplo traço (=)
• • • • •
Entendido
• • • mm •
Erro
•
••
Cruz (-(-)
•• tm • mm •
Convita para transmittir
mm • mi
Espere
••••••
Fim do trabalho
• • • mm • mm

Para transmittir os números fraccionarios se deverá, alim de
evitar qualquer confusão possível, transmittir a fracção fazendo-a
preceder do duplo traço (=).
Exemplo : i 1/16 se transmittirá i=J/i6, aiim de que se
não leia i1/16; 99 27/4 se transmittirá 99—27/4, afim de que se não
leia 992 7/4.

Signaes de pontuação e outros:

Ponto (.), ponto e virgula (;), virgula ( , ) dous pontos (:), ponto
de interrogação (?), ponto de exclamação (!), apostropho f"), cruz
(+), traço de união ou hyphen (—), E accentuado (E') barra de
fracção ('), duplo traço (=), parenthesis da esquerda (, parenthesis
da direita ), etc. (&), aspas (»}.
O espaço entre dous números é marcado por um «branco». Todavia, qualquer fracção ordinária, assim como qualquer numero
fraccionario, deverão ser sempre separados por dous «brancos» do
numero que os precede e do que os segue. Na transmissão de um
numero fraccionario o numero inteiro deverá ser separado por um
«branco» do numerador da fracção ordinária que segue. (Exemplo:
i 3/4 e não 13/4).
As palavras e trechos sublinhados deverão ser precedidos e
seguidos de dous traços de união (exemplo: — — sem demora —
c sublinhados á mão pelo empregado da estação destinatária.
Para chamar a estação com a qual se estiver em communicação
ou para responder-lhe : o branco e o N repetidos alternadamente.
Para pedir a repetição prolongada do mesmo signal afim de
regular o synchronismo : uma combinação composta do branco das
lettras, do I c do T, reproduzida tantas vezes quantas forem necessárias.
Para pedir ou permittir a regulação do clcctro-iman : unia
combinação formada dos quatro signaes seguintes : o branco das
lettras, o I, o N e o T, repetida tantas vezes quantas forem necessárias.

— 54 Para mandar esperar : a combinação ATT, seguida da duração provável da espera.
Para inJiear CITO : dons N consecutivos, sem signal algum de
pontuação.
Para interromper a transmissão da estação correspondente :
duas ou três lettras quacsquer convenientemente espaçadas.
Para indicar o iim do trabalho : dous brancos.
Os acceutos sobre o V. serão traçados á mão no Iim das palavras (com ou sem s) e quando cssenciaes ao sentido. (Exemplo :
Achète, achetéi. Neste ultimo caso o transmittente repetirá a palavra depois da assinatura, fazendo íigurar o K acccntuado entre
dous brancos, para chamar a attenção da estação receptora. As lettras a. á, a, n, o e ti transmittir-se-ão respectivamente ac, aã, ao,
n, a-, e ue.

55 ~~
b) ORDEM DA TRANSMISSÃO
l

XXXII
] . A transmissão dos telegrammas será feita na ordem seguinte:
a) Telegrammas de Estado ;
/')
»
" serviço;
c)
particulares urgentes ;
"O
"
»
ordinários.
2. A estação que receber por fio internacional telegramm;>.
apresentado como telegramma de Estado ou de serviço, deverá reexpedil-o como tal.
XXXIII

C. Sigiues do apparelho liando!
Lettras :

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S,
T, U, V, W, X, Y, Z
Algarismos:

i, 2, 3» 4. 5> 6 > 7, 8, 9, o.
Signaes de pontuação e outros

As disposições relativas á transmissão dos números inteiros,
dos números fraccionarios, das palavras ou trechos sublinhados e das
lettras a, á, a, n, ô e ii, applicarcis -10 apparelho Hughes, também
•o são ao apparelho Baudot.
Para indicar erro o signal *

i . Qualquer transmissão começada só poderá ser interrompida
para dar logar a communicação de categoria superior, em caso de
urgência absoluta.
2. Os telegrammas da mesma categoria serão transmittidos
pelas estações expedidoras na ordem da respectiva apresentação c
pelas intermediárias na da recepção.
3 . Nas estações intermediárias, os telegrammas locaes c os de
transito que tiverem de seguir pelos mesmos fios, serão transmittidos
indistinctamentc, segundo as horas de apresentação ou de recepção,
tomando-se cm consideração a ordem estabelecida no art. XXXII.
4. Duas estações em communicação directa trocarão os telegrammas alternadamente, levando em conta as prcscripções do
art. XXXII.
5. Nos apparelhos de grande rendimento (Hughes, Baudot,
Wheatstonc, etc.) as permutas serão feitas por series quando as
estações cm communicação tiverem muitos telegrammas a transmittir. Esta regra é applicavel ás transmissões pelo apparelho
Morsc quando o trafego o justificar e precedendo accôrdo entre os
chefes das estações em correspondência.
Os telegrammas da mesma serie serão considerados como uma
só transmissão .
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apparelho ate o fim da série, c cada telegramma regular será expedido logo que começar a recepção do segundo telegramma que o
seguir.
XXXIV
1. Cada serie se comporá quando muito de cinco telegrammas,
si as transmissões forem feitas pelo apparelho Morse ou pelos apparelhos de recepção auditiva, c quando muito de dez telegrammas,
si forem cffcctuadas pelos apparelhos de grande rendimento (Hughes,
lUuidot, Whcatstonc, etc.). Qualquer telcgramma que contiver de
50 a 100 palavras pelo apparelho Morsc ou de 75 a 150 palavras
pelos apparelhos de recepção auditiva, será contado como três telegrammas, c qualquer tclegramma que contiver de 100 a 200 palavras pelos apparelhos de grande rendimento será contado como
cinco telegrammas. Qualquer telegramma que contiver mais de
TOO palavras pelo apparelho Morse, mais de 150 pelos apparelhos
de recepção auditiva ou mais de 200 pelos apparelhos de grande
rendimento, será considerado como uma serie.
2. Os telegrammas de categoria superior, quanto á ordem de
transmissão, não entram na contagem das series alternadas.
3. A estacão que tiver acabado de fazer uma transmissão terá
o direito de continuar quando se apresentar um telcgramma com
prioridade sobre os que o correspondente tiver de transmittir, salvo
si este ultimo tiver de repetir um telegramma a cotejar ou já tiver
começado a sua transmissão.
4. Nos systemas de apparelhos pelos quaes a permuta das
transmissões se faz alternadamente, quando uma estação tiver terminado a sua transmissão, a estação que tiver acabado de receber
transmittirá por seu turno ; si nada tiver a transmittir, a outra continuará. Si de parte a parte nada houver para transmittir, as estações
darão o signal de liin do trabalho.
c) CHAMADA DAS ESTAÇÕES

XXXV
i. Toda correspondência entre duas estações começará pelo
signal J'j chamada ou pelas iniciaes da estação chamada.

2. A estação chamada deverá responder immediatamcntc dando
as suas iniciaes e o signal de convite para transmittir. No caso de
não poder receber, accrescentará ás iniciaes, em vez do signal de
convite para transmittir, o signal de espera, seguido de um algarisnn >
indicando em minutos a duração provável da espera. Si a duração
provável da espera exceder de dez minutos, deverá ser justificada.
3. Nenhuma estação chamada poderá recusar-se a receber os
telegrammas que se lhe apresentem, qualquer que seja o destino.
Entretanto, no caso de erro de direcção evidente, o empregado da
recepção deverá chamar a attençSo da estação transmissora. Si esta
«ao tomar em consideração a advertência, ser-lhe-á transmittido
um aviso de serviço depois da recepção do telegramma e ella será
então obrigada a rectilicar o erro commettido.
4. Não será licito recusar nem demorar qualquer telegramma,
ainda que as indicações de serviço, as indicações cventuaes ou
certas partes do endereço ou do texto não estejam regulares. Devcrse-á acceital-o c depois pedir, em caso de necessidade, a sua regularização á estação expedidora por meio de aviso de serviço, segundo
as disposições do art. XVI.
d) REGRAS PARA A TRANSMISSÃO

XXXVI
i. Quando a estação que tiver chamado receber as iniciaes da
estação chamada e o signal de convite para transmittir, transmittirá
na ordem seguinte as indicações de serviço constitutivas do preambulo do telegramma:
a] Espécie do telegramma, por meio de uma das indicações S,
A, ST, D, CR, CRS, CRD, Imprensa (*), segundo se tratar de telegramma de Estado, telegramma ou aviso de serviço, aviso de serviço taxado, telegramma particular urgente, accusação de recebimento de telegramma ordinário, accusação de recebimento de telegramma de Estado, accusação de recebimento urgente ou telcgramma da imprensa.
(*) Em ínmcez: Przssz.— N. do T.
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b) A lettra 15, mas somente nas communicaçõcs pelo apparelho
Morsc c quando a estação transmissora se corresponder directamente
com a destinatária.
c } Nome da estação expedidora, seguido, sendo necessário, do
accrescimos destinados a distinguil-a de outras estaçOes da mesma
localidade (por exemplo: Bruxellas, Berlim Fd. etc.) O nome da
estação deverá ser transmittido tal qual figura na i» columna da
Nomenclatura official das estações abertas ao serviço internacional, e
não poderá ser abreviado.
Indicar em seguida ao nome da estação o da subdivisão territorial ou do pai/ em que se adie, quando a abertura dessa estação
ainda não tiver sido publicada pela Secretaria internacional da
União telegraphica.
Nos teleg-rammas marítimos procedentes dos navios, a designação
da estação de procedência abrangerá o nome do posto que tiver recebido o telegramma do navio, seguido do nome deste ultimo.
d] Numero do telegramma (numero de apresentação ou de
serie).
c ) Numero das palavras taxadas. No caso de difTerença entre
o numero das p alavras taxadas e o das palavras reaes, emprcgarsc-á uma fracção cujo numerador indicará o numero das palavras
taxadas e o denominador o das palavras rcacs. Nos telegrammas
cujo texto for redigido total ou parcialmente em linguagem cifrada,
indicar-se-á: i°, o numero total das palavras, que serve de base
á taxação; 2°, o numero das palavras em linguagem clara ou em
linguagem convencionada; 3°, o numero dos grupos de algarismos
ou lettras, da seguinte forma: 20/12/6.
Esta disposição se applicará principalmente: i°, quando o telegramma cm linguagem clara contiver palavras de mais de 15 caracteres ; 2", quando o telegramma, cujo texto estiver em linguagem
convencionada, abranger palavras claras de mais de dez caracteres;
.T', aos grupos de algarismos ou lettras com mais de cinco caracteres .
/) Apresentação do telegramma, por dous grupos de algarismos indicando o primeiro o dia do mez e o segundo a
hora e os minutos, seguidos das lettras m ou s ( manhã ou
tarde).

As horas poderão ser transmittidas por meio dos algarismos o
a 24 ; neste caso serão omittidas as indicações m ou s.
g ) Via a seguir ( quando o expedidor a tiver indicado na minuta (art. XLI § 2°).
Esta indicação só será transmittida ate o ponto cm que possa
aproveitar ao encaminhamento do telegramma.
Entretanto, si o telegramma der logar a resposta paga ou ccrtilicado de recebimento, a indicação da via será m a n t i d a ate a "stação
destinatária c lançada na cópia de chegada.
/ / ) Indicações de serviço.

2. Em seguida ao preambulo especificado acima, transmitíifsc-ão sUccessivamente as indicações cvcntuacs, o endereço, o texto c
a asàignatuni do telegramma.
• 3. O duplo traço ( « • • • • •§) no apparelho Morsc c ( = ) nos
apparclhos impressores, será transmittido para separar o preambulo
das indicações eventuacs, as indicações evcntuacs entre si, as indicações eventuaes do endereço, os differentes endereços de uni telegramma múltiplo entre si, o endereço do texto c o texto da assignatura. Tcrminar-se-á cada telegramma ou transmissão pela cru/
( • n • cm • ) no apparelho Morse ou nos de recepção auditiva c -f-nos apparclhos impressores. Nestes últimos apparclhos a cru/ deverá
ser sempre precedida de um «branco».
4. Si o empregado que estiver transmittindo perceber que se
enganou, deverá interromper a transmissão com o signal de erro,
repetir a ultima palavra bem transmittida e continuar a transmissão
rectificada.
5. Quando o empregado que estiver recebendo verificar que a
recepção se torna incomprehensivel, deverá interromper o correspondente e repetir a ultima palavra comprehendida, fazendo-a seguir
de um ponto de interrogação. O correspondente recomeçará então
a transmissão a partir dessa palavra.
ó. Excepto nos casos determinados por accôrdo entre as diversas
Administrações, liça prohibido empregar qualquer abreviatura na
transmissão do texto dos telegrammas ou modificar como quer que
seja esse texto. Todo telegramma deverá ser transmittido tal qual
o expedidor o tiver escripto c conforme a sua minuta (salvo a excepção prevista no art. X V I I l ) .
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C) RECEPÇÃO E REPETIÇÃO EX-OFFICIO

XXXVII
1. Logo depois da transmissão, o empregado que houver recebido comparará, em cada telcgramma, o numero das palavras recebidas com o numero annunciado. Quando o numero de palavras for
dado em forma de fracção, essa comparação só abrangerá o numero
de palavras c de grupos realmente existentes, independente do numero de palavras taxadas.
Si o empregado encontrar differcnça entre o numero de palavras annunciado c o recebido, o observará ao seu correspondente
indicandoo numero de palavras recebidas, e repetirá a primetra lettra
de cada palavra e o primeiro algarismo de cada numero (exemplo:
i - j c r b 2 d... e t c . . . ) Si o empregado transmittente se tiver simplesmente enganado ao annunciar o numero de palavras, responderá
<t admitto» e indicará o numero real das palavras (exemplo : 17 admito) (*); do contrario rectificará o trecho reconhecido errado segundo as iniciaes recebidas ; em ambos os casos interromperá o correspondente, sendo necessário, na transmissão das iniciacs, logo que
lhe seja possível rectificar ou confirmar o numero de palavras.
2. Quando esta diíTerença não provier de erro de transmissão,
a rectificação do numero de palavras annunciado só poderá ser feita
de commum accôrdo entre a estação expedidora e z. estação correspondente. Na falta deste accôrdo, será admittido o numero de palavras amnmciado pela estação expedidora.
XXXVIII
i. Os empregados poderão, para resalvar a própria responsabilidade, dar ou exigir a repetição parcial ou integral dos telegrammas que houverem transmittido ou recebido. A repetição parcial c
obrigatória para os telcgrammas de Estado em linguagem clara
e os telegrammas-vales; abrangerá todos os números, bem como os
nomes próprios e as palavras duvidosas, si houver. Pelo apparelho
Morsc e pelos de recepção auditiva, a repetição cx-offido caberá ao
(*} Em francez rtYmzJ. — N. do T.
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O empregado que fizer essa repetição deverá, pelo apparelho Morse e
pelos de recepção auditiva, no caso de rectificação, reproduzir as palavras ou números rectificados. No caso de omissão, esta sjgunda
repetição deverá ser exigida pelo empregado que tiver transmittido.
2. Quando se repetirem números seguidos de fracções devcrse-á, afim de evitar qualquer confusão possível, repetir a fracção
fazendo-a preceder do duplo traço (=).
Exemplos: i 1 I(1, transmiittir-se-á na repetição i = ' Jr ,, para não
se ler 11/ 10 ; 99 27/4 transmittir-se-á 99 = 87/.t, para não se ler 092 ~ 4.
3. Essa repetição não poderá ser demorada nem interrompida
sob pretexto algum
X X XIX

Depois da verificação do numero de palavras e, quando se tornar necessário, da repetição cx-ofldo, a estação receptora dará á
transmissora o recibo do telegramnn ou telcgrammas que constituem a serie.
Esse recibo será dado, para um só telegramma, por R seguido
da indicação do numero do telegramma recebido : « R 430 ».
Para uma serie de telegrammas, dar-se-á R com a indicação
do numero de telegrammas recebidos, bem como do primeiro e ultimo números da serie : « R-5 157 g& , • .
XL

1. As rectificações c pedidos de esclarecimentos relativos a telegrammas que a estação correspondente já tiver encaminhado, serão
leitos por avisos de serviço dirigidos ás estações destinatárias.
2. Os telegrammas que contiverem alterações manifestas não
poderão ser retidos, caso a rectificação não possa ser feita em
curto prazo. Deverão ser reexpedidos sem demora com a indicação
de serviço: « seguirá rectificação », no fim do preambulo. Logo
após a rccxpedição será a rectificação pedida por aviso de serviço
não taxado.
As rectificações fornecidas deverão ser expressamente designadas como aviso de serviço não taxado (A).
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3. Si acontecer que, por interrupção ou qualquer outra causa,
não seja possível dar ou receber a repetição ou o recibo dos telegrammas, esta circumstanda não impedirá que a estação receptora
os encaminhe, sob reserva de fazer seg-uir ulteriormente alguma rectificação, si for necessário.
4. Em caso de interrupção, a estação receptora fará immediatamentc a accusação do recebimento e, si for caso disso, pedirá o
complemento do telegramma não concluído, ou por outro fio directo, si houver em serviço, ou, no caso contrario, por aviso de
serviço encaminhado pela melhor via disponível.
O pedido de annullação de telegramma começado deverá
sempre ser feito por aviso de serviço.
/) DIRECÇÃO A DAR AOS TELEGRAMMAS

XLI

1. As differentes vias que os telegrammas podem seg-uir deverão ser indicadas por fórmulas concisas, fixadas de commum accôrdo
pelas Administrações interessadas.
2. O expedidor que quizer determinar a via a seguir inscreverá
na minuta a fórmula correspondente. Poderá limitar-se a indicar
parte do percurso a seg-uir.
3. Quando o expedidor tiver determinado a via a seg-uir, as
estações respectivas serão obrig-adas a conformar-se com as indicações dellc, salvo quando a via indicada estiver interrompida ou notoriamente sobrecarregada ; nesses casos o expedidor não poderá
reclamar contra o emprego de outra via.
4. Si, pelo contrario, o expedidor nenhuma via tiver determinado, a direcção a dar ao telegramma ficará ao arbítrio de cada
uma das estações a partir das quaes as vias se dividirem.
5. Quando o encaminhamento de um tclcg-ramma puder ser
garantido por diversas vias pertencentes exclusivamente á mesma
Administração, ficará ao arbítrio desta a direcção a dar em suas
linhas ás correspondências particulares, attcndendo do melhor
modo ao interesse dos expedidores, os quaes não poderão neste
caso pedir especialmente o emprego de uma dessas vias.

(?)

INTERRUPÇÃO

DAS

COMMU.XICArÕES

TELECRAPIIICAS.

TRANSMISSÃO POR A M L ' l . l . \ r Ã O

XL1I
1. Quando, no decurso da transmissão de um teley-ramma, se
der interrupção das communicaçõc.s telegraphicas regulares, a estacão a partir da qual se tiver dado a interrupção, ou alguma estacão
situada aquém c que disponha de uma via telegraphica desviada,
expedirá imnicdiatanicntc o tclegramma por essa via (art. LXXYI
$ $ 5", 6» e 7°) ou, na falta, por expresso ou pelo correio (quanto
possível por meio de carta registrada). As despezas da reexpedição,
excepto as da transmissão telegraphica, correrão por conta da estação reexpedidora. A carta expedida pelo correio deverá levar a
nota : « telegramma ».
2. Todavia, os telegrammas procedentes de ou destinados a
paizes situados fora da Europa, salvo Marrocos, Algeria, Tunísia,
Turquia Asiática e Rússia Caucasica, só serão reexpedidos por via
mais dispendiosa quando apresentados á estação incumbida de os
reexpcdir, no prazo máximo de 24 horas que se seguir á notificação
da interrupção.
A apresentação do primeiro telegramma com a indicação «desviado» (art. LXXVI g 5°) será considerada equivalente á notificação official da interrupção.
No caso de repetidas interrupções nas linhas da mesma Administração, nenhuma outra será obrigada a applicar as disposições
do presente paragrapho mais de três vezes no mesmo mez, .salvo
accôrdo especial entre as Administrações interessadas.
3. A estação que recorrer a qualquer modo de reexpedição, que
não seja o tclcgrapho, dirigirá o telegramma, conforme as circumstancias, ou á primeira estação telegraphica cm condições de reexpedil-o, < i u á estação destinatária, ou ao próprio destinatário,
quando essa reexpedição se effcctuar dentro dos limites do Estado
de destino. Restabelecida a communicação, o telegramma será novamente transmittido pelo telegrapho, salvo si precedentemente
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tiver sido recebido aviso de recepção ou si, por accumulo excepcional de serviço, for esta rcexpcdição manifestamente prejudicial
ao serviço em geral.

6. A reexpedição telegraphica por ampliação de que tratam os
§§ 3° do art. XLII e 5° do presente artigo, deverá ser assignalada
pela indicação de serviço:«Ampliação» (*), transmittida no fim do
preambulo.
7. Quando um telegramma for enviado directamente ao destinatário no caso previsto no art. XLII paragrapho 3°, será acompanhado de aviso scientificando-o da interrupção das linhas.

XLIII
1. Os telegrammas que, por qualquer motivo, forem enviados
pelo correio a uma estação tclegraphica, serão acompanhados de
uma guia numerada. Ao mesmo tempo, a estação expedidora prevenirá a destinatária, si as communicações telegraphicas o permitlirem, por aviso de serviço, indicando o numero dos telegrammas
expedidos e a hora do correio.
2. A' cheg-ada do correio, a estação correspondente verificará
si o numero de telegrammas recebidos confere com o numero annunciado. Neste caso passará o recibo na guia, que devolverá immcdiatamente á estação expedidora. Depois do restabelecimento das
communicações telegraphicas, a estação renovará o recibo por meio
de aviso de serviço, da seguinte forma: «Recebi 63 telegrammas,
conforme a guia n — de 30 de março (*}».
3. As disposições do paragrapho precedente applkar-se-ão
igualmente ao caso de uma estação telcgraphica receber pelo correio
alguma remessa de telegrammas sem aviso prévio.
4. Quando a remessa de telegrammas aanunciada não chegar
pelo correio indicado deverá ser immediatamente avisada a estação
expedidora. Conforme as circumstancias, deverá esta ou transmittir
immediatamente os telegrammas, si a communicação telegraphica
estiver restabelecida, ou fazei' nova remessa por qualquer meio de
transporte.
5. A estação que rcexpedir pelo telegrapho telegrammas já remcttidos pelo correio, informará disso a estação a que tiverem sido
enviados os telegrammas, expedindo para esse fim um aviso de serviço, redigido da forma seguinte :
«Berlim Paris. Telegrammas ns
rcexpedidos' por ampliação.^")
(*) Em francez: "'Recu 63 t^líjraTimes Cinformément au bord^reir; a.... du 30
M a r s . — N . do T,
(**} Em francez.' "Berlin Paris. Télégrammes ns.., reexpJdHs par ampliation".
— N. do T.

/! ) ANNULLAÇJYO DO TELEGRAMMA A PEDIDO DO EXPEDIDOR

XLIV
1. Qualquer expedidor ou procurador seu poderá, justificando
a sua qualidade, mandar sustar, si ainda for tempo, a transmissão do
telegramma que tiver apresentado.
2. Quando o expedidor annullar o telegramma antes de começar a transmissão, a taxa lhe será restituída, deduzindo-se 25
centimos (fr. 0,25), no máximo, cm beneficio da Administração expedidora .
3. Si o telegramma já tiver sido transmittido pela estação de
procedência, o expedidor só poderá pedir a annullação por meio de
aviso de serviço taxado, emittido nas condições previstas no artigo
XVII e dirigido á estação destinatária. O expedidor deverá pagar, á
sua escolha, o custo de uma resposta telegraphica ou de uma resposta
postal ao aviso de annullação. Este aviso de serviço será, sempre que
for possível, transmittido successivamente ás estações pelas quaes
liou ver transitado o telegramma primitivo, até encontral-o. Salvo
indicação contraria no ST, si o telegramma já tiver sido entregue
ao destinatário, deverá este ser informado da annullação do telegramma.
A estacão que annullar o telegramma ou que entregar o aviso
de annullação ao destinatário deverá scientificar a estação expedidora.
(') Em francsz: "Ampliation"

N. do T.
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Esta informação será dada pelo telegrapho si o expedidor tiver
pa^o resposta telcgraphica ao aviso de annullação ; no caso contrario, será enviada pelo correio em carta franqueada.
Si o telegramma for annullado antes de chegar à. estação destinatária, a estação de procedência restituirá ao expedidor as taxas
do telcgramma primitivo, do aviso de serviço de annullação e evennalmentc da resposta telegraphica paga na razão do percurso não
effcctuado.
i ) SUSPENSÃO I)OS TELEGRAMMAS

XLV

i. Não sc deverá aproveitar a faculdade reservada pelo art. 7° da
Convenção, de sustar a transmissão de qualquer telcgramma particular que pareça perigoso para a segurança do Estado ou contrario
ás leis do paiz, d ordem publica ou aos bons costumes, sem avisar
immediatamente a estação expedidora.
O mesmo se observará quando o telegramma for suspenso
cm virtude do art. 8° da Convenção, salvo quando esse aviso parecer perigoso para a segurança do Estado.
3, A fiscalização prevista pelo art. 7° da Convenção será exercida pelas estacões telcgraphicas extremas ou intermediárias, snlvo
recurso para a Administração central, que decidirá sem appcllação.
3. A transmissão dos telegramnias de listado e dos telegrammas de serviço será obrigatória. As estações telegraphicas não
exercerão fiscalização alguma sobre estes telegrammas.
4. Deverão ser retidos pela estacão de chegada os tclegrammas
destinados a qualquer agencia de reexpedição, dos quaes trata o
art. Xllt S 5°, e que tenham sido indevidamente acceitos.

11. ENTSEGANO DESTINO
X L VI

i. Os tclegrammas serão entregues, conforme o endereço, nos
domicilies, á posta restante ou ao telegrapho restante. Poderão

também sor cxpa.lidos ao destinatário polo telephone ou por fios teIcgraphicos particulares nas condições fixadas pelas Administrações
que admittirem esses systemas de expedição.
O expedidor pi.lerá tambsm, nas relações em que este systcma
de expedição for admittido, pedir a entrega por telephone. Deverá
inscrever antes do endereço a indicação "Telephone». A estação
de chega Já obedecerá tanto quanto possível ao desejo assim expresso .
2. Em qualquer dos casos serão os telegrammas entregues ou
expedidos ao seu destino na ordem da recepção e da prioridade.
3. Os telegrammas dirigidos a domicilio em localidade servida
por estação telegraphica serão immediatamente levados ao destino.
Todavia, os telcgrammas que trouxerem a indicação « Dia »
não serão distribuídos durante a noite; os que forem recebidos durante a noite só serão obrigatoriamente distribuídos immediatamente
si trouxerem a indicação "Noite» ou si a estação de chegada puder
reconhecer que apresentam caracter real de urgência.
4. Os telegrammas que tiverem de ficar na posta restante ou de
ser expedidos pelo correio serão entregues immediatamente ao correio pela estação telegraphica destinatária nas condições fixadas pelo
art. LIX.
5. Os telegrammas dirigidos aos passageiros de navio que fizer
escala por um porto serão entregues, sempre que for possível, antes
do desembarque.
XLVI1
i. O telegramma levado a domicilio poderá ser entregue quer
ao destinatário, aos membros adultos de sua família, a qualquer
pessoa a seu serviço, a seus locatários ou hospedes, quer ao porteiro do hotel ou da casa, salvo si o destinatário tiver designado,
por escripto, um delegado especial, ou si o expedidor tiver pedido,
inscrevendo antes do endereço a indicação: « mãos próprias (*) » ou
= MP = que a entrega só seja feita ao próprio destinatário. O
expedidor poderá também pedir que o telegramma seja entregue
(•) Ení fr.-ncez: « Maiiis propres» — X.do T.

68 —
-69-

aberto, inscrevendo antes do endereço 'a indicação « Aberto (').
Kstcs últimos modos de entrega não serão obrigatórios para as
Administrações destinatárias que declararem não acceital-os.
2. A indicação « Mãos próprias » será reproduzida por extenso
no sobrescripto pela estação destinatária, que dará ao entregador
as instrucções necessárias.
3. Quando um telegramma não puder ser entregue, a estação
destinatária passará, em curto prazo, á estação expedidora, um aviso
de serviço communicando o motivo da não entrega, redigido nos
termos seguintes: — 4 2 5 quinze Delorme 212 rue Nain (numero,
data e endereço do telegramma textualmente, conforme as indicações
recebidas) recusado, destinatário desconhecido, ausente, com oaccrescimo eventual « reexpedido correio « (artigo L V § 3") fallecido,
não chegou, endereço já não registrado (ou endereço não registrado), etc. Nos casos em que se tornar preciso, esse aviso será
completado pela indicação do motivo da recusa (art. XIX) ou das
despezas, cuja cobrança se deverá tentar cffectuar do expedidor
(arts. L I V c L V I I I ) .
Com relação aos telegrammas onerados por taxa a cobrar,
dirigidos á « posta restante » ou ao « telegrapho restante » e que
não forem retirados pelo destinatário, o aviso de serviço de não entrega será expedido em carta ordinária franqueada, quando expirar
o prazo da conservação dessas correspondências.
4. A estação expedidora verificará a exactidão do endereço c,
si este ultimo tiver sido alterado, immediatamente o rectificará por
aviso de serviço nos termos seguintes: « 425 quinze (numero e data
do telegramma) para. . . (endereço rectificado) (**). Quando for
necessário o aviso de serviço conterá as indicações capazes de corrigir os erros commettidos, taes como: «íaça seguir destino, annulle
o telegramma, etc. (***)».
5. Si o endereço não tiver sido alterado, a estação expedidora
communicará, sempre que for possível, ao expedidor o aviso de não
entrega. Só se reexpedirá pelo telegrapho o aviso de não entrega
( • ) Em frantez: « Ouvm » — N. do T.
f") Em francez: « 435 quinze (nuniáro et date du t-légramme) pour... (adresse
rectífiée).
("*) « Faiter, suivre à dcstination. annuhz t=l?gr;imme. etc.»

si o expedidor do telegramma primitivo tiver pedido que seus tcIcgrammas lhe sejam rcexpedidos pelo telegrapho (artigo L V . Km
todos os outros casos a reexpc.hção será feita pelo correio em carta
franqueada, si o expedidor for conhecido.
A transmissão do aviso de não entrega ao expedidor poderá
igualmente ser feita pelo correio, desde que a entrega por qualquc1"
meio especial de transporte (quando se tratar da entrega no
campo, por exemplo) acarrete despezas cuja indemnização não seja
garantida.
O destinatário de um aviso de não entrega só poderá completar,
rectificar ou confirmar o endereço do telegramma primitivo nas
condições previstas no art. X V I I .
6. Si, depois da remessa do aviso de não entrega, o telegramma
for rc:lama:lo pelo destinatário, ou si a estacão destinatária puder
entregar o telcgrammi sem ter recebido um dos avisos rectificativos
previstos pelos paragraphos 4" e 5" supra, transmittirá á estação expedidora um segundo aviso de serviço, nos termos seguintes : 21)
onze (numero c data) Mirane (nome do destinatário) n reclamado ou
entregue ». (*)
Kstc segundo aviso não será transmittido quando a entrega for
notificada por meio de aviso telegraphico de recepção.
O aviso de entrega será communicado ao expedidor, si este
iver recebido notificação da não entrega.
7. Si a porta do prédio indicado no endereço não estiver aberta
ou si o entregador não encontrar quem queira receber o telegramma
para o destinatário, deixará um aviso no domicilio indicado e levará
o telegramma para a estação, onde será entregue ao destinatário ou
seu delegado, quando o reclamarem. Todavia, os telegrammas cuja
entrega não depender de precauções cspeciaes serão depositados na
caixa das cartas do destinatário, quando nenhuma duvida houver
quanto ao seu domicilio .
8. Quando o destinatário, avisado, nas condições do paragraplio
7>, da chegada de um telegramma, não o procurar dentro de um
prazo normal, proceder-se-á de accôrdo com as disposições do paragraplio 3» do presente artigo.
(') « 84 onzo (numero, • « et quantièrnc) Miraiic (tio m du destinataire) «reclama
ou reirig ». — N. do T.

g. Quando um telegramma for endereça.!o a tolegrapho restante, será entregue na estação tclegraphica ao destinatário' ou ao
seu representante devidamente autorizado.
10. Os telegrammas endereçados á posta restante ou entregues
pelo correio serão, do ponto de vista da entrega e dos prazos de
conservação, sujeitos ás mesmas regras que as correspondências
postaes.
n. Todo telegramma que não puder ser entregue ao destinatário dentro de 42 dias, a contar da data da recepção na estação
destinatária, será inutilisado, reservadas as disposições do par.igrapho 10 supra e do art. LX paragraphos 4° e 6°.

12. TELEGRAMMAS ESPECIAES
(Conforme o art. 9° da Convenção)

transmissão for directa através dos seus territórios, quer nas su;'.s
estações de rccxpe.lição, entre os telegrammas da mesma procedência c com o mesmo destino. A taxa de transito que lhes cabe é
tripla, como nas outras partes do trajecto.

b) RESPOSTAS PAI IAS

XLIX
1. O expedidor de um telegramma poderá franquear a resposta
que pedir ao seu correspondente, inscrevendo antes do endereço a
indicação Resposta paga (*) ou=RP=completada pela menção do
numero de palavras pagas para a resposta: Resposta paga x ou
=RPx= (**) A taxa da resposta será calculada suppondo-se que
esta siga a mesma via que o telegramma primitivo.
2. O expedidor que quizer franqueai" uma resposta urgente
deverá inscrever antes do endereço a indicação: Resposta paga urgente x (***) ou RPDx e pagar a taxa correspondente.

a) TELEGRAMMAS PARTICULARES URGENTES

XLVIII
1. O expedidor de um telegramma particular poderá obter prioridade na transmissão e entrega no destino, inscrevendo a indicação
« urgente » ou = D = antes do endereço c pagando o triplo da
taxa de um telegramma ordinário de igual numero de palavras
para o mesmo percurso.
2. Os telegrammas particulares.urgentes terão prioridade sobre
os outros telegrammas particulares e a prioridade entre e l lês será
regulada pelas condições previstas nu par.tgrapho 2 • do ari. XXXItí.
3. As disposições dos paragraphos nrecedentes não serão obrigatórias para as Administrações que declararem nau poder appiical-as,
quer a uma parte quer á totalidade dos telegrammas que transitem
nas linhas delias.
4. As Administrações que só acceitarem os telegrammas urgentes em transito deverão admittil-os, quer nos fios em que a

1. Na localidade de destino, a estação de chegada entregará ao
destinatário um vale de importância correspondente ao custo de um
telegramma de tantas palavras quantas as indicadas pelo numero
mscripto na indicação eventual, destinado á estação de procedência
do telegramma-pergunta e encaminhado pela mesma via que este
ultimo. Esse vale dará a faculdade de expedir, dentro do limite do
valor respectivo, um telegramma para qualquer destino, a partir de
qualquer estação da Administração de que depender a estação que
tiver emittido o vale.
2. Quando a taxa de um telegramma franqueado por um vale
excedera importância desse vale, o excesso da taxa deverá ser pago
(") Emfrancsz, «réponse payJe».
( * * ) X é o numero de palavras.
(***) «Réponse payée urgente».

N. do T.
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em dinheiro pelo expedidor da resposta. No caso contrario, a differença entre a importância do vale e a importância da taxa realmente devida será restituída ao expedidor do telegramma primitivo
quando o mesmo o pedir dentro do prazo de três mezes a partir da
data da emissão do vale e quando essa differença for pelo menos
igual a um franco.
Esta restituição só será effectuada mediante autorização e por
conta da Administração de destino do telegramma primitivo.
3. O vale só poderá ser utilisado para a franquia de telegramma dentro do prazo de quarenta e dons dias, acoutar da data
da emissão.
4. Quando o destinatário por qualquer motivo não se tiver
utilisado do vale ou o tiver recusado, a importância delle será restituída nas condições fixadas no art. LXXI si i°.
5. Quando o vale se achar em poder da Administração destinatária, esta, terminado o prazo de validade, promoverá ex-oflicio
a restituição, si a taxa paga for pelo menos igual a um franco.
A importância do vale será, entretanto, restituída ao expedidor, si este o pedir antes de expirar aquelle prazo. Neste caso,
a estação destinatária annullará o vale, e o telegramma, annotado para esse fim, será conservado durante o prazo prescripto
(art. XLVII § n).
C) TELEGRAMMAS COTEJADOS

LI
1. O expedidor de qualquer telegramma terá a faculdade de
pedir que elle seja cotejado. Nesse caso escreverá antes do endereço a indicação «Cotejo» ou=TC=
2. Os telegrammas de Estado ( e os de serviço redigidos
em linguagem secreta serão cotejados ex-qfficio e gratuitamente
(art. XV § 7°).
3. O cotejo, que consiste na repetição integral do telegramma
(inclusive o preambulo), será feito, qualquer que seja o systema de
apparelhos, pela estação receptora e immediatamente depois da

transmissão do telegramma ou da serie que abranger o telegramma
a cotejar.
O cotejo de um telegramma de listado será feito logo que a
transmissão desse telegramma esteja terminada.
O cotejo não será contado na alternação das transmissões
(art. XXXIV § 3°).
4. A taxa do cotejo será igual á quarta parte da de um telegramma ordinário de igual numero de palavras para o mesmo percurso .
d^ AVISOS DE RECEPÇÃO

LII
i. O expedidor de um telegramma poderá pedir que lhe seja
notificada, logo após a entrega, a indicação da data e hora em que o
telegramma íúr entregue ao seu correspondente. Quando o telegramma for encaminhado ao seu destino defini li vo pelo correio,
depositado na posta restante ou entregue aos cuidados de qualquer
intermediário, aquclla notificação indicará a data e a hora desse encaminhamento, deposito ou entrega.
Si se tratar de telegramma marítimo destinado a navio no mar,
a referida notificação será expedida pelo posto semaphorico ou pela
estação costeira e indicará a data e a hora da transmissão do telegramma ao navio.
•2. A notificação será feita pelo telegrapho si o expedidor tiver
inscripto antes do endereço a indicação "Aviso de recepção» ou
=PC= pagando taxa igual á de um telegramma ordinário de cinco
palavras, para o mesmo destino c pela mesma via. Será feita pelo
correio, si o expedidor tiver inscripto antes do endereço a indicação «Aviso de recepção postal» ou:=PCP= pagando a taxa de
25 centimos.
3. Quando os paizes interessados admittirem os telegrammas
urgentes, a prioridade na transmissão e entrega no destino poderá
ser pedida para o aviso de recepção. Para esse fim, o expedidor
inscreverá antes do endereço a indicação «Aviso de recepção ur-
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»-ente»=PCD=e pairará a taxa de uai tde^r.imin.i urgente de
cinco palavras para o mesmo destino c pela me?.ma via.

LIII
1. O aviso de recepção será annunciado pelas iniciaes CR,
CRS ou CRD, conforme se tratar de aviso de recepção de telegramma ordinário ou de telegramma de Estado ou de aviso de recepção urgente.
Será transmittido nos termos seguintes:
« CR Paris Berne=4Óg (numero do telegramma) Rrown (nome
do destinatário), entregue 25 10.25 m (data, hora e minutos).
Quando o telegramma primitivo tiver sido confiado ao correio
ou aos cuidados de qualquer intermediário differente das pessoas
que se encontrarem no domicilio ordinário do destinatário, o aviso
de recepção mencionará esse facto; exemplo: «entregue correio, ou
hotel, ou navio, ou pare, ctc. 25 10.25 m > > Si o aviso de recepção não for expedido no dia da apresentação
do telegramma, esta data será accrescentada ao numero; exemplo:
«46922 Brown entregue 25 10.25 m».
2. O aviso de recepção deverá ser classificado, para a transmissão, entre os telegrammas particulares. Todavia, os avisos de
recepção relativos a telegrammas de Estado e os urgentes deverão
ser encaminhados nas condições de prioridade fixadas para essas categorias de telegrammas.
3. No caso previsto pelo Si 3° do art. XLVII i" alínea, o
aviso de recepção deverá ser precedido do aviso de serviço prescripto por aquelle paragrapho.
O aviso cie recepção será adiado pelo prazo indicado no
art, XLVII s; n, e será transir'ttido após a entrega do i '
si esta se tiver tornado possível.
'
Si ao terminar o prazo supra indicado o tel grarnma n3o li ver
sido entregue, a Administração de procedência promoverá ex-offlcio
a restituição da taxa do aviso de recepção.
4. O aviso de recepção postal conterá as mesmas informa
que o aviso de recepção telegraphica. Será remettido pela estação
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5. Logo que o aviso de rejjp;T>, telcjrrapiiic > o'.i p >stal,
chegue á estação expedidora do telegramma, deverá ser levado ao
conhecimento do expedidor desse telegramma.
Quando se tratar de aviso de recepção referente a telegramma
que tenha sido recxpedido, essa estação cobrará cio expedidor a
Jillcrença, quando houver, entre a taxa cobrada anteriormente pelo
aviso de recepção e a taxa devida na razão do percurso realmente
j flectindo por este.
Quando esta ultima for inferior de um franco, pelo menos, á
que tiver sido cobrada, a differcnca será restituída ao expedidor, a
seu pedidfi.

e) TELEGRAJIMAS A FAZER SEGUIR POR ORDEM DO EXPEDIDOR

LI V

1. Todo expedidor poderá recommcndar, inscrevendo antes do
endereço a indicação « Faça seguir» ou = FS = que a estação dos1 inalaria faça seguir o telegramma.
2. O expedidor de telegramma a fazer seguir, que pedir
aviso telegraphico de recepção, deverá ser prevenido de que, si o telegramma for recxpedido para (ora dos limites do paiz de destino,
deverá, dado o caso, pagar a somma necessária para completar
o preço do aviso de recepção segundo o percurso real que este tenha
effectuado, independentemente das taxas de reexpcdição que não
tenham sido cobradas no destino.
Quando um telegramma a fazer seguir, contendo uma das indicações = RPX = ou = PC = tenha de ser reexpedido para fora
dos limites do paiz de destino, a estação reexpe.lidora applicará as
disposições do art. L V § 5".
3. Quando um telegramma trouxer a indicação <• Faça seguir <>
ou = FS= sem outra indicação, a estação destinatária inscreverá,
dado o caso, o novo endereço que lhe for indicado no domicilio do
destinatário, nas condições previstas no g 6°, e reexpedirá o telegramma ao novo destino. Do mesmo modo se procederá até que o
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dicado.
4. Si senão puder elTectuar a entrega e si nenhum endereço
for indicado, o tclegramma será conservado em deposito e applicar-se-ão as prescripções do íj 3° do art. XLVIt. O aviso de serviço deverá mencionar a importância das despczas, cuja cobrança
deverá ser feita do expedidor.
Esse aviso, quando a não entrega puder provir de erro de
transmissão, deverá transitar pela ultima estação reexpcdidora,
para que esta possa eventualmente fazer as rectificações necessárias.
5. Si a indicação « Faça seguir » = ou FS = for acompanhada
de endereços successivos, o telegramma será transmittido a cada um
dos destinos indicados, ate o ultimo, si assim 1'õr necessário, e a ultima estação observará as disposições do paragrapho precedente.
6. O logar de procedência, a data e hora da apresentação a i n dicar no preambulo dos telegrammas reexpedidos são o logar de procedência, a data e hora da apresentação primitivos; o logar de destino
c aquelle ao qual o telegramma deverá ser primeiramente expedido.
No endereço, as indicações de entrega a domicilio com applicação aos encaminhamentos já effectuados serão supprimidas e, em
seguida á indicação «Faça seguir» o u = F S = , será mantido
apenas o nome de cada um dos destinos pelos quaes o telegramma
já tiver transitado.
Por exemplo, o endereço de um telegramma redigido á partida :
= FS =Ilaggiscm casa de Dckeysers, Londres=I lotei Tarbct
Tarbct= North-British Hotel Edimburgo, será redigido a partir
de Tarbct, logar da segunda recxpedição, da forma seguinte:
= FS = de Londres, Tarbet = Ilaggis North-British I lotei
Edimburgo.
7. A taxa a cobrar á partida pelos telegrammas a fazer seguir
será apenas a taxa relativa ao primeiro percurso, entrando o endereço completo 110 numero das palavras. A taxa complementar será
cobrada do destinatário. Deverá ser calculada levando-se em conta
o numero de palavras transmittidas por occasião de cada reexpedição.
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a cobrar do destinatário pelos percursos ulteriores serão aduidonaJas em cada reexpedição. O• total será indicado ex-offlcio no preambulo.
0. Esta indicação será formulada como segue: « A cobrar... » (*)
Si as reexpedições tiverem logar dentro dos limites do Estado a que
pertencer a estação destinatária, a taxa complementar a cobrar do
destinatário será calculada, para cada reexpedição, pela tarifa interior desse Estado. Si as reexpedições tiverem logar fora desses
limites, a taxa complementar será calculada considerando-se as
reexpedições internacionaes como outros tantos telegrammas separados. A tarifa para cada reexpedição será a mesma applicavel ás
es li respondencias trocadas entre o Estado que recxpedir e aquelle
para o qual o telegramma for reexpedido.

/) TELEGRAMMAS A REEXPEDIR POR ORDEM DO DESTINATÁRIO

LV
1. Qualquer pessoa poderá pedir, ministrando as justificações
necessárias, que lhe sejam reexpedidos para novo endereço, previamente indicado, os telegrammas a ella dirigidos que chegarem a.
uma estação telegraphica. Proceder-se-á nesse caso em conformidade com as disposições do artigo precedente ; mas em logar de
inscrever antes do endereço a indicação — FS = inscrever-se-á nas
indicações eventuaes a indicação taxada « Reexpedido de... » ( nome
da ou das estações reexpedidoras).
2. Os pedidos de reexpedição deverão ser feitos por escripto,
por avisos de serviço taxado ou pelo correio ( art. XVII S 8° ).
Serão formulados ou pelo próprio destinatário ou cm seu nome por
uma das pessoas indicadas no art. XLVII § i°, como autorizadas a
receber os telegrammas em vez e no logar do destinatário.
Quem formular tal pedido se comprometterá a pagar as taxas
que não possam ser cobradas pela estação distribuidora.
1

Xo texto francez «PCV/>... N. do T.

l
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A taxa paga pela resposta será creditada pela Administração
rcexpedidora ao Estado para a qual o telegramma tiver sido rcexpedido .
Quando uma estiçlo de destino tiver de rcexpcdir pelo correio
telegramma com resposta paga annexará o vale ao telegramma.
No regimen europeu, o aviso de recepção de telegramma ree.v
pedido para novo destino será redigido pela ultima estação destinatária nos termos seguintes: «CR. Ktretate Zermatt = 524 onze
Regei Londres reexpedido Zermatt entregue 12 i 1.40'".»
No caso de aviso de recepção referente a telegramma reexpedido para fora dos limites do regimen europeu, a importância da
l a x a paga adiantadamente será empregada em um a\iso de rece1' Io communicando a reexpedição do telegramma.
6. Nos casos previstos pelo § 3" do presente artigo, a pessoa
que fizer seguir um telegramma terá a falculdade de pagar a taxa
de reexpedição, comtanto que se trate de dirigir o telegramma para
uma só localidade, sem indicação de transmissões cventuaes a outras
localidades.
7. Quando se tratar de reexpedir o telegramma para destino
determinado, sem indicação de rctransmissões eventuaes a outras
localidade*, a pessoa que der a ordem de IVer seguir esse telegramma poderá mesmo pedir que a reexpedição seja feita com urgência, mas será então obrigada a pagar a taxa tripla. A estação
que attender a esse pedido accrescentará no endereço do telegramma
a fazer seguir a indicação = D =.
íj. No caso do paragrapho precedente, c quando se usar da
(acuidade mencionada no s 6" supra, a indicação «A cobrar...» (")
formulada no ij >/' do artigo precedente será substituída pela indíaçSfo '-Títxa cobrada».

3. A cada Administração ficará reservada a faculdade de recxpcdir, segundo as indicações dadas no domicilio do destinatário, os
telegrammas para os quacs não tenha sido ministrada qualquer indicação especial.
Si, no domicilio do destinatário de um tclegramma sem a indicação = F S = ou cFaça seguir», for indicado novo endereço sem
ordem de reexpedição pelo telegrapho, as Administrações deverão
lazer seguir pelo correio uma cópia desse telegramma, salvo si tiverem sido convidadas a conscrval-o cm deposito ou si cITcctuarem
ex-offlcio a reexpedição telegraphica.
A reexpedição pelo correio será feita segundo as prescripções
do artigo LIX. Os tcleyrammas de que se fizer seguir cópia pelo
correio deverão ser objecto de aviso de não entrega ordinário (artigo XL VII). A indicação «Rcexpedido correio» será nesse caso
accrescentada ao aviso telegraphico de não entrega.
4. Quando um telegramma rcexpedido telcgraphicameute não
puder ser entregue, a ultima estação de chegada passará o aviso de
não entrega previsto pelo § 3° do art. XLVII. Esse aviso será
redigido nos termos seguintes :
«435 vinte nove Julien (numero, data, nome do destinatário)
recxpedido a . . . (novo endereço), desconhecido, recusado, ctc...
(motivo da não entrega) cobrar... (*) (importância da taxa não cohrada.)" Este aviso será dirigido em primeiro logar á estacão que
tiver leito a ultima reexpedição e assim successivamente de estação
em estação, para que as pessoas que tiverem dado ordem de reexpediçãp sejam, verificado o cãs i, convidadas a pagar a taxa pela qual
forem respectivamente responsáveis. Será finalmente transmittido
á estação de procedência para ser communicado ao expedidor, de
quem não serão reclamadas despezas de reexpedição.
5. Quando uma estação destinatária tiver de rcexpcdir tclegraphicamente, para além dos limites do listado a que pertencer,
telegramma com resposta paga, anntillará o vale e substituirá a
indicação eventual pela da importância do vale que a nova estação
destinatária deve entregar. Exemplo:= R P fr. 1,50.= lista indicação não modifica a contagem cãs palavras.

g)

TELEGRAMMAS MÚLTIPLOS

LM
i . Qualquer expedidor poderá endereçar o seu telegramma
quer a diversos destinatários na mesma localidade ou em localidades
dillercntes, porém servidas pela mesma estação telegraphica, quer
(") No texto francez «PCV».— N. do T.

(") No texti írancez « P C V » . — N do T.

J
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ao mesmo destinatário cm vários domicílios na mesma localidade
ou em localidades dificrentes, porém servidas pela mesma estação
telegraphica. Para esse cffeito inscreverá antes do endereço a indicação: «x endereços ou = TMx =, que entrará no numero das
palavras taxadas. O nome da estação destinatária deverá figurar só
uma vez no fim do endereço.
Nos telegrammas dirigidos a diversos destinatários as indicações relativas ao logar da entrega, taes como bolsa, gare, mercado, etc., deverão figurar depois de cada endereço, ou depois do
ultimo, si se referirem ao conjuncto dos endereços successivos.
2. Quando um tclegramma múltiplo contiver indicações eventuaes, o seu endereço será redigido de conformidade com as
prescripções do art. XII § 2°.
3. Pelos telegrammas múltiplos será cobrada, além da taxa
por palavra, uma quota de fr. 0,50 por cópia não excedente de
cem palavras taxadas. O numero das cópias será igual ao dos
enderáços, menos um.
Para as cópias de mais de cem palavras taxadas, a quota
será de cincoenta centimos por cem palavras ou fracção de cem
palavras. A taxa de cada cópia será calculada separadamente,
levando-se em conta o numero de palavras que ella deverá conter.
Para os telegrammas urgentes a quota tle fr. 0,50 por cópia
e por cem palavras será' elevada a um franco.
4. No caso previsto pelo § i ° do presente artigo cada exemplar
do telegramma deverá levar unicamente o endereço que lhe for
próprio; a indicação «X endereços» ou = TMX = não deverá figurar, salvo si o expedidor tiver pedido o contrario. Este pedido
deverá ser incluído no numero das palavras taxadas, será inscripto
antes do endereço de cada destinatário a que se referir e formulado
do modo seguinte : «Communicar todos endereços » ou = CTA =

forme pedir o expedidor, quer pelo correio quer por expresso •
todavia, a remessa por expresso só poderá ser pedida pa:u os
Estados que, de conformidade com o art. 9° da Convenção, tiverem organizado, para a entrega dos telegrammas, algum meio de
transporte mais rápido que o correio e tiverem notificado aos
outros Estados as disposições tomadas a esse respeito.
2. O expedidor poderá também pedir que o seu telegrammn
seja transmittido pelo telegraplio até a estação que indicar, e
dahi pelo correio até o destino.
3. < ) endereço dos telegrammas a transportar para além das
linhas deverá ser precedido da indicação relativa ao meio de
transporte a empregar, correio ou expresso.

Telegrammas íi cntreg.ir por expresso

LVII!
1. As despezas de transporte para além das estações telegraphicas por meio mais rápido do que o correio, nos Estados
em que estiver organizai! 1 ' serviço dessa natureza, serão, cm trcral.
cobradas do destinatário.
Quando um telcgramma com a indicação "Expresso», tendo
occupado um portador (*), não for entregue, a estação destinatária accrcscentará ao aviso de não entrega, previsto pelo § 3"
do art. XLVII, a indicação «A cobrar... (**)» (importância da taxa
devida pelo serviço feito (***).
2. Quando o expedidor desejar pagar esse transporte, e si
puder indicar a taxa a cobrar para tal fim pela estação expedidora, o telegramma deverá levar antes do endereço a indicação
taxada:
«Expresso pago x» o u = X P x=, sendo a taxa cobrada expressa em francos.

/:) TELEGRAMMAS A ENTREGAR l PELO CORREIO OU POR EXPRESSO
Disposições gcraes

LVII
(') Em franc:z. «ayant donné Jien
( • • ) NJ texto fr.inc;/ : «PCV».
(*") Em frnncez: «pour Ia coiir^

i . Os telegrammas dirigidos a localidades não servidas pelos
tclegraphos internacionaes poderão ser enviados ao destino, con-

i

une coiirse»

N. do T.

Si a somma depositada for insufficicntc, o complemento será
reclamado do destinatário ; si for demasiada, a differença não será
restituída.
3. O expedidor que não conhecer a importância das dcspczas
de transporte poderá exonerar o destinatário do pagamento de
qualquer taxa, ou pagando a taxa de um tclegramma de cinco
palavras para o mesmo destino c pela mesma via, ou pagando
uma taxa de vinte e cinco centimos ( f r . 0,25). Depositará a
titulo de garantia uma somma que será determinada pela estação
expedidora e sujeita a liquidação ulterior. O tclegramma levará então uma das indicações : «Expresso pago telcgrapho» ou
= XPT =, ou ainda «Expresso pago carta» o u = = X P P = ,
Esta indicação será inscripta antes do endereço e sujeita a
taxa.
4. A estação que receber um tclcgramma com a indicação
«Expresso pago telegrapho» ou =XPT=, indicará á estação expedidora, por aviso de serviço taxado, a taxa a cobrar pelo transporte. Esse aviso terá a seguinte forma : «ST Paris Bruxellas
40 (numero do aviso de serviço taxado) 5 (numero de palavras)
434 (numero do telegramma) dezcseis (data do tclegramma, indicada unicamente pelo dia do mez). Expresso fr. 2,50.» Essas
informações serão dadas por carta franqueada não registrada,
quando a indicação eventual for «Expresso pago carta» ou
= X P P — . Ao receber essas informações, a estação expedidora
effectuará a liquidação.
5. Quando a Administração destinatária tiver previsto c notificado a importância das despezas de transporte a pagar, essas
importâncias serão obrigatoriamente cobradas do expedidor. Neste
cãs,», o telegramma deverá levar antes do endereço a indicação
taxada: «Expresso pago» ou =XP = . Estas palavras serão taxadas, não cabendo á estação destinatária lazer qualquer notilicaçãu
de despezas com expresso.
Essa disposição será unicamente admittida no regimen europeu
e entre as Administrações que tenham feito a notificação prevista na alínea precedente.
6. Quando o expedidor tiver pagado a importância das despedis de entrega indicadas em certos casos na Nomenclatura offlcial

das estações, a indicação a empregar será igualmeute «Expresso
pago» o u = X P =.

Telegrammas a entregar pelo correio

LIX
1. Os telcgrammas a encaminhar pelo correio serão sujeitos
ás taxas supplemcntares seguintes:
a) Telegrammas a distribuir dentro dos limites do paiz de
destino: os que trouxerem indicação taxada «Correio registrado»
ou = PR =pagarão somente uma taxa lixada em 25 centimos ;
b) Telcgraramas a reexpedir para paiz dilíerente do de destino telcgraphico : a taxa a cobrar será de 25 ou 50 centimos, conforme o endereço contiver a indicação taxada «Correio» ou «Cor"
reio registrado» = PR =.
2. A estação telegraphica destinatária terá o direito de empregar o correio :
a) Quando o tclegramma não trouxer indicação do meio
de transporte a empregar;
b) Quando o meio indicado differir do adoptado e notificado
pelo Estado de chegada, conforme o art. 9° da Convenção;
c) Quando se tratar de transporte por expresso a pagar
por algum destinatário que anteriormente tenha recusado pagar
despezas da mesma natureza.
3. O emprego do correio será obrigatório para a estação
destinatária:
a) Quando assim tiver sido expressamente pedido pelo expedidor (art. L VII § i°) ou pelo destinatário (art. L V).
A estação de chegada poderá, entretanto, empregar o expresso, mesmo para telegramma com a indicação «Correio», si o
destinatário tiver manifestado o desejo de receber os seus telegrammas por expresso.
b) Quando a estação destinatária não dispuzer de meio mais
rápido:

i
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4. Os telegrammas c|i:e tiverem de ser encaminhados ao destino por via postal e que forem .entregues ao correio pela estação telegraphica destinatária serão tratados conforme as disposições seguintes:
a) Telegrammas a distribuir dentro dos limites do pai/ de
destino:
i°. Os que trouxerem a indicação «Correio» ou «Posta restante;) = C1P = ou que não trouxerem indicação alguma relativa
á remessa pelo correio, serão lançados no correio como cartas
ordinárias, sem despeza para o expedidor nem para o destinatário ;
2°. Os que chegarem com a indicação «correio registrado»
ou = PR = serão lançados no correio como cartas registradas devidamente franqueadas, si for caso disso.
b) Telegrammas a rccxpedir pelo correio para paiz differente
do de destino tclcgraphico :
Si as despexas de correio tiverem sido devidamente pagas
com antecedência, os telegrammas serão lançados no correio
como cartas franqueadas, ordinárias ou registradas, conforme o
caso. Si não tiverem sido pagas as dcspezas de correio, os tc>
legrammas serão lançados no correio como cartas ordinárias não
franqueadas, ficando o porte a cargo do destinatário.
5. Quando o telegramma a expedir cm carta registrada não
puder ser immcdiatamente submettido á formalidade do registro,
podendo entretanto aproveitar a partida da mala, será lançado no
correio primeiramente como carta ordinária; logo que seja possível, deverá ser enviada cópia em carta registrada.
i } TELEGRAMMAS

MARÍTIMOS

DisposiçSew g:raes

LX

i. Telegrammas marítimos são os trocados com os navios no
mar por intermédio dos semaphoros ou das estações radiotelcgraphicas estabelecidas em terra íirme ou a bordo de navios permanentemente ancorados (estações costeiras).

Os telegranimas trocaJos por meio dos semaphoros terão o
nome de telegrarfimas semaphoricos; os telegrammas trocados por
intermédio das estações radiotelegraphicas costeiras serão designados pelo nome de radiotelegrammas.
2. Para os telegrammas procedentes dos navios no mar, a i n d i cação da estação de procedência, no preambulo, se comporá do nome
do posto receptor seguido do nome do navio. A hora da apresentação será a hora da recepção do telegramma pelo posto receptor em
communicação com o navio.
3. O endereço dos telegrammas destinados a navios no mar
deverá conter:
a^ o nome do destinatário, com indicação complementar, si for
caso disso;
b) o nome do navio completado pela nacionalidade e, sendo
preciso, pelo signal distinctivo do Código internacional de signaes,
em caso de homonymia;
c) o nome do posto marítimo, tal como figura na Nomenclatura official das estações.
4. O expedidor de telegramma marítimo destinado a navio no
mar poderá lixar o numero de dias durante os quaes esse telegramma deverá ser conservado á disposição do navio pelo semaphoro ou pela estação costeira.
Nesse caso inscreverá, antes do endereço, a indicação « x dias »,
determinando esse numero de dias, incluído o da apresentação do
telegramma.
5. Quando, por qualquer motivo, o telegramma marítimo não
puder ser entregue ao destinatário, será emittido aviso de não
entrega. Si se tratar de telegramma procedente de ou destinado a
• navio, esse aviso poderá, si for preciso, ser encaminhado por semaphoro ou estação costeira differente do posto que tiver transmittido essse telegramma.
6. Si o telegramma destinado a navio no mar não tiver podido
ser transmittido a esse navio no prazo marcado pelo expedidor ou,
na falta de tal indicação, até a manhã do 29° dia seguinte, o semaphoro, ou a estação costeira, avisará o expedidor.
Este terá a faculdade de pedir por aviso de serviço taxado, telegraphico ou postal, dirigido ao semaphoro ou estação costeira,
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que o seu tclcgramma seja retido durante novo período de trinta
dias para ser transmittido ao navio, c assim por diante. Na falta
de tal pedido, cahirá o telegramma em refugo no lim do 30° dia
(não incluído o da apresentação).
Todavia, si o semaphoro ou estação costeira tiver certeza de
haver o navio sahido do seu raio de acção antes que lhe tivesse
podido ser transmittido o telegramma, será o expedidor avisado
desse facto.
7. Não serão admittidos como telegrammas marítimos:
a) os telegrammas com resposta paga (salvo os telegrammas
scmaphoricos destinados a navio no mar);
b) os telegrammas -vales;
c) os tcleg-rammas cotejados ;
d) os telegrammas com aviso de recepção telegraphica ou
postal (salvo os telegrammas destinados a navios no mar e quanto
ao percurso nas linhas da rede telegraphica);
e) os telegrammas a fazer seguir;
/) os telegrammas de serviço taxados, salvo quanto ao percurso nas linhas da rede telegraphica;
g) os telegrammas urgentes, salvo quanto ao percurso nas
linhas da rede telegraphica;
li] os telegrammas a entregar por expresso ou pelo correio.
Telegramraas semaphoricon

LXI
1. Os telegrammas semaphoricos deverão levar no preambulo
a indicação de serviço «Semaphorico.»
2. Deverão ser redigidos, ou na linguado paiz onde estiver
situado o semaphoro encarregado de assignalal-os, ou em grupos
de lettras do Código internacional de signaes.
3. Nos telegrairmias semaphoricos de Estado expedidos de navio,
no mar, o sello será substituído 'pelo signal distinctivo do commando.
4. A taxados telegrammas a trocar com os navios no mar por
intermédio dos semaphoros é tixada em um franco por telegramma.

Esta taxa será addicio nada no custo do percurso eléctrico
calculado segundo as regras geraes. A totalidade será cobrada
do expedidor pelos telegrammas dirigidos aos navios no mar, e
do destinatário pelos telegrammas procedentes das embarcações
(art. XXIX £ i"). Neste ultimo caso o preambulo deverá conter a
indicação « A cobrar. . . » (')
5. Os telegrammas procedentes de navio no mar serão transmittidos ao destino em signaes do Código internacional de signaes,
desde que o navio expedidor o tenha pedido.
(>. Caso esse pedido não tenha sido feito, serão traduzidos cm
linguagem ordinária pelo encarregado do posto semaphorico e transmittidos ao destino.
Radiotele^rammas

LXII
1. As indicações úteis para a correspondência radiotclegraphica
com os navios no mar, principalmente a designação das estações e das
taxas radiotelegraphicas, serão dadas por uma Nomenclatura especial.
2. Os radiotelcgrammas levarão no preambulo a indicação de
serviço «Radio».
3. Os radiotelegrammas serão redigidos de conformidade com
as regras do capitulo 4°, reservada a applicação das disposições do
artigo LX g 3". Será peimittido o emprego dos grupos de lettras do
Código internacional de signaes.
4. A taxa dos radioteleyrammas abrangerá :
i", A taxa para a transmissão nas linhas da rede telcgraphica,
calculada segundo as regras geraes ;
2". A taxa relativa ao percurso marítimo, a saber :.
a) a taxa costeira;
b) a taxa de bordo.
Estas duas ultimas taxas serão indicadas na Nomenclatura das
estações radiotelegraphicas.
A taxa total dos radiotclegrammas será cobrada do expedidor.
5. Os radiotelegrammas que, apezar da recepção duvidosa,
tiverem sido julgados pela estação costeira susceptíveis de ser en(") No textJ francez: « P C V » — N. do T.

-39-

trcgucs. levarão no preambulo a indicação de serviço «recepção
duvidosa ". que será transmittida até o destino.
6. nuanto á transmissão nas linhas da rede telcgraphiea, os
radiotelegrammas serão tratados, do ponto de vista das contas,
segundo as disposições do capitulo 18.
X o que respeita ao percurso marítimo, as taxas costeira e de
bordo darão logar á organização de contas mensaes especiaes.
Essas contas serão organizadas pelas Administrações de que
dependerem as estações costeiras, cada radiotelegramma de per si,
com todas as indicações úteis, dentro do prazo de seis mezes, a
partir do mez a que se referirem,
-. Quanto aos radiotelegrammas destinados a navios, a Administração que tiver cobrado as taxas será debitada pelas taxas costeira e de bordo directamente pela Administração de que depender
a estação costeira.
f l . As modificações das disposições do presente Regulamento
relativas aos radiotelegrammas, que se tornarem necessárias cm
virtude das decisões das Conferencias radiotelcgraphicas ulteriores,
serão postas em vigor na data fixada para a applicação das disposições adoptadas em cada uma destas ultimas Conferencias.
j ) DISPOSIÇÕES GEUAES

LXIII
Na applicação dos artigos precedentes, serão combinadas as
facilidades proporcionadas ao publico para os telegrammas urgentes, respostas pagas, telegrammas cotejados, avisos de recepção,
telegrammas a fazer seguir, telegrammas múltiplos e telegrammas
a expedir para além das linhas, observando-se as prescripções dos
arts. XII e LI V.
13. TELEGEÁMMÁS-VÁLES
LXIV
i . A emissão, a redacção do texto c o pagamento dos tclegrammas-vales serão regulados por Convenções especiaes internacionaes.

2. A transmissão dos tclcgrammas-vales, qinndo for admittida
:
entre as Administrações cm correspondeu.'
;jeita ás mesmas
regras que as outras categorias de telcgrammas, sob reserva das
prcscripções que constituem o objecto do art. X X X V I I I § i".

li. TBLB9SA1ÍHAS D3 1M2BENSA

LXV
i . Serão admittidos como de imprensa os telegramuis cujo
texto frtr constituído por informações e noticias políticas, commcrciaos, ctc., destinadas á publicação nos jornacs.
i. As taxas termimes e de transito applicavcis aos tclcgrammas de imprensa trocados entre os Kstados contractan.tes. serão
reduzidas de 50 % no regimen earopeu e pelo menos de 50 " 0 nas
outras relações.
.1. As Administrações que cobrarem uma taxa mínima pelos
tc-lcgrammas ordinários (art. X X I I I g i") obrarão o mesmo mínimo pelas correspondências da imprensa.
4. Os paizes que não aJmittirem os telegrammas de imprensa
com tarifa reduzida deverão aceeital-os em transito na fó-rma ordinária, comtanto que paguem as mesmas taxas de transito que os
telegrammas ordinários.
5. Os telegrammas de imprensa só deverão ser apresentados
durante as horas admittidas para a sua transmissão.
6. Os telegrammas de imprensa só serão acceitos pela estação
expedidora mediante a apresentação de cartas especiacs que a Administração do paiz onde cilas forem utilisadas instituir e mandar
entregar aos correspondentes de jornaes, publicações periódicas ou
agencias autorizadas. Todavia, não será obrigatória a apresentação
de cartas quando a Administração expedidora decidir empregar
outro meio de fiscalização.
A admissão dos jornaes e agencias á recepção das correspondências c!e imprensa com tarifa reduzida poderá ficar subordinada
á autorização das Administrações de destino, ás quaes assistirá o di-
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entre outras, a declaração cscripta do director do jornal, da publicação ou da agencia, obrigando-se a conformar-se com todas as
condições fixadas pelo Regulamento.
As Administrações que fizerem uso dessa faculdade enviarão
ás outras Administrações a lista das agencias, publicações c jornaes
autorizados.
7. Os telegrammas de imprensa deverão ser dirigidos a jornaes, publicações periódicas ou agencias de publicidade, somente
ao nome do jornal, da publicação ou da agencia que figurar na carta
e não ao nome de pessoa ligada por qualquer titulo á direcção do
jornal, da publicação ou da agencia.
As irrcgularidadcs verificadas podem motivar a cassação das
cartas de imprensa.
Será autorizado o emprego de endereços abreviados e registrados, si taes endereços estiverem mencionados na carta.

LXVI

i. Os telegrammas de imprensa deverão ser redigidos na língua
1'ranceza ou em unia das línguas do paiz de procedência ou de destino
autorizadas para a correspondência internacional cm linguagem
clara ou na língua em que for redigido o jornal destinatário, comtanto que essa língua seja admittida para a correspondência tclegraphica internacional.
Os telegrammas de imprensa não deverão conter nenhum trecho,
annuncio ou communicaçao que apresente caracter de correspondência particular, nem nenhum annuncio ou communicaçao cuja inserção seja feita a titulo oneroso.
As cotações de bolsa c de mercado, com ou sem texto explicativo, são admittidas nos telegrammas de imprensa com tarifa reduzida. As estações expedidoras deverão, em caso de duvida, certificar-se junto ao expedidor, que será obrigado á justificação, si os
grupos de algarismos que figuram nos telegrammas representam
realmente cotações de bolsa.

2. Os telegrammas apresentados como de imprensa que não
preencherem as condições indicadas pelo S i°, serão taxados pela
tarifa ordinária.
A tarifa normal das correspondências particulares será igualmente applicavcl a qualquer telegramma de imprensa aproveitado
para fim diverso do da inserção nas columiias do jornal destinatário,
isto é :
a) aos telegrammas que não forem publicados pelo jornal destinatário i:ilvo explicação satisfactoria) ou que este tenha conimuniçado, antes da publicação, ou a particulares ou a estabelecimentos
taes como clubs, cates, hotéis, bolsas, etc. ;
/') aos telegrammas ainda não publicados que o jornal destinatário tenha vendido, distribuído ou communicado, antes depublícal-os, a outros jornaes para inserção nas columnas destes ;
r) aos telegrammas dirigidos ás agencias, que não tenham
sido publicados em algum jornal (salvo explicação satislactoria) ou
que sejam communicados a terceiros antes da publicação pela imprensa .
Nos casos previstos nas três alíneas precedentes, o complemento da taxa será cobrado do destinatário em beneficio da Administração destinatária.
3. Quando os telegrammas de imprensa forem assignados, a
assignatura deverá ser a do correspondente cujo nome figure na
carta.
4. Os telegrammas de imprensa só admittcm uma indicação
eventual, a relativa aos telegrammas múltiplos. A taxa a cobrar
pelas cópias a extrahir no destino será a mesma que a relativa aos
telegrammas particulares ordinários.
LXVI l
i . A indicação «Imprensa» (*) deverá ser transmittida no começo
do preambulo dos telegrammas de imprensa e servirá para assignalal-os em sua inclusão nas contas.
(') Nu texto francsz « Presse »
N. da T.
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Os tcIct!Ta::v.-,i:;3 de imprensa só serão transmittidos, salvo
accôrJo particular, das 6 horas da tarde ás <> <la manhã, pela ordem
de apresentação ou recepção, cm concurrencia com os telegrammas
particulares. Cs tclcgrammas taxados durante aquelle período e
que não tenham podido ser transmittidos até o horas da manhã,
serão encaminhados depois desta hora nas condições precedentes.
2. Os tclegrammas de imprensa serão collocados, para a cn;rega, entre os tclegrammas particulares.
3. Quanto ao que não estiver previsto nos arts. LXV, L X Y I
e no presente artigo, os telegrammas de imprensa l içar ao sujeitos
ás disposições do Regulamento e das Convenções particulares firmadas entre Administrações.
4. As disposições relativas aos telegrammas de imprensa serão
applicaveis ao conjuncto dos dous regimens ou a cada um isoladamente.
Para as Administrações que declararem não poder applical-as,
estas disposições só serão obrigatórias na parte relativa á acccitação
dos telegrammas de imprensa em transito (art. LXV § 4°). Poderão ser modificadas, quanto ás condições de transmissão, pelas
Administrações que tiverem de encaminhar pelos seus cabos da
Europa um trafego extra-europeu '-onsideravcl.

15. SERVIÇO TELEPHONICO

LXVIII

nocivas e principalmente contra as que possam resultar da p m \ i midade de correntes de energia eléctrica.
3. Os circuitos conductores especialmente constituídos para a
ci iiTcsponJcncia telcphonica serão, salvo decisão contraria tomada
de commum accôrdo pelas Administrações interessadas, reservados
exclusivamente para esse serviço.
4. As Administrações interessadas determinarão de commum
accòrdo as communicaçOes à estabelecer e a via a empregar para
cada uma dessas communicações.
5. Os circuitos especialmente constituídos para a telephonia
internacional não poderão ser seccionados para servirem a outras
communicações telcphonicas, salvo si as Administrações interessadas o consentirem.
O seccionamento nunca se poderá operar com prejuízo da correspondência internacional, cujas communicações terão sempre a
prioridade.
6. Quando as linhas de serviço interior tiverem de servir para
communicações internacionaes, estas terão prioridade sobre as correspondências interiores.
7. Os fios internacionaes serão submettidos ás experiências previstas no art. III §§ 2° e 3° do presente Regulamento.
3. Quotidianamente, ao encetar-se o serviço diurno ou á hora
fixada de commum accôrdo, as estações centraes em communicaçâo
directa, isto é, que formarem chave de linha dos circuitos internacionaes, se certificarão, por experiências de chamada e audição,
do estado das communicações. Tomar-se-á nota do resultado
desta verificação.

A) Ride internacional
1. As Administrações dos Estados contractantes poderão
estabelecer, na proporção das necessidades, communicações telephonicas internacionaes, quer por meio dq fios cspcciaes, quer adaptando a este serviço fios já existentes.
2. Os circuitos destinados á permuta das communicações
internacionaes serão constituídos de modo que satisfaçam ás condições em que se deva cffectuar a correspondência. Serão protegidos, do modo mais amplo possível, contra as influencias

l!) Duração do serviço. Abertura das estações
1. As Administrações determinarão, cada uma na parte que
lhe competir, os dias e as horas de funccionamento das estações.
2. As estações telephonicas não poderão encerrar suas operações sinão depois de terem attendido a todas as communicações
pedidas antes da hora fixada para o encerramento.
3. As estações em communicaçao directa se certificarão da
concordância das horas com a frequência que for necessária e pelo

- 94 -

menos ao começar e ao terminar o serviço diário ; não deverá haver
differença superior a um minuto entre a hora das estações e a hora
offlcial.

C) Pedidos de communicação
1. Nos pedidos de communicação os nssignantes serão.
quanto possível, designados pelo seu numero de chamada.
2. O assignante que tiver feito pedido de communicação para
qualquer rede, não poderá obter a inscripção de novo pedido para
essa mesma rede, até que o primeiro tenha sido satisfeito ou annullado.

D) Lommunicações de Estado
1. Communicações de Estado são as pedidas pelas autoridades
que têm o direito de expedir telcgrammas de Estado. Só poderão
ser trocadas entre os paizes cujas Administrações tiverem firmado,
para esse efTeito, accõrdos particulares.
2. Essas communicações gozarão de prioridade sobre todas as
outras e sua duração não será limitada. Serão annunciadas pelas palavras «Communicação de listado».
3. Quem requisitar communicação de Estado será obrigado
a declarar seu nome e sua qualidade, si a isso for convidado.
E) Commiuiic.ições de serviço
1. Entre os funccionarios das Administrações devidamente a u torizados, poderão ser trocadas com isenção de taxa, pelas linhas tcJcphonicas internacionaes, communicações exclusivamente relativas
ao serviço telephonico ou ao telcgraphico internacional (art. XVI
S 11).
2. Quando reclamarem o exercício desta faculdade serão esses
funccionarios obrigados a declarar seu nome e sua qualidade.
3. As correspondências com isenção de taxa serão annunciadas
de um para outro posto pela palavra «Serviço».
4. Em caso de necessidade a via telcgraphica será empregada
para as communicações relativas á execução do serviço telephonico.
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F) Modo de applicar as tarifas. Duração das communicações
1. A unidade adoptada, tanto para a cobrança das taxas como
para a duração das communicações, será o período indivisível de três
minutos.
2. A taxa das conversações entre assignantes será applicada a
partir do momento cm que a communicação ficar estabelecida entre
o posto solicitante c o solicitado depois de haver este respondido.
3. Quando a communicação for pedida por um posto publico
para um posto de assignantc, a taxa será applicada a partir do momento cm que, tendo o posto de assignantc respondido, o solicitante se achar em communicação com esse ultimo posto.
4. Si a communicação for pedida por um posto publico ou por
m posto de assignante para um posto publico, a taxa será applicada
ua partir do momento em que o posto solicitado se achar em communicação, segundo o caso, ou com o posto de assignante solicitante,
ou com o solicitante em um posto publico.
5. Em todos os casos em que um posto de assignante for interessado na communicação, a taxa será devida, seja quem for a pessoa que KC apresentar nesse posto.
6. Não entra no calculo da taxa o tempo da chamada dos diversos postos, limitado cm geral a um minuto durante o dia e a três
minutos durante a noite.
7. Exceptuadas as disposições especiacs relativas ás correspondências de Estado (D t- i°) e ás conversações de assignatura que
podem durar mais de seis minutos consecutivos, nenhuma communicação poderá ter duração superior ao dobro da unidade, salvo si
não houver á espera outro pedido.

G) Tarifas. Cobrança das taxax
i . As taxas serão lixadas por unidade de conversação.
a. Compôr-se-ão de taxas terminaes e, si for caso disso, de
taxas de transito.
3. Para a determinação das taxas terminaes, o território dos
Estados poderá ser dividido em zonas. Para cada zona será ad-
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admittidas taxas especiaes reduzidas para as communicações trocadas entre as localidades vizinhas da fronteira.
4. As taxas poderão ser reduzidas em beneficio das communicações trocadas durante as horas da noite.
5. A taxa será cobrada por unidade indivisível de conversação,
conforme o caso, ou do responsável pelo posto de assinante de
onde partir o pedido de communicação, ou da pessoa que c!c um
posto publico tiver pedido a communicacão.
6. Qualquer unidade de conversação começada durante o serviço diurno será taxada segundo a tarifa diurna, ainda mesmo que
termine durante o serviço nocturno.
Qualquer unidade de conversação começada durante o serviço
nocturno será taxada segundo a tarifa nocturna, ainda mesmo que
termine durante o serviço diurno.

li) Assignaturas para coinmnnii\içõcs nocturnas a horas fixas.
Contractos
í . Poderão ser autorizadas communicações a horas fixas, durante
a noite, mediante assignatura. Estas communicações deverão referir-se exclusivamente aos negócios pessoaes do assignante ou aos do
seu estabelecimento.
2. A duração do compromisso será de um mez indivisível. A
assignatura se prolongará de mczcm mez, salvo si tiver sido rescindida de parte a parte oito dias antes de expirar o período da assignatura em vigor.
3. A duração mínima de uma conversação de assignatura será de
duas unidades de conversação]; mediante accôrdo entre as Administrações poderão ser permittidas conversações de duração mais longa.
4. A assignatura poderá ser tomada a partir de qualquer data,
mas o período mensal só começará no.-; dias i° ou 16 do mez.
A importância da assignatura relativa ao primeiro pericdo
mensal será augmsntada, si for caso disso, da parte ca a«ígnatura
correspondente ao período compre'.iendido entre a data em que tiver
entra:io em vigore a do inicio do pe.iodo mensal.
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media de trinta dias ; será cobrada ndiantadamentc.
6. A communicaçSo de assignatura será estabelecida e.t-<;///Vw
entre os dons postos indicados no contracto no momento preciso fixado de commum accôrdo, salvo si duas outras pessoas estiverem
conversando. Será cortada c.v-ojficio ao expirar o tempo concedido
para cada conversação, si os assignantes já não tiverem dado o siirnal
de fim de conversação.
7. O período de tempo não utilisado no curso de uma conversação não poderá ser transferido para conversação ulterior.
Si, entretanto, a n ã o utilisação for devida a interrupção das
communicações, será, quando possível, concedida ao assignante, no
decurso da mesma noite, uma compensação de igual duração.
Si, ao expirai" esse período, não tiver sido offcrccida a compensação, será restituído ao assignante, a seu pedido, um trinta avos da
importância mensal da assignatura correspondente a cada unidade
perdida.
8. As assinaturas constituirão o objecto de contractos ou compromissos, que serão lavrados pela Administração encarregada de
ellectuar a cobrança da taxa ; as Administrações interessadas receberá >
cópia desse documento.
I) Cotnttiunicações parliciilara; nr^ciilcs
Poderão ser admittidas communicações particulares urgentes
com prioridade sobre as outras conimunicaçõcs particulares, mediante
o pagamento de laxa tripla da das outras communicações particulares.
Pótlrni, entretanto, ser previsto uni máximo de cobrança inferior á
taxa tripla por unidade de conversação.
As Administrações que não aJmittirem as conversações particulares urgentes no serviço interior, terão o direito de recusal-as
no serviço internacional.

J) .Imos de chamado idcphonico
Poderão ser adinit.tidos, mediante o pagamento de taxa especial, .ivisos de chamado, tendo por iim convidar o correspondente
a comparecer no posto telephonico.
1324
?
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independentes desses avisos e ficarão sujeitas a todas as regras da
correspondência telephonica ordinária.
As Administrações que não admittircm os avisos de chamado no
serviço interior, terão o direito de recusal-os no serviço internacional .
K) Lista dos assignantes e dos postos publicou
1. Cada Administração dará a seus assignantes conhecimento
das redes e postos públicos dos paizes com os quaes poderão ser estabelecidas communicações telephonicas.
2. As estações centraes importantes e os principaes postos públicos possuirão as listas dos assig-nantes dos postos em correspondência.
3. Cada Administração remetterá gratuitamente ás Administrações dos paizes com os quaes mantiver correspondência telephonica numero sufíiciente de exemplares das listas dos assignantes
e dos postos públicos ligados ás redes que estiverem em communicação com aquelles paizes.
Nas listas serão indicadas as horas durante as quaes as estações
centraes e os postos públicos estão abertos ao serviço.
4. As Administrações tomarão as providencias necessárias para
que as listas dos assignantes possam ser vendidas ao publico.
L) Estabelecimento e interrupção das communicações
l . A correspondência telephonica poderá ser estabelecida :
i ° Entre dous postos de assignantes ;
2° Entre dous postos públicos ;
3° Entre um poslo de assignante e outro publico :
2. As correspondências telephonicas serão trocadas na ordem
seguinte:
a) Communicações de Estado ( D § i ° ) ;
b) Communicações de serviço urgentes;
c) Communicações particulares urgentes ;
d } Communicações particulares não urgentes ;
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c } Communicagões de serviço não urgentes.
3. Os pedidos de communicação e, senJo cãs) disso, os avisos
de annullação desses pedidos, serão transmittidos, o mais rapidamente possível, da estação de procedência á estacão chave de linha
do circuito internacional.
Cada estação transmittirá os pedidos de communicação e os
avisos de annullação na ordem em que os tiver recebido, sem distincção de procedência.
Os avisos de annullação lerão todavia na transmissão prioridade
sobre os pedidos de comnumieacão.
Os pedidos de communicação e os avisos de annnllação serão
cotejados pelas estações telephonicas interessadas.
4. Para as correspondências da mesma categoria as comniunicações serão dadas altcrnadamente e na ordem da inscripção dos
pedidos na estacão chave de linha do circuito internacional a utilisar.
Quando for necessário, as conversações de assignatura serão
intercaladas e.v-oj/icio entre os pedidos, de modo que possam ser
dadas, quanto possível, á hora determinada pelo contracto.
5. Toda conversação será preparada no correr da conversação
anterior. A' estação chave de linha do circuito internacional caberá
tomara iniciativa de mandar estabelecer as coninuinicações.
6. As communicações telephonicas serfu estabelecidas pela via
normal ou. em caso de accumulo de serviço ou interrupção desta,
quanto possível, por outra via de tarifa i ; m a l .
7. Quando a estação central não responder, o posto que estiver
chamando deverá prevenil-a, ao cabo de um minuto, por outro circuito ou, na falta deste, por via telegraphica.
8. As estações centraes de partida e de chegada verificarão si
a audição é satisfactoria nos dous sentidos e t miarão nota das horas
cm que derem a communicação e do lim da conversação. ( ) signal
de iim de conversação deverá ser dado pelos correspondentes ás estações centraes respectivas.
9. Logo que a duração da conversação particular attingir a seis
minutos, e havendo outro pedido de conversação á espera, as estacões centraes de partida e de chegada cortarão ex-ojficio a communicação e avisarão, sendo possível, os correspondentes.
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io. As Administrações mandarão manter registros mencionando,
além dos inciJentes do serviço, todos os elementos necessárias para
a cobrança das taxas c organização das contas intcrnacionaes.
As notas que tiverem de servir de base á organização das contas
internacionaes serão, quanto possível, comparadas diariamente.

P)

;.!(íraes

Serão applicaveis ao serviço tclephonico as disposições do Regulamento que não forem contrarias ás determinações do presente
capitulo c que KC referirem aos mesmos assumptos.

M) Arcliivos
Todo documento que interessar ao serviço tclephonico internacional será conservado pelo menos durante seis mexes, a partir do
primeiro dia do mcz seguinte á data a que clle se referir.

N)

laxas

1. Todo peJiJo de conversação que, devido ao serviço tclephonico, não for seguido do estabelecimento da communicação com
o p; isto solicitado, ficará isento de taxa. Si a importância da taxa
t i v e r sido paira, será restituída.
2. Só poderá ser "concedida dispensa de taxa quando, por cansa
das inslallações telephonicas, os postos em communicação se acharem
impossibilitados de corresponder-se, comtanto que os postos cenIrae-i ou p iblicos interessados tenham sido immcdiatamentc chamados
para verilicar a impossibilidade.
3. Qualquer dispensa de lava deverá ser combinada entre as
Administrações interessadas. Cada uma das Administrações renunciará á sua quota.
O) Contabilidade
i . As receitas provenientes do serviço tclephonico serão, por
parte de cada Administração, objecto de conta especial independente da conta das receitas telegraphicas . As contas serão ajustadas
e liquidadas conforme as disposições adoptadas para as contas telegraphicas .
2. No caso de contestação quanto á duração de uma conversação, as Administrações recorrerão ás notas da estação central de
partida.

15. ÁBCHI70S
LXIX
Os originaes dos tclegrammas c os documentos a ellcs relativos
retidos pelas Administrações, serão conservados pelo menos durante
dez mezcs, contados do mcz seguinte ao da apresentação tio lele~
gramma, com todas as precauções necessárias para garantir o sigillo.
Esse prax > será elevado a doze mexes para os radiotelegrammas.

LXX
1. Os originaes ou as cópias dos telegrammas só poderão ser
apresentados ao expedidor ou ao destinatário, depois de provada a
sua identidade, ou então ao procurador de qualquer delles.
2. O expedidor c o destinatário de qualquer letegramma, ou
seus procuradores, terão o direito de pedir cópias authcnticas desse
telegrammaou da cópia entregue no destino, si essa cópia tiver sido
conservada pela estação destinatária. J0s.se direito expirará com o
prazo fixado para a conservação dos archivos.
3. Por qualquer cópia cxtrahida de conformidade com o presente artigo, cobrar-se-á a quota lixa de cincoenta centimos por telegramnui não excedente de cem palavras. Além de cem palavras,
essa quota se elevará de cincoenta centimos por série ou tracção de
série de cem palavras.
4. As Administrações telegraphicas só serão obrigadas a dar
conhecimento ou cópia dos documentos indicados acima quando os
.expedidores, os destinatários ou seus legítimos representantes for-
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necerem as indicações necessárias para se encontrarem os telegrammas a que se referirem os pedidos.

17. ANOTL1ACÕE8 E RESTITUIÇÕES DE TAXAS
LXXI
i. Serão restituídas a quem as tiver pago, mediante pedido de
restituição ou reclamação concernente á execução do serviço:
a) A taxa integral de qualquer tclcgramma que, por irregularidade no serviço telegraphico, não tiver chegado ao destino ;
b) A taxa integral de qualquer telegramma retido no curso
da transmissão por interrupção de alguma via e cuja annullação,
por esse motivo, tiver sido pedida pelo expedidor ;
c) A taxa integral de qualquer telegramma que, por culpa do
serviço telegraphico, tiver chegado mais tarde do que chegaria pelo
correio, ou que só tiver sido entregue ao destinatário com demora de:
i°, 12 horas, quando se tratar de telegramma trocado entre
dous paizes da Europa limitrophes ou ligados por fios directos ;
2°, 24 horas, quando se tratar de telegramma trocado entre
dous outros paizes da Europa, inclusive a Algeria, a Tunísia, a
Rússia Caucasica e a Turquia Asiática, ou entre dous paizes
fora da Europa, limitrophes ou ligados por fio directo ;
3°, três vezes 24 horas em todos os outros casos.
O tempo durante o qual estiverem fechadas as estações, quando
for a causa da demora, o tempo empregado no transporte por expresso, o tempo empregado na transmissão marítima dos telegrammas marítimos, assim como o tempo da permanência desses
telegrammas em qualquer semaphoro, esíação costeira ou a bordo
de navio, não serão contados nos prazos acima indicados.
Os prazos mencionados ms alíneas 2" e 3" serão reduzidos de
metade tratando-se de telegrammas de listado, telegrammas urgentes e avisos de serviço taxados.
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d) A taxa integral de qualquer telegramma em linguagem
secreta com cotejo, ou de qualquer telegramma em linguagem clara
que, por erros de transmissão, manifestamente não tiver podido
preencher o seu fim, salvo quando os erros tiverem sido rectificados
por aviso de serviço taxado ;
e) A taxa accessoria applicavel a serviço especial que não
tiver sido prestado, assim como a taxa da indicação eventual correspondente ;
/) As sommas pagas pelos avisos de serviço taxados pedindo
a repetição de algum trecho supposto errado, si a repetição não estiver conforme á primeira transmissão, ficando, porém, entendido
que, no caso de terem algumas palavras sido correctamente e as
outras incorrectamente reproduzidas no telegramma primitivo, a
taxa relativa exclusivamente ás palavras correctamente transraittidas da primeira vez não será restituída.
A taxa das palavras correctamente transmittidas deverá, todavia, ser restituída, seja qual for a linguagem em que estiver redigido o telegramma, si a Administração interessada reconhecer que
as alterações commettidas impediam a comprehensão do sentido das
palavras que não tinham sido alteradas.
g) A taxa integral de qualquer outro aviso de serviço taxado,
telegraphico ou postal, cuja expedição tiver sido motivada por erro
do serviço;
h) A importância integral de qualquer somma depositada com
antecedência para uma resposta, quando o destinatário não tiver podido utilisar-sc tio vale ou o tiver recusado e quando esse vale se
achar em poder da estação que o houver emittido ou for restituído
a essa estação antes de expirar o prazo de três mezes, a partir da
data da emissão;
i) A taxa relativa ao percurso eléctrico não eflectuado, quando,
por interrupção de alguma via telegraphica, o telegramma
tiver sido encaminhado ao destino pela via postal ou por qualquer
outro meio. Todavia, as despens feitas para substituir a via telegrapiiica p r i m i t i v a por qualquer meio de transporte serão deduzidas da sMiuma a restituir;
j) A taxa integral de qualquer telegramma com resposta paga
que manifestamente não tiver podido preencher o seu lim, cm cari-
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sequência de irregularidade do serviço que justifique n restituição
da taxa paira para a resposta; assim como a taxa integral de
qualquer resposta paga adiantado que manifestamente não tiver podido preencher o seu lira cm consequência de irregulari Jade do
serviço que justiiique a restituição da taxa do telegramma primitivo ;
/v) A taxa, quando igual ou superior a um franco, da ou das
palavras omittidas na transmissão de algum telegramma, salvo
quando o erro tiver sido corrigido por meio de aviso de serviço
taxado;
/) A differença entre a importância de um vale de resposta e a
importância da taxa do telegráminá franqueado por meio desse vale, quando essa differença for, pelo menos, igual a um franco
(art. L § =");
m) A taxa de qualquer telegramma retido por applicacão das
disposições dos arts. 7° c 8° da Convenção de S Petersburgo;
n) A parte da taxa devida por qualquer telegramma annullado (art. XLIV §§ 2° e 3°).
2. No caso de restituição parcial de telegramma múltiplo, o
quociente obtido dividindo-se a taxa total cobrada pelo numero das
cópias determinará a taxa relativa a cada cópia, contando-se para
esse fim o telegramma igualmente como cópia.
3. Nos casos previstos nas alíneas a, b, c, d, i e k do § 1° do
presente artigo, a restituição só se applicará aos próprios telcgrammas que não tiverem chegado ao destino ou que tiverem
sido annullados, demorados ou alterados, inclusive as taxas acccssorias não aproveitadas, mas não ás correspondências que tiverem
sido motivadas ou se tiverem tornado inúteis pela não entrega, demora ou estropiamento.
4. Quando os erros imputáveis ao serviço telegraphico tiverem
sido corrigidos pela expedição de avisos de serviço taxados nos
prazos resultantes da applicacão da lettra <; do S r , a restituição
rccahirá unicamente nas taxas desses 'avisos de serviço. Nenhuma
restituição será devida pelos telegrammas a que se referirem esses
avisos.
5. Nenhuma restituição será concedida pelos telegrammas rcctificativos que, em logar de serem trocados entre as estações sob a

forma de avisos de serviço taxados (art. XVII), tiverem sido trocados directamente entre o expedidor e o destinatário.
6. As disposições deste artigo não serão applicaveis aos telegrammas que transitarem pelas linhas de alguma Administração não
adhcrcnte que porventura recuse submctter-se á obrigação da restituição .
Todavia, as Administrações a.lhercntcs que tiverem tomado
parte na transmissão, abandonarão sua parte da taxa quando se
achar provado o direito á restituição.
LXX1I
1. Toda reclamação de restituição de taxa deverá ser apresentada, sob pena de nullidade, antes de expirar o praxo de cinco mexes, a partir da data da apresentação do telegramma.
2. Toda reclamação devera ser apresentada á Administração
expedidora e acompanhada dos documentos justificativos, a saber :
declaração escripta da estação de destino ou do destinatário, quando
o telegramma tiver sido demorado ou não tiver chegado ao destino ; a cópia entregue ao destinatário, quando se tratar de alteração ou omissão.
A reclamação poderá, comtudo, ser apresentada pelo destinatário á Administração destinatária, que julgará si deverá dar-lhe
andamento ou mandar apresentai-a á Administração expedidora.
3. No acto da apresentação do pedido de restituição poderá
ser cobrada do reclamante uma taxa uniforme de reclamação,
que se elevará a um franco, no máximo.
4. Quando as Administrações interessadas julgarem a reclamação fundamentada, a taxa do telegramma será restituída pula
Administração de procedência, c a taxa da reclamação, si tiver sido
cobrada, será restituída ao reclamante.
5 . O direito á restituição prescreverá no prazo de seis niezcs, a
partir da data da carta pela qual o expedidor for scientiiicado de
que a restituição lhe foi concedida.
6. O expedidor que não residir no paiz cm que tiver apresentado o telegramma, poderá fazer apresentar a rcvlaniaçíío á Administração expedidora por intermédio de outra Administração. Neste
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caso. a Administração que a tiver recebido será encarregada de fa-:
zer a restituição, si esta houver de cfTcctuar-se.
7. As reclamações communicadas de Administração a Administração serão transmittidas com processo completo, isto é, deverão conter (em original, cm certidão ou em cópia) todas os documentos ou cartas que lhes disserem respeito. Esses documentos
deverão ser analysados em francez quando não forem redigidos nesta
língua ou cm língua conhecida por todas as Administrações interessadas .
8. As reclamações só serão transmittidas de Administração a
Administração quando os factos em que se basearem puderem dar
motivo a restituição.
Todavia, as Administrações poderão excepcionalmente pedir
inquéritos, no interesse do serviço, quando irregularidades graves
repetidas tiverem sido commettidas.
9. A Administração que receber pedido de restituição da
taxa paga por alguma resposta, poderá transmittil-o directamente á
Administração que tiver cmittWo o vale. Esta ultima Administração
promoverá a restituição dessa taxa, ou dando autorização para lhe
ser debitada a importância respectiva pela via das dilTerentes
Administrações intermediárias, ou fazendo chegar directamente, cm
vale postal, á Administração ou estação de procedência, a importância a restituir.

3. No caso de demora, a restituição integral da taxa será eífectuada á custa das Administrações por cuja culpa se tiver dado a demora e na proporção tias demoras imputáveis a cada Administração.
4. No caso em que a alteração do telegramma der direito á
restituição da taxa, a Administração expedidora especificará os
erros que tiverem impedido o telegramma de preencher o seu f i m ,
e a contribuição das diversas Administrações será regulada pelo
numero de erros assim especificados, contando-se como um erro
cada palavra omittida ou accrcscentada.
5. A contribuição pela alteração de alguma palavra alterada
successivamente nas linhas de varias Administrações correrá por
couta da primeira dessas Administrações.
6. A restituição da taxa accessoria applicavel a serviço especial não effectuado competirá exclusivamente á Administração por
cuja culpa esse serviço não tiver sido prestado.
7. As omissões ou erros são imputáveis :
a) A's duas estações : quando, por negligencia, nessas duas
estações, da fiscalização prevista no art. XXXIX, o telegramma se
tiver extraviado entre ellas ; quando uma lettra, ou um algarismo,
ou varias lettras ou algarismos, constituindo palavras taxadas,
tendo sido omittidas ou accresccntadas pela estação transmissora,
a receptora não tiver verificado o numero de palavras; quando
tiver sido omittido o numero ou feito incompletamente o cotejo
obrigatório ou a repetição ex-qfflcio obrigatória ;
b) A' estação transmissora ou á estação receptora, conforme o
caso, quando, exclusivamente por negligencia, em uma delias, da
fiscalização prevista no art. XXXIX, o telegramma se tiver extraviado entre essas estações ;
c) A' estacão receptora : quando, nos apparelhos de grande
rendimento, houver dillercnça não rectificada entre o texto transmitticlo e a repetição cx-qfflcio ; em todos os apparelhos quando, no
caso de rectificação, não tiver modificado a primeira transmissão
de accôrdo com essa rectificação ;
d) A' estação transmissora, quando houver difterença não rectificada entre o texto transmittido e a repetição ex-officio ou o
cotejo feito pelo empregado da recepção, c em todos os outros
casos.

LXXI1I
1. A restituição da taxa de qualquer telegramma não entregue
no destino correra por conta da Administração cm cujas linhas tiverem sido commettidas as irregularidades cm consequência das
quaes o telegramma não tiver chegado ás mãos do destinatário.
Tc • 'avia, quando o telegramma se extraviar no curso da transmissão, a taxa relativa ao percurso ulterior e, quando houver, a da
resposta paga, serão sempre restituídas pela Administração que as
tiver recebido ou deveria recebei-as por meio de deduccão.
2. Quando o pedido de restituição por falta de entrega for
impugnado, a entrega do lelegramma deverá ser confirmada por
meio de recibo ou de declaração da Administração destinatária.
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P>. Quando, por falta ou insufliciencia dos documentos, não
se puJcr averiguar qual a estação responsável por qualquer omissão
ou erro, a restituição competirá á Administração a que faltarem os
elementos de prova.
Todavia, quanto ás transmissões cílectuadas por linhas em que
.se empregarem apparelhos de recepção auditiva, c na falta de provas
que permitiam determinar materialmente a qual das duas estações
devem ser imputadas as omissões ou erros, a restituição eventual
competirá, em partes iguaes, a cada uma das duas Administrações
de que dependerem essas estações.
,
9. Quando a reclamação tiver sido apresentada e posta cm
circulação nos prazos fixados pelo § r do art. LXX1I c a solução
não tiver sido notilicada nos prazos lixados pelo art. LX1X para
a conservação dos arcliivos, a Administração que tiver recebido a
reclamação restituirá a taxa reclamada e a restituição será debitada
á Administração que tiver demorado a instrucção.
10. Quanto ás correspondências do regimen exlra-europcu,
bem como aos radiolelcgrammas dos dous regimens, a restituição
será feita pelas differentes Administrações de Estado ou de companhias particulares por cujas linhas o tclcgramma tiver sido Iransmitlido, desistindo cada Administração de sua quota na taxaAs restituições de taxas de avisos de serviço taxados correrão
por conta da Administração que tiver cobrado essas taxas.

No regimen extra-curopcu, assim como cm relação aos radiotelegrammas dos dous regimens, quando lacs telcgramnias tiverem
sido acceitos por erro de serviço, applicar-sc-ão as disposições do
art. L X X I H S m.

LXXIV
1. A restituição da taxa dos telcgrammas retidos em virtude dos arts. 7° c !!' da Convenção compelirá á Administração
que tiver retido o telegramma. Esta deverá proceder e.\--oflicio á
restituição.
2. Todavia, quando esta Administração tiver notificado, de
accôrdo com o art. 8 1 , a suspensão de certas categorias de correspondências, a restituição das taxas dos lelegrammas dessa categoria competirá á Administração expedidora, a partir do dia seguinte áqucllc cm que lhe tiver chegado ao conhecimento a notificação .

18.

CONTABILIDADE

(C jnfcrme o ari, is da Convenção)

LXXV
1. O franco servirá de unidade monetária na organização das
contas internacionacs.
2. Cada Estado creditará o Estado limiTophc pela importância
das taxas dos tclcgrammas que lhe tiver transmittido, calculadas
desde a fronteira desses dous Estados até o destino, sem levai- em
conta as reduceõcs concedidas aos lelegrammas de Estado em certas
linhas; essas reducçõcs serão objecto de ajuste especial entre as
Administrações interessadas,
;,. As laxas terminacs pó.lerão sor liquidadas directamente
entre Estados extremos, pjr accórjo prévio entre estes e Ds Estados intermediários.
4. No caso de applicação do art. E X X X V I I I , a Administração contractantc em relação directa com a Administração alo
adherentc sjrá encarregada de a j u s H r as contas entre esta Administração c as outras contractantes, ás qnaes ella tiver servido de intermediária para a transmissão.
EXXVi
1 . As contas serão organizadas pelo numero de palavras
transmittidas em cada dia, contando-se como três palavras cada
palavra urgente.
2. Serão excluídas tias contas as taxas accessorias, bem coni!)
as laxas não arrecadadas pela estação de chegada e cobradas por
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outra estação. Serão igualmente excluídos das contas os avisos de
serviço taxados e os telegrammas cuja taxa, de accôrdo com as disposições do Regulamento, não tiver sido arrecadada pela estação
de partida ou de reexpedição.
Da regra precedente exceptuam-se : r, as taxas cobradas pelas
respostas pagas : estas serão lançadas nas contas e de volvidas á Administração destinatária do tclcgramma primitivo ; 2°, as próprias
respostas pagas: estas serão levadas em conta.
3. No regimen extra-curopeu será creditada, além disso, a
taxa do cotejo.
Quando, em um ou outro regimen, a taxa do transporte por
expresso for igual ou superior a cinco francos, a Administração de
destino reclamará a importância respectiva directamente da Administração de procedência, si essa taxa tiver sido paga na partida
pelo expedidor. A Administração de procedência rcmetter à essa
taxa em vale postal.
4. As taxas que não entrarem nas contas serão conservadas
pela Administração que as tiver arrecadado.
5. Nas correspondências entre paizcs da Europa (inclusive
Marrocos, Algeria, Tunísia, Turquia Asiática e Rússia Caucasica), quando a transmissão se afastar da via que tiver servido
de base á lixação da tarifa, a taxa restante disponível a partir do
ponto em que a via normal tiver sido abandonada será repartida
entre as Administrações que tiverem tomado parte na transmissão
do telegramma, inclusive a que tiver effectuado o desvio, c os cabos submarinos concurrentes. Essa repartição se fora pro-rata
das taxas elementares normaes.
As disposições supra se applicarão igualmente aos telegramnias
transmittidos por via mais dispendiosa nas condições indicadas no
art. XLII § 2°.
Neste ultimo caso nenhuma Administração poderá, pelo facto
do desvio, receber taxa superior á que teria recebido pela via interrompida . Si a taxa da via realmente seguida for mais elevada, é a
taxa que a Administração teria normalmente recebido que deverá
entrar no total das taxas a repartir pro-rata, como acima ficou dito.
Os telcgrammas encaminhados por via desviada nas condições
previstas no presente paragrapho levarão a indicação «desviado»,
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acompanhada do nome da estação que effectuar o desvio. Essa indicação será transmittida no fim do preambulo, em seguida á indicação da via, si houver.
ó. Quanto aos telegrammas entre paizes limitrophes que seguirem
por via desviada, a Administração expedidora supprirá o que faltar ás taxas normaes de transito, salvo accôrdos especiaes. Em
contraposição, as taxas terminaes desses mesmos telegrammas serão
liquidadas entre as Administrações dos dous paizes limitrophes,
salvo quando ficarem pertencendo á Administração expedidora em
virtude de accôrdo especial.
7. Na correspondência procedente de ou destinada a paizes
fora da Europa, salvo Marrocos, Algeria, Tunísia, Turquia
Asiática e Rússia Caucasica, excepto o caso mencionado no
§ 5°, 2a alínea, quando um telegramma, seja qual for, tiver sido
transmittido por via mais cara do que a que tiver servido de base
para a taxação, a differenca de taxa correrá por conta da Administração que tiver desviado o telegramma, salvo recurso contra a Administração á qual for imputável o desvio.
8. A taxa que servirá de base para a repartição entre Estados
será a que resultar da applicação regular das tarifas estabelecidas
entre os Estados interessados, sem que se levem em conta erros
de taxação que se tenham podido dar.
9. Todavia, o numero de palavras annunciado pela estação
expedidora servirá de base para a applicação da taxa, salvo o caso
em que, por erro de transmissão, tiver sido rectificado de commum
accôrdo entre a estação expedidora e a estação correspondente.

LXXVII
1. No regimen cur»piMi as Administrações pó .lerão, de comnium
accôrdo. liquidar as contas pelo numero de telcgrammas que tiverem transposto a fronteira, considerando-se o numero de palavras
de cada telegramma igual ao numero médio de palavras resultante
das estatísticas organizadas em contradicta.
2. No caso previsto no paragrapho precedente só serão levados em conta telegrammas ordinários, telegrammas urgentes (con-
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tando-se cada tclcgramma urgente como três ordinários) c respostas pairas.
3. As estatísticas destinadas a determinar o numero médio de
palavras por telegramma se referirão a um período de duas vezes
vinte e oito dias, a saber : os vinte oito primeiros dias do mez de
Fevereiro c os vinte e oito primeiros dias do incz de Agosto. No
caso de qualquer occurrcncia excepcional sobrevinda em um dos
dous períodos precitados, os Estados interessados poderão entender-se para proceder a neva contagem em época diíTercnte.
4. Para determinar a media das palavras por telegramtna, dividir-se-á o numero total das palavras trocadas cm cada relação
pelo numero de telegrammas trocados durante o período precitado, na mesma relação.
Procedcr-se-á do mesmo modo para determinar o valor médio
das respostas pagas.
Fssas médias serão arredondadas a duas decimacs. Poderão
ser estabelecidas, ou para os tclcgrammas trocados nos dous sentidos, ou cm cada sentido separadamente.
f,. As médias assim estabelecidas para o levantamento das
contas servirão até a revisão, não devendo esta ser feita antes de
dons annos, pelo menos.
6. O numero de telcgrammas trocados deverá ser levado cm
conta diariamente pelas estações cm relação directa, dividindose, quando for necessário, o trafego segundo os dificrentes
paizcs.
7. Multiplicando-sc o numero dos tclcgrammas pelo algarismo
me lio do numero de palavras, obtcr-sc-á no fim do mcx o numero
total das palavras, que deverá então ser multiplicado pelo algarismo da parte da laxa terminal ou de transito correspondente. Do
mesmo modo se procederá para determinar o total das taxas de respostas pagas a creditar.
8. As estações de permuta communicarão mutuamente cm cada
d i a , si for necessário por categorias, o numero de telegrammas expedidos na véspera, indicando igualmente o numero de tclcgrammas com a indicação =RP=.
Q. Soas dillcrcnças superiores a i % deverão ser objecto de
verificações, ás quaes se procederá immediàtamente.
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LXXVIII
1. O confronto reciproco das contas terá logar no rim de cada

mez.
2. O ajuste e a liquidação do saldo se farão no fim de cada
trimestre.
3. O saldo resultante da liquidação será pago pela Administração devedora á Administração credora por meio de letras. Si a
Administração credora tiver o franco por unidade monetária, as
letras serão sacadas em francos ouro effectivos sobre uma praça do
paiz credor á escolha da Administração devedora. Si a Administração credora não tiver o franco por unidade monetária, as letras
serão sacadas á escolha da Administração devedora ou em francos
ouro effectivos sobre Paris ou sobre uma praça do paiz credor, ou
na moeda do paiz credor e sobre uma praça desse paiz ; neste ultimo caso as Administrações interessadas se entenderão quanto á
maneira de proceder e, sendo necessário, quanto á taxa de conversão do saldo devido em moeda metallica do paiz credor.
4. As despezas com o pagamento correrão por contada Administração devedora.
LXXIX
1. A troca das contas mensaes terá logar antes de terminar o
trimestre seguinte ao mez a que ellas se referirem.
2. A verificação das contas, bem como a notificação da sua
acceitação e das observações a ellas relativas, terá logar no prazo
máximo de seis mezes, a contar da data da remessa. A Administração que nesse intervallo nenhuma observação rectificativa tiver recebido, considerará a conta acceita de pleno direito. Esta disposição será também applicavel ás observações feitas por uma Administração sobre as contas organizadas por outra.
3. As contas mensaes serão acceitas sem revisão quando a dif"^ferença entre as sommas finaes estabelecidas pelas duas Administrações interessadas não exceder a i % do debito da Administração
que a tiver accusado. No caso de revisão iniciada, deverá esta ser
suspensa quando, em consequência de observações trocadas entre as
'3*4
a
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Administrações interessadas, a differença que tiver motivado a revisão se achar dentro do limite de i %.
4. O balancete trimestral deverá ser conferido e liquidado no
prazo das seis semanas seg-uintes á troca das contas referentes ao ultimo mez do trimestre correspondente. Passado esse prazo de seis
semanas, as sommas devidas a uma Administração por outra vencerão juros á razão de 5 °/ 0 ao anno, a contar do dia em que expirar
aquelle prazo.
5. Não serão admittidas nas contas reclamações a respeito de
telegrammas que tenham mais de dez mezes de data.

19. RESERVAS
(Conforme o art. 17 da Convenção)

20. SECRETARIA INTERNACIONAL. COMMUNICAÇOES
BECIPSOCÁS
(Conforme o art. 14 da Convenção)

LXXXI
1. O instituto central previsto pelo art. 14 da Convenção
denominar-se-á Secretaria Internacional da União Telegraphica.
2. A Secretaria Internacional fica autorizada a servir de órgão
central ao serviço da radiotclegraphia internacional. As despezas
resultantes do funccionamento da Secretaria Internacional no
que respeita á radiotelegraphia, correrão por conta de todos os
Estados adherentes á Convenção radiotelegraphica internacional.
3. A Administração Superior da Confederação Suissa fica incumbida de organizar a Secretaria Internacional nas condições determinadas nos arts. LXXXII a LXXXI V seguintes.

LXXX
LXXXII
Os pontos de serviço aos quaes se refere a reserva prevista no
art. 17 da Convenção, são principalmente :
A formação das tarifas de Estado para Estado ;
O ajuste de contas;
A adopção de apparelhos ou vocabulários especiaes entre
pontos e em casos determinados ;
A applicação do systema de sellos telegraphicos;
A transmissão de vales postaes pelo telegrapho ;
A cobrança das taxas á chegada ;
O serviço de entrega dos telegrammas no destino;
A faculdade de transmittir, a preços reduzidos, correspondências
para uso da imprensa, a horas e em condições determinadas, sem
prejuízo para o serviço geral, ou de alugar, para o mesmo fim, fios
especiaes mediante assignatura;
A extensão do direito de franquia aos telegrammas de serviço
relativos á meteorologia e quaesquer outros assumptos de interesse
publico.

1. As despezas communs da Secretaria Internacional da União
Telegraphica não deverão exceder, annualmente, a importância de
i oo.ooo francos, não incluídas as despezas especiaes motivadas pela
reunião de qualquer Conferencia internacional. Essa somma poderá ser augmentada ulteriormente com o consentimento de todas
as Partes contractantes.
2. A Administração designada, em virtude do art. 14 da Convenção, para dirigir a Secretaria Internacional, fiscalizará as despezas, fará os adiantamentos necessários e organizará o balanço
animal, que será communicado a todas as Administrações interessadas.
3. Para a distribuição das dSspezas, os Estados contractantes
ou adherentes serão divididos em seis classes, contribuindo cada
classe na proporção de certo numero de unidades, a saber:
i a classe

25 unidades

2a

»

2O

»

3»

»

15

»

'

- 117 4» classe
51 »
6*

»

10 unidades
5
3

»

4. Estes coefficientes serão multiplicados pelo numero de Estados de cada classe, e a somraa dos productos assim obtidos representará o numero de unidades pelo qual deverá ser dividida a despeza total. O quociente dará a importância da unidade de despeza.
5. As Administrações dos Estados contractantes ficarão, quanto
á contribuição para as despezas, distribuídas do modo seguinte
pelas seis classes mencionadas no paragrapho precedente.
i a classe : Allemanha, Republica Argentina, Austrália, Áustria, Brazil, Chile, França, Grã-Bretanha, Hungria, índias Britann-icas, Itália, Japão, Rússia e Turquia ;
a* classe: Hespanha ;
3a classe: Bélgica, índias Neerlandezas, Noruega, Paizes
Baixos, Rumania e Suécia ;
4» classe : Bolívia, Cabo da Boa Esperança, Dinamarca, Egypto,
Indo-China Franceza, Nova Zelândia, Suissa, Transvaal e Uruguay ;
5l classe: Bosnia-Herzegovina, Bulgária, Colónias Portuguezas,
Grécia, Madagáscar, Portugal, Senegal, Servia, Sião e Tunísia ;
6a classe : Ceylão, Creta, Erythréa, Islândia, Luxemburgo.
Montenegro, Natal, Nova Caledónia, Orange River Colony e
Pérsia.
LXXXIII
1. As Administrações dos Estados contractantes transmittirão
umas ás outras todos os documentos relativos á sua administração
interna e communicarão reciprocamente qualquer melhoramento que
nella venham a introduzir.
2. Em regra geral, a Secretaria Internacional servirá de intermediária para estas notificações.
3. As ditas Administrações remetterão pelo correio, em carta
franqueada, á Secretaria Internacional, a notificação de todas as
providencias relativas á composição e ás alterações de tarifas interiores e internacionaes, á abertura de linhas novas e á suppressão

de linhas existentes, quando essas linhas interessem ao serviço internacional, e finalmente as aberturas, suppressões e modificações
do serviço das estações. Os documentos impressos ou autographados a respeito pelas Administrações serão expedidos á Secretaria
internacional ou na data da distribuição ou, o mais tardar, no primeiro dia do mez seguinte a essa data.
4. As referidas Administrações enviar-lhe-ão, além disso, pelo
telegrapho, avisos de todas as interrupções ou restabelecimentos
das communicações que possam interessar á correspondência internacional.
5. Remetter-lhe-ão, no principio de cada anno, c do modo
mais completo que lhes for possível, quadros estatísticos do movimento das correspondências, da situação das linhas, do numero de
apparelhos e das estações, etc. Esses quadros serão organizados
segundo as indicações da Secretaria Internacional, que distribuirá,
para esse fim, formulários convenientemente preparados.
6. Enviarão igualmente á Secretaria dous exemplares das diversas publicações que fizerem.
7. A' Secretaria Internacional serão, outrosim, communicadas
odas as informações relativas ás experiências a que cada Administração tiver podido proceder nos differentes ramos do serviço.

LXXXIV
i . A Secretaria Internacional coordenará e publicará a tarifaCommunicará ás Administrações, em tempo útil, todas as informa,
coes a ellas relativas, particularmente as especificadas no § 3" do artigo precedente. Quando houver urgência, essas communicações
serão transmittidas pelo telegrapho, principalmente nos casos previstos pelo § 4" do mesmo artigo. Nas notificações relativas ás alterações de tarifas, dará a essas communicações a forma requerida para
que taes alterações possam ser immediatamente introduzidas no
texto das tabeliãs das taxas, annexas á Convenção.
2. A Secretaria Internacional organizará uma estatística geral.
3. Redigirá, com os documentos que forem postos á sua disposição, um jornal telegraphico, na língua franceza.

•>'
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4. Organizará, publicará e reverá, periodicamente, uma carta
offlcial das relações telegraphicas.
5. Organizará e publicará uma "Nomenclatura das estações teIcgraphicas abertas ao serviço internacional, incluídas as estações
radiotelegraphicas costeiras, e annexos periódicos a esse documento,
mencionando as addições e modificações que nelle devam ser feitas.
Org-anizará e publicará uma Nomenclatura das estações radiotelcg-raphicas.
6. Deverá, além disso, estar sempre á disposição das Administrações dos Estados contractantes para ministrar-lhes, sobre as
questões que interessem á telegraphia internacional, toda espécie de
esclarecimentos especiaes de que porventura precisem.
7. Os documentos impressos pela Secretaria Internacional serão
distribuídos ás Administrações dos Estados contractantes na proporção do numero de unidades de contribuição, conforme o artigo
LXXXII. Os documentos supplementares reclamados por essas
Administrações serão pagos á parte, pelo custo. Nas mesmas condições serão fornecidos os documentos pedidos pelas Administrações particulares.
8. Os pedidos dessa natureza, uma vez feitos, vigorarão até
novo aviso, e de modo que a Secretaria Internacional possa regular
em tempo a tiragem de accôrdo com os pedidos.
9. As Administrações contractantes poderão propor, por intermédio da Secretaria Internacional, modificações na tarifa
Je no Regulamento previstos pelos arts. 10 e 13 da Convenção.
A Secretaria Internacional submetterá as propostas ao exame
das Administrações, que lhe deverão enviar, no prazo de cinco
mezes, as suas observações, emendas ou contra-propostas, sem caacter definitivo.
As respostas serão reunidas pela Secretaria Internacional e
communicadas ás Administrações, acompanhadas de convite para
se pronunciarem pró ou contra as propostas e, quando houver, as
contra-propostas que tiverem sido apresentadas. As que não tiverem
respondido no prazo de cinco mezes, a contar da data da segunda
circular da Secretaria Internacional, notificando-lhes as observações
apresentadas, serão consideradas abstinentes.
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Para serem adoptadas, as propostas deverão obter :
i°, a approvação unanime das Administrações que tiverem
emittido voto, quando se tratar de modificações a fazer nas disposições do Regulamento ;
2°, a approvação das Administrações interessadas, quando se
tratar de modificações de tarifas;
3°, a approvação da maioria das Administrações que tiverem
emittido voto, quando se tratar de interpretação das disposições do
Regulamento.
10. A Secretaria Internacional ficará encarregada de notificar
ás Administrações, em tempo útil, todas as modificações ou resoluções adoptadas de conformidade com o paragrapho precedente e a
data em que forem postas em vigor. Essa notificação só será executada decorrido o prazo de dous mezes, pelo menos,par a as modificações ou resoluções concernentes ao Regulamento e de quinze
dias, pelo menos, para as modificações de tarifas.
u . A Secretaria Internacional preparará os^rabalhos das Conferencias telegraphicas. Cuidará das cópias e impressões necessárias,
da redacção e distribuição das emendas, actas e outros esclarecimentos.
12. O director da Secretaria assistirá ás sessões da Conferencia
e tomará parte nas discussões, sem voto deliberativo.
13. A Secretaria Internacional fará de sua gestão um relatório
animal, que será communicado a todas as Administrações dos Estados
contractantes.
14. A sua gestão será igualmente submettida ao exame e apreciação das Conferencias previstas pelo art. 15 da Convenção.
21. CONFERENCIAS
(Cunfonne es arts. 15 e 16 dá Convenção)

LXXXV
A época fixada para a reunião das Conferencias previstas pelo
§ 3° do art. 15 da Convenção será antecipada quando pelo menos
dez dos Estados contractantes o pedirem.

120 —

22. ADHESÕES. RELAÇÕES COM A3 ADMINISTRAÇÕES NÃO
ADHSEENTES
(Conforme ofl arts, 18 e 19 da Convençio)

LXXXVI
1. No caso das adhesões previstas pelo art. 18 da Convenção,
as Administrações dos Estados contrhctantes poderão recusar as
vantagens das suas tarifas convencionaes ás Administrações que
pedirem para adherir sem regular suas tarifas pelas dos Estados
interessados.
2. As Administrações que tiverem fora da Europa linhas pelas
quaes hajam adherido á Convenção, declararão qual dos regimens
tencionam applicar-lhes, si o europeu, si o extra-europeu. Essa declaração resultará da inscripção nas tabeliãs das taxas ou será notificada ulteriormente por intermédio da Secretaria Internacional da
União Telegraphica.
LXXXVII
1. As emprezas teleg-raphicas particulares que funccionarem nos
limites de um ou mais Estados contractantes com participação no
serviço internacional serão consideradas, do ponto de vista desse
serviço, parte integrante da rede telegraphica desses Estados.
2. As outras emprezas telegraphicas particulares serão admittidas a gozar das vantagens estipuladas pela Convenção e pelo presente Regulamento mcJiante accessão a todas as suas clausulas
obrigatórias, precedendo notificação do Estado que tiver concedido
ou autorizado a empreza. Esta notificação será feita de conformidade
com o segundo paragrapho do art. 18 da Convenção.
3. Essa accessão deverá ser imposta ás emprezas que ligarem
entre si dous ou mais Estados contractantes, desde que pelos contractos de concessão ellas se tenham compromettido a sujeitar-se,
a esse respeito, ás obrigações prescriptas pelo Estado que houver
outorgado a concessão.
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4. As emprezas telegraphicas particulares que a qualquer dos
Estados contractantes pedirem autorização para reunir os seus cabos
á rede desse Estado, só a obterão obrigando-se expressamente a submetter as taxas das suas tarifas á approvação do Estado outorgante
da concessão e a não fazer modificação alguma, nem na tarifa nem
nas disposições regulamentares, sinão depois de notificação da Secretaria Internacional da União Telegraphica. Qualquer modificação só
será exequível depois do prazo previsto no § 10 do art. LXXXIV.
lista disposição poderá ser derogada cm favor das emprezas que se
acharem em concurrencia com outras não submcttidas ás mesmas
formalidades.
5. A reserva que constitue o objecto do § 1° do artigo precedente será também applicavel ás emprezas supramencionadas.
LXXXVIII
1. Quando se estabelecerem as relações telegraphicas com
Estados não adherentes ou com emprezas particulares que não
tenham accedido ás disposições obrigatórias do presente Regulamento, estas disposições serão invariavelmente applicadas ás correspondências na parte de seu percurso que se effectuar no território dos Estados contractantes ou adherentes.
2. As Administrações interessadas fixarão a taxa applicavel a
esta parte do percurso. Esta taxa, determinada dentro dos limites
do art. XXIV, será accrescentada á taxa das Administrações não
participantes.
Assim deliberado em Lisboa, aos 11 de junho de 1908, pelos
Delegados abaixo assignados, em conformidade com os arts. 15016
da Convenção de S. Petersburgo, para começar a vigorar em i de
julho de 1909.

1324 — Imprensa Nacional - Rio de Janeiro de 1909

