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LEI N. 628 — DE 28 r>E OUTUBRO DE 189!)
Amplia a acção penal por denuncia do Ministério Publico, e dá outras
providencias

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou o eu sancciouo a lei seguinte :
Art. 1.° Compote a acção penal por denuncia do Ministério
Publico nos crimes de :
I . Furto ;
II. Daranos em pousas do domínio ou uso publico da União,
dos Estados e Municípios, ou em livros de notas, registros, assentamentos, actaa o termos, autos e actos originaes de autoridade
publica.
Paragrapho nnico. A acção publica será iniciada sob representação iio otíendido, si o furto se der entre parentes e affins
até o 4° grão civil, não comprehendidos na disposição do art. 335
do Código Penal, que continua em vigor.
Art. 2." São inafiançáveis os crimes de :
I. Furto de valor igual ou excedente de 2001 (Código Penal,
art. 380 § 4°) ;
II. Furto de animaes nas fazendas, pastos ou campos do
criação ou cultura;
III. Os crimes capitulados nos arts. 141 e 142 do Código
Penal.
Art. 3.° A contravenção do art. 3t>7do Código Penal ê punida com prisão cellular por um a três mezes, além da pena
e.-jtatuida no mesmo artigo.
§ 1.° As pessoas quo tomarem parte, sem ser por alguns
dos modos especificados no § 2", do citado art. 3(37, em qualquer
operação em que houver promessa de prêmio
ou beneficio dependente de sorte (citado artigo, § r», 2a parle), incorrerão na
pena do 50$ a lOO.fOOO.
§ 2,o Nas operações de que trata o citado arí. 367, § l",
,2a parte, do mesmo Código, não se comprehendem as que furem
praticada.s para resgata de títulos de companhias que funccionem de accordo com a lei, nem para cumprimento annual ou
semestral de obrigações pelas mesmas oontrahidas.
Art. 4.° Todo logar em que é permittido o accosso de qualquer pessoa, mediante pagamento do enteada ou sem elle, para
o fim de jogo, é considerado logar freqüentado pelo publico para
o effoito da lei penal.
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Art. 5.° No Districto Federal será observado o soguinte :
§ t." O processo e julgamento dos crimes comprehendidos
no livro 2°, tit. VI, cap. II secçõos l o III, tit. XII caps. II e IV
do Código Penal, exceptuados os de competência da Justiça Federal e das JuntasCorrcccionaes, pertencem em primeira instância á Câmara Criminal do Tribunal Civil e Criminal:
a) O julgamento em Câmara Criminal será feito em uma só
sessão, independente de leitura dos autos pelo secretario do Tribunal ;
6) Quando, nos termos do art.
3°, n. IV, do decreto
n. S579, de 16 de agosto de 1897, o pretor coadjuvar os juizes
do Tribunal Civil e Criminal ou juiz dos Feitos da Fazenda Municipal no preparo dos processos crimes, servirá com elle o seu
escrivão.
_§ 2.° As justificativas dos arts. 32 a 35 do Código Penal
serão apreciadas pelo juiz da pronuncia com recurso necessário,
no caso de ser qualquer dellas julgada provada.
§ 3." As multas impostas aos jurados e vogaes serão cobradas executivamente pelas autoridades que as impnzerem.
§ 4.° A fiança não ô precisa, porque nelles os réos livramse soltos, nos crimes a que não é imposta pena maior que a de
multa até 1UO| e prisão cellular até três mezes, salvo si os réos
forem vagabundos ou sem dumicílio.
§ 5." A fiança será prestada por meio de deposito em dinheiro, metaes ou pedras preciosas, em apólices ou títulos da
divida nacional, ou da municipalidade, ou hypolheca de immovois livres de preferencia, derogada o avt. 14, § 3°, da lei
n. 2033, de 20 do setembro de 1871:
a) O valor da fiança será fixado pela autoridade a quem
competir, na conformidade da taheila annexa ao decreto n. 4824,
de ü2 de novembre de 1871, que o Poder Executivo adaptará á
penalidade em vigor, de accordo com o art. 400 do Código
Penal e o disposto nesta lei (<irt. 5°, § 4") ;
&) Nos crimes punidos unicamente com multa, o valor
principal da fiança será equivalente ao máximo do valor daquella.
Art, 0.° Compete ao chefe e delegados de policia do Districto Federal processar ex-officio as contravenções do livro III,
eaps. II e III, arts. 309 a 371 e 374, IV, V, VI, VIU, XII e XIII,
art. 399, principio, § 1°, do Código Penal.
§ l.° No caso de prisão em flagrante ou de proceder a autoridade policial a busca, de conformidade com o art. 189, § 5°,
do Código do Processo Criminal, serão desde logo arrecadados e
depositados os objectos que, nos termos da disposição peual,
passam a pertencer á Fazenda Nacional, por força de sentença
condem natoria.
§ 2.° Effectuada a prisão, será incontinenti lavrado o respectivo auto, em que, depois de qualificado o réo, deporão duas ou
três testemunhas, recebendo em seguida a autoridade a defesa,

escripta ou verbal. No dia immediato serão ouvidas as testemumunlias de defesa em numero do três, no máximo, e interrogado o réo, serão juntos os documentos e allegações que o mesmo
apresentar o, acto continuo, remettido o processo ao respectivo
pretor parajseu julgamento.
§ 3.° Não tendo havido prisão em flagrante, o processo será
iniciado por portaria da autoridade e, citado o réo pára comparecer, 34 horas depois da citação, serão inquiridas em sua presença duas ou três testemunhas, seguindo-se os demais termos
do paragritpho antecedente, salvo o caso de revelia, em que se
encerrará logo o processo.
§ 4." O prazo acima estabelecido para o processo poderá
ser prprogado por mais dous dias, si fur isto indispensável para
a realização de buscas e apprehensões, acareações uu exames do
qualquer natureza, não podendo o processo, em caso algum, ser
dilatado por mais tempo.
§ 5.° Apresentados os autos ao pretor, mandará este incontinenti intimar o accusado para, dentro de 24 horas improrogaveis, contadas da intimação, requerer as d.ligencias legaes que
tiver por convenientes á sua, defesa, dev ^ndo taes diligencias
ter logar nas 4« horas seguintes e na presença do accus .do, o, si
esto nada requerer ou for revel, seguir se-ha o julgamento immeJ.iato.
§ 6.° Do julgamento cabe appollação para a Câmara Criminal do Tribunal Civil e Criminal o, pendente este recurso, poderá
o réocondemnado prestar fiança.
§ 7.° A appellação será interposta em 48 horas depois da
intimação da senteuça ao réo ou de recebimento dos autos pelo
Ministério Publico, si for este o appellame.
As razões do réo (para as quaes se lha dará vista dos autos
em cartório) serão oflerecidas conjunctamente com o requerimento de appellação.
§ 8." Interposta a appellação, que independe do termo, só fará
immodiatamente remessa dos autos ao presidente do Tribunal.
Civil o Criminal, e o juiz a quem for distribuído o processo o
apresentará a julgamento na primeira sessão da Gamara, independente do—visto—dos outros juizes o da audiência do Ministério Publico. Sendo, porém, este o iippellante, terá o roo o
prazo do 48 horas, em cartório, para responder ás razões da appellação, e o julgamento se offectuará na sessão que se seguir a
esto termo.
§ 9." O promotor publico dirá verbalmente sobre a appellação, após o relatório feito em Gamara. Na mesma sessão, ou
quando muito na seguinte, será lavrado o accordão julgador.
Art. 7.° E' creada mais uma delegacia auxiliar no Districto
Federal, ficando assún elevado a três o numero das delegacias
auxiliares, e escrivães das mesmas, e com os mesmos vencimentos.
Paragrapho único. No uso da autorização concedida pela
lei n. 560, de 31 do dezembro de 1898, art. 3°, o Governo, redu-

l
zindo o numero das circurnscripções policiaes e dos delegados,
prescreverá, condições da idoneidade e competência para as nomeações, e incompatibilidade para outras funcções e assiduidade
do serviço, podendo, sem augmento de despeza, elevar-lhe os
vencimentos até 50 %.
Art. 8,° Revogam-se as disposições em contrario.
Capital Federal, 28 de outubro de 1899, 11° da Republica.
M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES.
Epitacio da Silva Pessoa.

DECRETO H* 3475

Regulamenta o art, 5° da Lei n,

DECRETO N. 3475 — DE 4 DE NOVEMBRO DE 1899
Regulamenta o avt. 5° da lei n. G28, ile 28 de outubro do corrente
anno

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da attribuição que lhe confere o art. 48, n. l, da Constituição, e da autorização constante do art. 5°, § 5°, lettra a
da lei n. 628, de 28 de outubro deste anno, decreta:
Art. 1.° Além das aUribuições que o decreto n. 1030, de
14 de novembro de 1890 e mais disposições em vigor, conferem
á (/amara Criminal do Tribunal Civil e Criminal, compete-lhe o
processo e julgamento, em primeira instância, dos seguintes
crimes previstos no Código Penal.
I. Do liv. II, tit. VI, cap. II, secção I, exceptuados os de
falsificação de actos das autoridades foderaes de títulos da
divida nacional, de papeis de credito e valores da Nação ou de
banco autorizado pelo fioverno Federal lei n. 821, de 20 de
novembro de 1894, art. 20. n. Vil) ;
II. Dos arts. 258 e 259 ;
III. Do art. 330, § 4° e do art. 331, quando o objecto
furtado, ou apropriado for de valor igual ou excedente a 200$000 ;
IV. Do art. 338.
Paragrapho único . 0,3 recursos e appellações dos despachos ou sentenças proferidas no respectivo processo pelos juizes
da Câmara Criminal singularmente, ou por esta collectivamen e, são regulados peUs disposições correlativas dos decretos
ns. 1030, de 1890 e 2579, de 16 do agosto de 1897.
Art. 2.° O julgamento em Câmara Criminal do Tribunal
Civil e Criminal será feito, qualquer que seja o processo, em
uma só sessão, e sem dependência da leitura dos autos pelo
secretario.
Art. 3.° Quando, nos termos do art. 5°, § 3U, n. IV do
decreto n. 2579, de 16 do agosto de 1897, o pretor coadjuvar
o juiz do Tribunal Civil e Criminal ou o juiz dos feitos da
Fazenda Municipal no preparo dos processos crimes, servirá
com elle o seu escrivão.
Art. 4.° As justificativas dos arts. 33 a 35 do Código Penal são aprecindas pelo juiz da pronuncia, cabendo recurso necessário para o Conselho do Tribunal Civil e Criminal quando
o juiz do Tribunal da Câmara Criminal ou dos feitos da Fazenda
Municipal julgar qualquer dollas provada.
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Art. 5.° As multas impostas aos jurados pelo presidente do
Tribunal do Jury, ou aos vogaes pelo presidente do Tribunal
Civil e Criminal serão cobradas por meio de processo executivo,
intentado ex-officio palas referidas autoridades.
§ 1° Imposta a multa, será publicado edital de que conste o
nome do jurado ou vognl e a importância da malta, marcando-se o prazo de cinco dias para o multado apresentar justa
causa que o releve da pena.
Além dessa publicação e<sempre que for possível, se dará
noticia do facto na parte editorial dos diários de grande circulação desta capital.
§ 3.° Si o multado não apresentar a excusa dentro do prazo
do edital, ou si esta não for procedente, a autoridade, fazendo
autoar a certidão rta citação e a copia do edital, expedirá
mandado execiuivo, seguindo-se o disposto nos arts. 310 e
seguintes, do regulamento n. 737, do 1850, na parto ora que
forem applicaveis.
§ 3.° Todas as decisões serão proferidas pelas precitadas
autoridades, com apptllação, nos casos em que couber, para
a Câmara Criminal da Cone do Appellação.
§ 4." A importância da multa será recolhida ao Thesouro
Federal pjr meio de guitv passada pelo escrivão.
Art. 6." Os réos que não forem vagabundos ou sem domicilio certo se livrarão soltos, independentemente de fiança:
I. Nas infracçõas penaes punidas no máximo com três
mezes de prisão cellular, acompanhada de multa até 100$000
ou sem ella ;
II. Quando a pena for unicamente do multa o esta não
exctídar de 100$000 j
III. Quando a pona for do multa acompanhada de outra que
não a de prisão eellulir e aquella não exceder de 100.$000.
Paragrapho único. Os réos só livrarão sempre soltos, independentemente de fiança, quando a pena não for restrictiva da
liberdade, nem consistir em multa.
Art. 7.u A fiança 6 sempre definitiva e só podo ser prestada
por meio do depósitos om dinheiro, motaos ou pedras preciosas,
em apólices ou títulos da divida nacional, ou da municipalidade,
ou hypotuec-i de immoveis livres de preferencias.
§ 1." O valor da fiança será arbitrado na conformidade da
taballa annexa ao presente decreto.
§ 2." Para determinar osse valor, a autoridade attendorá
ao máximo do ternpo do prisão cellular ou de reclusão, com
multa ou sem ella, em que possa incorrer o réo pela infraccão
ponal; e dentr > dos dous extremus i|ue marca a tabeliã fixará
o valor, tendo era consideração não só a gravidade do damno
causado, como a condição de fortuna e circumstancias pessoaes
do réo.
§ S." Nas infracções penaos punidas unicamente oom multa,
ou em que for preciso prestar fiança em razão da importância

daquella, o valor máximo da fiança será igual ao valor máximo
da multa, e o mínimo—100$000.
§ 4.° Quando não for logo possível recolher aos cofres de
deposito publico o dinheiro, rnotaes ou pé iras preciosas, apólices
ou títulos da divida nacional, ou da municipalidade, o deposito
será feito grpyispriamepte em mão de pessoa abonada, e na sua
falta, em juizo, devendo ser removido no prazo de â4 horas para
os cofres, do que tudo só fai'á menção no termo de fiança.
§ 5.° O Ministério Publico, sempre que estiver presente,
será previamente ouvido no processo Não estando presente,
terá vista dos autos depois de concedida a fiança, afim de recorrer da sua concessão, ou do aibitramento, si >\s$\m o entender, ou para reclamar o que convier á justiça publica.
§ 6.° No caso de prisão em fbigrantn, é competente para
conceder a fiança a autoridade policial (chefe de policia e delegados) a quem for o roo apresentado, ou o pretor da respectiva
circumscripção.
§ 7. u Nas sentenças de pronuncia e nos mandados de prisão
se declarará o valor da fiança a que fica o réo sujeito.
§ 8.° Quando a prisão for em virtude de mandado, a fiança
será prestada perante a autoridade judiciaria que o expediu e,
na sua falta, pelo substituto.
Preso o réo, e quorondo prestar fiança, será incontinenti
levado á presença do juiz, e não sando esto encontrado, nem
quern o substitua, o chefe da policia ou qualquer dos delegados
processará a fiança, rometteado com brevidade os autos á autoridade judiciaria competente.
§ 9.° O qutibramento da fiança importa a perda da metade
do seu valor e obriga o roo ao processo e julgamento á revelia
nos termos do art. 43, da lei de 3 de dezembro de 1841.
§ 10. O roo perde a totalidade do valor da fiança quando,
sendo condemnado por sentença irrevogável, fugir antes de ser
preso.
§ 11. Nos casos dos §§ 9° e 10, o producto da fiança ou
a metade do seu valor, conforme o caso, será suplicado a favor
do Thesouro Federal, depois de deduzidas as custas do processo.
§ 12. Compete ao Conselho do Tribunal Civil e Criminal
julgar os recursos dos despachos concedendo ou negando fiança,
do sou arbitramento, ou de perda da quantia afi.inçada, proferidos pelos juizes do Tribunal Civil e Criminal, juiz dos feitos
da Fazenda Municipal, pretores ou autoridades policiaes.
DISPOSIÇÃO TRANSITÓRIA

Artigo único. Salvo aquelles já uma vez submettidos a julgamento do Tribunal do Jury, todos os mais processos pendentes, relativos aos crimes a que se referem os ns. I, II, III
e IV do art. 1°, serão remettidos pelos escrivães das Pretorias
e do Jury ao presidente da Gamara Criminal do Tribunal Civil
e Criminal, para distribuil-os entre os respectivos juízos.
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TABELLA DA FIANÇA

PENAS

TERMOS

Mínimo
1001000

ãoolooo

300ÍOOO
400$000
500$000
600$000
700$000
800$000

Prisão cellular ou reclusão por menos

Máximo

De seis mezos.
De um anno.
4:500$000 De um anno e seis mezes.
5:000$000 De dous annos.
6:500$000 De dous annos e seis mezes.
8:000$000 De três annos.
9:500sOOO De três annos e seis mezes.
11:000$000 De quatro annos.
1:500$000
3:0001000

Exceptuam-se desta tabeliã, por serem inafiançáveis: o
crime de furto igual ou superior a 200$ ; o furto de animaes
em fazendas, pastos ou campos de criação ou cultura, e os
crimes capitulados nos arts. 141 e 142 do Código Penal (lei
n. 628, de 28 de outubro do corrente anno, art. 2").
Capital Federal, 4de novembro de 1899, 11° da Republica.
M. FERUAZ DE CAMPOS SALLES.
Epilacio da Silva Pessoa.

LEI N. 947 — DE 29 T>E DEZEMBRO DE 1902
Rp.fowua o s Tricô policial do Díslricto Fod«i'al

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e ou sancciono a seguinte lei
Art. 1.° Fica o Poder Executivo autorizado:
I. A reorganisar a policia do Districto Federal, dividindo-a
em civil o militar.
II. Afazer nova divisão das circtimscripções poJiciaes, attendcndo ao desenvolvimento e extensão do mesmo Districto, e
ás exigências creadas pela reforma determinada nessa M.
III. A regulamentar, annexando-os, os serviços do estatística policial e judiciaria e de identificação anthropometrica, podendo incumbir de taes trabalhos a um dos membros do Ministério Publico do Districto Federal.
IV. A crear uma ou mais colônias correccionaes para rehabilitação, pelo trabalho o instruoção, dos mendigos válidos, vagabundos ou vadios, capoeiras e menores viciosos, que forem encontrados o como taes julgados no Districto Federal, comprehendidos nessas classe os definidos no Código Penal o no decreto
n. 145, de 12 de julho de 1892.
Art. S,° A policia civil ficará, immediatamonte subordinada
ao chefe do policia, e será exercida pelos delegados auxiliares,
pelos delegados das circumseripções urbanas e suburbanas e seus
supplentes, inspectoros seccionaes, agentes de segurança e por
uma guarda civil, composta de:
Um chefe com vencimento annual d o . . . .
Um sub-chefe com a gratificação de
Um almoxarife com
a gratificação d o . . . .
500 guardas de 1aa classe com u, diária de.
500 guardas de 2 classe com a diária de.
500 guardas de :>a classe com a diária de.

10:000*000
2:400$000
1:900$000
6?500
5$900
3$500

Art. 3.° A' guarda civil, além dos serviços de ronda o vigilância, serão confiados todos os mais de que possa estar encarregada a policia militar.
§ l." O chefe dos guardas será nomeado por portaria do Ministro da Justiça.
§ â.° /V nomeação, e dejnissão do sub-chefe e dos guardas e
a sua respectiva classificação serão feitas pelo chefo.do policia,
de accordo com o regulamento.
£26!) — 2
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Art. 4.° Ao guarda que.for ferido por occasião do qualquer
diligencia policial poderá ser paga a totalidade de seus vencimentos, durante o tempo do tratamento.
Art. 5.° A policia militar continuará a sor exercida pela
Brigada Policial, nos termos do decreto n. 427:,;, de I I de dezembro de 1901.
Art. 6." As colônias correccionaes do que trata o n. IV do
art. 1°, serão subordinadas ao rogimcn tocb.nico o disciplinar
QUQ ao Governo parecer mais conveniente, e a sua administração será confiada a um director, com o vencimento annual do
2:400$, um vice-director, com 3-600$, um oscripturario, com
4:800$, um almoxarifo, com ã:400.s, um professor do curso primário, com 1:800$, um chefe do offieina, com 2:400$, urn horticultor, com 1:800$ e um porteiro com 1:200$000.
Art. 7.° Além dos indivíduos de que trata o n. IV, art. 1°,
serão recolhidos ás colônias correccionaes:
I. Os menores de 14 annos, maiores de nove, inculpados
criminalmente, que forem julgados como tendo agido sem
discernimento, nos termos dos arts. 30 o 49 do Código
Penal.
II. Os menores abandonados, do 14 annos, maiores de nove,
que por serem orphãos ou por negligencia ou vicios, ou enfermidades dos pães, tutores, parentes ou pessoas em cujo poder,
guarda ou companhia vivam ou, por outras causas, forem encontrados habitualmente sós, na via publica, entregues a si
mesmos e privados de educação.
Art. 8.» Os menores abandonados serão remeítidos administrativamente pelos pretores ou juizes de orphãos.
§ 1.° Essa remessa será precedida de um processo administrativo sobre o comportamento o os hábitos do menor, o caracter, a moralidade, a situação e os meios de vida do pae, tutor,
parent;) ou pessoa sob cujo poder ou guarda se ache, ou em cuja
companhia viva, e que será compollido a dar as necessárias informações .
§ 2.» Os menores assim recolhidos á colônia permanecerão
nesta ato a idade de 17 annos completos, salvo decisão em contrario do respectivo juiz.
§ 3.° O pae, tutor, parente ou pessoa, em cujo poder, guarda
ou companhia esteja o menor, não poderá obstar a internação
deste na colônia, ordenada pela autoridade competente ; só lhe
é licito requerer a retirada do menor por acçáo summaria, proposta no juízo do seu domicilio, com assistência do Ministério
Publico.
Art. 9.° São applicados aos mendigos os preceitos dos artigos 399, 400 o 401 do Código Penal.
Art. 1.01 O processo e julgamento dos mendigos, vadios ou
vagabundos e os capoeiras sorà o do art. 6 U , da lei n. 628, de ã8
de outubro de 1898.
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Art. 11. Emquanto não forem creadas colônias em numero
correspondente ás classes dos indivíduos, que forem, nos termos
desta lei, internados, serão elles, na primeira colônia que o Governo estabelecer, agrupados separadamente, segundo a causa
do recolhimento, o sexo e a idade.
Art. 12. Os indivíduos internados nas colônias, além dos
trabalhos de agricultura, fabricas e officinas, e outros convenientes, receberão instruc<;ão primaria e profissional.
Art. 13. Do producto do trabalho dos internados, e que constituirá uma das fontes do receita das colônias, reservar-se-á
uma parte, calculada segundo o esforço de cada corroccional,
para formação do pecúlio, que será entregue a esto, no acto de
sua sanida.
Art. 14. O Poder Executivo expedirá regulamentos para a
execução da presente lei, abrindo os créditos espaciaes necessários, e aproveitará as torras e os edifícios do propriedade da
União para installação das colônias, podendo despender, para
esse serviço, a somma da 400:000$ e a que for precisa para custeio do primeiro anno.
Art. 15. Revogam-sa as disposições em contrario.
Capital Federal, 29 do dezembro de 1002, 14° da Republica.
FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.
J, J. Seabra.

CECHETO H.

1631

ftutorísa a reorganisação do serviço policial

DECRETO N. 1031 — DE 3 DE JANEIRO DE 1907
Autoriza o Presidente da Republica a reformar o serviço policial
do Distriolo Federal
0 Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a resolução seguinte:
Art. 1.° A policia do Districto Federal, que será administrativa o judiciaria, flca sob a superintendência geral do Ministro da Justiça e Negócios Interiores e sob a direcção de um chefe
de policia.
§ 1.° As actuaes oircumscripções policiaes, mantidas sob a
denominação do districtos policiaes, serão divididas era entrancias, sendo oito de primeira, dez de segunda e dez de terceira, conforme a classificação que será feita em regulamento.
§ ã.° Os órgãos auxiliares da administração policial serão
os seguintes:
a) l chefe de policia ;
3 delegados auxiliaros;
V8 delegados de districtos, sendo oito de primeira, 10 da
segunda e 10 de terceira entrancia ; a
30 commissurios de policia de 1 classe e 100 de segunda
(supprimidos os actuaes inspectores secci^naes) ;
1 inspector e 5 sub-inspectores de policia marítima;
l inspector e 80 agentes de segurança publica;
28 offlciaes de justiça ;
l inspector do vehiculos, IO auxiliares e 2 escreventes ;
l administrador e 3 auxiliares do deposito de presos ;
3 escrivães o 3 escreventes das delegacias auxiliaros ;
88 escrivães de. delegacias dedistricto e SÓ escreventes para
os. de segunda e terceira entrancia ;
b) a secretaria de policia, dividida em quatro secções, com
asattribuições que 1'orem discriminadas no regulamento e com o
seguinte pessoal:
l secretario ;
l offlcial de gabinete do chefe de policia ;
4 offlciaes de secretaria ; .
s (iscripturarios;
l offlcial archivista, servindo como intoi^prete o traductor;
12-amanuenses ;
ltliusouroii'0 ;
] fiel ;
•ítelephonifitas ;

l porteiro;
8 contínuos ;
6 serventes;
c) o serviço medico legal, organizado como secção autônoma o com o seguinte pessoal :
12 médicos legistas, dos quaes ura será o dü'ectór ;
l assistente de laboratório ;
l servente ;
d) o gabinete de identificação e estatística, também como
secção autônoma, com o pessoal e vencimentos da tabeliã annexa ;
e) a guarda civil, de accordo com as leis em vigor ;
f) a Colônia Correcciüaal dos Dous Rios e a Escola Ccrreceional Quinz >. do Novembro, do accordo com as leis em vigor ;
g) a Casado Detenção e deposito de presos, de accordo com
as leis em vigor ;
h) a Força Policial do Districto Federal, de accordo com as
leis em vigor.
Art. a.° Os funccionarios de ^ue trata esta lei serão livremente nomeados o demittidos pela fôrma seguinte :
1°, o chefe do policia pelo Presidente da Republica ;
2°, o secretario da policia o os funceionarios de quo trata
a lettra c do art. 1°, § 2° pelo Ministro da Justiça e Negócios
Interiores ;
3", os funccionarios de que tratam as letras d, e, f, g e h,
do mesmo § 2° do arfc. l", nos termos das leis vigentes ;
4°, os demais funccionarios pelo chefe do policia ou pólos
chefes das repartições, conformo for determinado em regulamento.
Para as nomeações serão exigidos os requisitos das leis vi§ l.° Não poderão ser nomeados commissarios de policia os
cidadãos maiores de 60 annos.
§ 2.° Os inspectores e sub-inspectores de serviço, os commissarios e agentes de segurança demonstrarão perante o chefe
e na fôrma prescripta em regulamento, habilitação especial
para os respectivos cargos,
Poderão ser nomeados independente do qualquer prova os
actuaes inspectores seccionaes que tiverem mais de um anno
de serviço.
§ 3." Não terá publicidade a nomeação dos agentes de segurança.
§ 4.° O modo do substituição das autoridades, funccionarios
e mais auxiliares da policia será preseripto no regulamento,
havendo para cada delegado de districto, três supplentes nomeados pelo chefe de policia entre cidadãos idôneos, a seu juizo.
§ 5,° Ha incompatibilidade absoluta entre os cargos de
policia e os de magistratura. Entender-se-ha que renuncia o
seu cargo o magistrado que acceitar qualquer funcção policial.

Art. 3." Ficam mantidas as attribuições conferidas pelas
leis vigentes ás autoridades, funccionarios e demais auxiliares
de policia, no que não seja revogado ou modificado por esta lei.
a) aos commissarios subordinados ao delegado, perante o
íjual servirem, caberão as attribuições dos extinctos inspectores
seccionaes, corn exercício em todo o districto policial, o outros
que, a bem do serviço, forem definidas em regulamento ;
b) aos delegados de districto incumbirá o julgamento de
corpos de delicto, cujos autos serão lavrados immediatamento
após o exame pericial;
c) ao direetor do gabinte de identificarão e estatística compete especialmente a redacção do Boletim Policial, do publicação
mensal e distribuição gratuita pelas autoridades e respectivos
auxiliares.
§ 1.° O chefe de policia poderá incumbir a um ou mais
delegadus de districto do qualquer commissão ou diligencia
policial em outros districtos, ficando neste caso prorogada a
jurisdicção.
§ 2.° Á.'A autoridades policiaes e aos funccionarios da secretaria é vedado o exercício do qualquer outro cargo ou emprego,
ofilcio ou funcção, inclusive a de procurador judicial no cível e
crime, sob pena de perda immediata do cargo que occupar.
Art. 4.° Aos delegados, commissarios, inspectores e agentes
de segurança que, em diligencia, soffrerem lesão que determine
impedimento do serviço activo, será fornecido -o necessário tratamento medico e cirúrgico, além da concessão do licença, na
fôrma das leis vigentes ; no caso de fallecimento, os funeraes
serão feitos por contada policia, abonando-se á família do morto
auxilio correspondente a um moz do vencimentos.
Art. 5.° O Governo poderá aposentar, com os vencimentos
das tabellas annexas, os funccionarios vitalícios, concedendolhes vencimentos integraes, si contarem mais do 30 annos do
serviço, vencimentos proporcionaes, si contarem menos tempo.
Os escrivães do policia, para o effoito de aposentadoria,
contarão o tempo que tenham servido em outros empregos do
policia.
Art. 6.° O funccionario de policia exonerado em consoquencia de processo criminal pelo chefe de policia, não poderá
ser roadmittido em cargo policial.
Art. 7." A internação de mendigos nos hospícios e asylos
será administrativamente autorizada pelo chefe do policia ou
prefeito municipal.
Art, 8." Os vencimentos do pessoal da policia são os da
tabeliã annexa, continuando em vigor as tabellas anteriores, na
parte não contemplada naquella.
Paragrapho único. Todas as custas e emolumentos em processos e actos dependentes dos funccionarios remunerados da
policia serão arrecadadas em sello federal, como renda da União,
polo modo determinado no regulamento, incorrendo em respon-

sabilidade criminal (Código Penal art. 214), a autoridade, f u n ccionarioou auxiliar que receber qualquer quantia, sob qualquer
pretexto .
Art. 9.° Continuam em. vigor as leis e decretos relativos á
organização policial não revogados explicita ou virtualmente
por esta lei, podendo o Governo modificar os actuaes regulamentos da policia e também o de vehiculos, casas de penhores,
theatros e casas de diversões, hotéis e estabelecimentos congêneres, bem como fazer consolidar todas as disposições referentes
ao serviço da policia, quer administrativa, quer judiciaria do
Districto Federal.
Art. 10. A policia organizará do modo especial a repressão
do alcoolismo, observando, além das disposições vigentes, as
seguintes :
1a, sempre que todas as casas commerciaes do um quarteirão, onde haja commercio de bebidas alcoólicas, estejam
fechadas, também a policia fará com que ahi cesse inteiramente
o referido commercio, punindo os infractoros com a multa
inicial de 100$, a primeira vez, e do dobro da ultima cobrada,
em cada reincidência, entendendo-se que, para essa fiscalização
especial, qualquer autoridade tem jurisdicção em todo o Districto Federal ;
â% sempre que em uma casa de bebidas alcoólicas se faça a
prova de que alguma foi entregue a qualquer menor, ou para
beber, ou para levar a terceiras pessoas, quer ausentes, quer
presentes, o dono incorrerá nas multas de que falia o paragrapho anterior, cobradas de accordo com o que ahi está
disposto.
Art. 11. Fica o Presidente da Republica autorizado a abrir
os necessários créditos para a execução desta lei.
Art. . 12.. Revogam-se
evogam-se as
as disposições
sposçes em
em contrario.
conaro.
Rio de Janeiro, 3 de janeiro do 1907, 19° da Republica.
• AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.
Augusto Tavares de Lyra.
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CECREfO K + 6439

Dá oovo regulamento á Secretaria de Polícia

DECRETO N. 6439 — DE 30 DE MARÇO DE 1907
Dá novo regulamento ao serviço da Secretaria de Policia do
Districto Federal

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Usando da autorização concedida pelo decreto legislativo n. 1.631, de 3 de janeiro de 1907, resolve decretar
que na Secretaria de Policia do Districto Federal soja observado
o regulamento que a este acompanha, assignado pelo Ministro
de Estado da Justiça e Negócios Interiores.
Rio de Janeiro, 30 do março de 1907, 19° da Republica.
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.
Augusto Tavares do Lyra.

Regulamento da Secretaria de Policia do Districto Federal
CAPITULO I
DA ORGANIZAÇÃO DA SECRETARIA

Art. 1." A Secretaria da Repartição Central da Policia do
Districto Federal, imtnediatamente subordinada ao Chefe de
Policia, compõe-se de :
l secretario ;
l offlcial de gabinete do Chefe de Policia ;
4 officiaes ;
8 escripturarios ;
lã amanuenses ;
l offlcial archivista, servindo como interpreto e traductor ;
l tliesoureiro ;
l fiel ;
4 telephonistas;
l porteiro ;
8 contínuos ;
6 serventes.
CAPITULO II
DA DIVISÃO DO SERVIÇO EM SECÇÕES

Art. 2." A Secretaria será dividida em quatro secções, dirigida cada uma dellas por um offlcial.
2269 - 3
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§ l.» Cada secção terá o seguinte pessoal :
1 Offlcial ;
2 Escripturarios ;
3 Amanuenses ;
l Continuo ;
§ â.° Uma vez designados esses funccioaarios só serão
transferidos de uma para outras se^qõas pur exigência ou conveniência do serviço, a juizo do Chefe do Policia.
Art. 3.° A primeira sacção tem a seu cargo:
a) O sello da repartição ;
6) A expedição de títulos de nomeação, as licenças de
qualquer natureza o os passaportes ;
c) A correspondência que ospeciftcadamonte não pertencer
ás outras seccões ;
d) A escripturação dos livros :
Das nomeações;
De registro dos actos que expedir ;
De termos diversos.
Paragrapho único. Pertença-lhe também a fiscalização dos
seguintes livros:
Do ponto dos empregados ;
Di porta.
Art. 4.° A' segunda secção compete :
a) Tudo quanto for concernente á reclusão de indivíduos
na Casa de Detenção e estabelecimentos correccionao» ou de
assistência ;
b) AS providencias referentes á internação de indivíduos
em asylos existentes ou de futuro creados e á reclusão de
loucos indigentes no Hospício Nacional do Alienados ;
c) As providencias para o cumprimento das extradições
ooneedida-i aos governos estrangeiros ou aos Estados da União e
bern assim para execução do de-jceto legislativo n. 1.641 de 7
de janeiro ue 1907, sojbro expulsão de estrangeiros.
d) A oscripturaçàus dos livros :
De indivíduos internados na Colunia Correccional dos Dous
Rios ;
De menores recolhidos ã Escola Correocíonal Quinze de
Novembro ;
De indivíduos recolhidos ao Hospício Nacional de Alienados;
De indivíduos recolhidos ao Asylo de Mendicidade ou a
outros institutos de assistência ;
Dos desertores e dos culpados contra os quaes houver legitima requisição ou ordem de prisão.
Art. 5.° Cabe á terceira secção :
a) As informações concernentes á estatística policial, de accordo com o disposto no regulamento geral da policia civil e as
ínstrucçSes quo forem expedidas pelo uhefb de Policia;

b) As providencias para os exames toxicologicos, de sanidade e outros do serviço medico legal requisitados por quaesquer autoridades ;
c) As providencias para os exames de corpo de delicto ou
autópsia, no hospital da Santa Casa da Misericórdia ou em qualquer hospital particular, em vista de cummunicação dos administradores de taes estabelecimentos ;
d) A oscripturação do livro d;) factos notáveis o accidentes.
Art. 0.° A' quarta socção ou de contabilidade compete:
«) O assentamento gorai de todos os empregados da policia
e repartições/annpxas ;
b) A flscaliStição o prévia verificação dos cálculos arithmeticos de todas as contas e documentos de despezas, sendo o
respectivo empregado o responsável pólos erros ou omissões
que commetter contra a Fazenda Nacional ;
c) O exame de objoetos fornecidos á Secretaria e ás repartições annoxas, afim do verificar a sua quantidade o qualidade,
conformo o pedido e os contractos celebrados ;
d) A redacção o lançamento dos contractos diversos ;
e) O balanço, ato o dia 5 do primeiro mez dos trimestres,
de carga e descarga do thesoureiro, referente ao trimestre
anterior, afim de serem tomadas as contas relativas a esse
período, lavrando-se termo circumstanciado do que constar ;
f ) O invent irio dos objectos pertencentes á repartição
com as annotações relativas ao seu consumo, o qual servirá
do descarga ao portoiro ;
g) A organisação do orçamento da despeza annual e as
folhas de despezas extraordinárias nos mezes em que ollas
occorrorem ;
h) A escripturação dos livros :
De receita e despeza, do thesoureiro ;
Do contracfcos ;
Do todas as despezas da repartição e das subordinadas, discriminadas por verbas ;
De tomadas de contas ;
Do,? dinheiros recolhidos em deposito ao cofre da Repartição ;
Dos objoetos em deposito no mesmo cofre ;
Dos objeetos arrecadados pelo administrador do Deposito
de Presos.
Art. 7.° Na Thosouraria haverá uma socção especial para
arrecadação e conservação dos objectos perdidos e encontrados
pela policia ou por pessoa particular que os entregar para
serem restituidos aos seus legítimos donos, mediante recibo e
prova de identidade, depois do respectivo aimuncio pelo
Diário 0/fícial.
§ 1.° Esses objectos serão conservados o catalogados em
movei próprio, fazendo-se um registro em livro especial com
especificações da natureza delles, data ern que foram encon-
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— 36 ti'ados e entregues aos proprietários, nomes destes e daquelles
que tenham qffectuado o deposito.
§ 2.° Serão onviudos ao Juiz de Ausentes os objectos não
reclamados dentro do prazo de seis mezes.
Art. 8.° Além dos livros indicados, haverá aquelles que o
Chefe de Policia julgar necessários ao regular andamento do
serviço das, diversas secções.
CAPITULO III
DOS DEYERES COMMUNS ÀS SBCÇÕES

Art. 9.° São communs ás secções os devores de:
§ 1.° Guardar os livros e papeis relativos aos negócios
pendentes.
§ 2.° Organizar e apresentar ao Secretario, até o dia 15 de
janeiro, um relatório dos negócios que por ella tenham corrido, juntando-lhe os respectivos annexos, afim de ser preparado
o da Repartição.
§ 3.° Manter em'dia, limpai o correctamente preparadas,
todas as minutas dos actos que tenham expedido, para serem
opportunamente encadernadas.
§ 4." Formular a synopss alphabetica das leis, regulamentos, decisões do Governo e posturas municipaes, na parte
que disser respeito á especialidade do cada uma delias.
§ 5." Remetter ao Secretario, com presteza e por intermédio dos respectivos pffleiaes, á proporção que os forem preparando, todos os papeis de suas competências.
§ 6.° A expedição :
a) dos actos que devem ser communicados á imprensa ou
mandados publicar ;
b) dos despachos que tenham de ser transcriptos no livro
da porta.
CAPITULO IV
DA

Art. 13. Nos domingos e dras feriados, de 10 horas da manhã até terminai' o expediente, o trabalho da secretaria será
feito por uma turma de empregados designadas por escala.
Art. 14. Toios os empregados, á excepção do secretario,
são sujeitos ao ponto, que deverão assignar, na entrada e na
sabida, ás horas marcadas para começo (Ls trabalhos e quando
estes terminarem.
§ 1." O pi>nto de entrada será encerrado pelo secretario
15 minutos depois da hora designada para começo do trabalho
e o da sabida quando terminar o expediente.
§ â.° -Sempre que á hora designada não estiver presente o
empregado incumbido de encerrar o ponto, fará suas vezes o
que o substitua ou, na falta deste, o mais antigo que, dentre os
do mais elevada cáegoria, tiver comparecido.
§3." Será considerado em falta o empregado que comparecei" depois de encerrado o ponto ou se retirar sem licença, ou
que, tendo comparecido ao ponto de entrada, se ausentar sem
previa autorização do secretario ou finalmente não assignar o
ponto de satiida.
§ 4.° O empregado perderá tantos dias de vencimentos
quantas forem as faltas que tiver, na fôrma do paragrapho antecedente.
§ 5.° As faltis serão justificadas perante o secretario, que
poderá attendel-as si tiverem por fundamento algumas das
seguintes hypotheses:
o) Moléstia provada com attestado medico, se as faltas
excederem de três em cada mez ;
b) Moléstia grave, igualmente comprovada, de pessoa da
familia;
c) Nojo ;
d) Gala de casamento.
Art. 15. Não soffrerá desconto o empregado que deixar de
comparecer á repartição:
§ 1°, por estar em cornmissão externa por ordem do Chefe
de Policia.
§ ã°, por estar exercendo alguma funcção publica, gratuita
e determinada por lei, havendo prévia requisição.
Art. 16. No fim do mez a primeira socção organizará um
mappa de presença de empregados, apresentando-o ao secretario
para os fins do § 5° do art. 14.

ORDEM E TEMPO DE SERVIÇO

Art. 10, A Secretaria trabalhará todos os dias utois durante seis horas consecutivas.
Art. 11. O serviço começara ás 9 1/2 horas da manhã
para o porteiro e contínuos o ás 10 horas pira os outros empregados.
Art. lã. Quando houver accumulo de trabalho, caso urgente ou extraordinário, ou serviço retardado, poderá o secretario prorogar a hora do expediente para todos ou parto dos
empregados.

CAPITULO V
DAS NOMEAÇÕES

Art. 17. O lugar do secretario será provido por doutor ou
bacharel em direito titulado por alguma das Faculdades da Republica ; podendo, entretanto, ser nomeado o offlcial que pela
sua idonaidade e zelo se hajadistinguido.
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Art, 18. Dependem de accesso o serão feitas por merecimento as nomeações-dos officiaes e escripturarios, preferindo-se,
em igualdade de circumstancias, os empregados mais antigos.
Art. 19. Serão nomeados e demittidos : o secretario, pelo
Ministro da Justiça e os demais empregados pelo Chefe de Policia.
Art. 20. Os amannenses serão nomeados dentre os cidadãos
brasileiros maiores de 21 annos,de reconhecida idoneidade moral
e intellectual, demonstrada em concurso prestado perante uma
commissão cumposta do secretario como presidente, do um
official o de um escripturario, designados pelo Chefe de Policia.
§ 1." Para a inscripção, que durará 15 dias, os candidatos
apresentarão os seguintes documentos :
a) Certidão de idade ou documento que a suppra;
b) Folha corrida ;
c) Attestado medico de vaccinação ou revaceinação e de
não soffrerem de moléstia contagiosa ou outra que os impossibilite do servido activo;
d) Quaesquer outros documentos que comprovem a idoneidade moral e intellectual.
§ 2.° As provas serão escriptas e oraes. e constarão de :
a) Grammaiica da língua vernácula ;
b) Historia e geographia do Brazil ;
c) Grammatica e línguas franceza e ingleza ;
d) Arithruetica até a theoria das proporções ;
e) Redacção otlicial ;
§ 3.° Ultimado o concurso e classificados os candidatos,
serão as provas enviadas ao Chefe de Policia para resolver.
Art. 21. O offlcial interprete traductor devora mostrar em
concurso que folia e traduz correctamenta as línguas franceza,
ingleza, allemã e italiana.
CAPITULO VI
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Art. 24. Tambom o poderá ser todo aquelle que revelar
segredo da repartição, ou praticar algum dos actos mencionados no avt. 26 deste regulamento, qualquer que seja o
tempo de exercício.
Paragrapho único. O funccionario exonerado em conseqüência de processo criminal não poderá ser readmitido
no serviço.
Art. 25. Nos casos de negligencia, desobediência, falta de
cumprimento de deveros, falta de compareoimento á repartição, sem cans i justificada por cinco dias consecutivos ou oito
intercalados, durante o mez, os empregados ficam sujeitos ás
seguintes penas disciplinarem :
a) simples advertência;
b) reprehensão;
c) suspensão ato 30 dias, com perda de todos os vencimentos.
Paragrapho único. As duas primeiras penalidades pudem
ser impostas pelo secretario; a terceira é da competência do
Chefe de Policia.
Art. 26. Nos caso-) do insubordinação, injurias ou offensas
aos superiores hiorarchicos ou a funccionarios da mesma categoria dentro da Repartição da Policia, será p facto levado ao
conhecimento do Chefe de Policia, que a respeito providenciará,
CAPITULO VIII
DAS

SUBSTITUIÇÕES

Art. 27. O secretario será subatituido pelo offlcial que o
Chefe de Policia designar; os demais empregados pelo mais
antigo de categoria inferior.
CAPITULO IX
nOS VENCIMENTOS

DA APOSENTADORIA

Art. 22. Os empregador da Secretaria de Policia teem
direito á aposentadoria nos termos do decreto legislativo n. 117,
do 4 de Novembro do 1892.

Art. 88. Os vencimentos dos funcciouarios da secretaria
da policia são os da tabeliã anaexa.
Art. 29. A gratificação só compete ao empregado que
estiver em effectivo serviço, o no seu impedimento, passará ao
que o substituir, oessando a que esto poi-cebia.

CAPITULO VII

CAPITULO X

DAS DEMISSÕES

B PENAS DISCIPLINARBS

Art.^23. 'Poderá ser demittido o empregado que, tendo
menos de 10 annos.: do serviço, licar physica ou moralmente
impossibilitado de exercer o seu emprego.

DAS ATTRIBUIÇÕES DOS EMPREGADOS

Art. 30. Ao secretario compete:
I. Abrir a correspondência e dar-lhe direcção ;
II. Dirigir e fiscalisar a Secretaria ;
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III. Manter a ordem e regularidade do serviço, advertindo
ou reprehondendo os'empre-çados omissos e representando ao
Chefe de Policia nos casos passíveis de pena cuja imposição
seja da competência desta autoridade ;
IV. Registrar a correspondência secreta e reservada do
Chefe de Policia redigindo-a e copiando-a quando o repute
necessário;
V. Executar os trabalhos de que for encarregado pelo
Chefe de Policio prestando a este todas as informações que
adquira e possam interessar ao serviço da Repartição ;
VI. Dar parecer sobre todos os negócios que tenham
de ser decididos pelo Chefe de Policia, conformando-se ou
não com os pareceres que pelas secções lhe sejam apresentados ;
VIL Mandar passar, independentemente de despacho do
Chefe de Policia, as certidões requeridas, a respeito das
quaes não possa haver inconveniente, offerecendo á decisão
do mesmo Chefe os requerimentos sobre os quaes haja qualquer
duvida;
VIII. Assignar os editaes que pela Secretaria tenham de
ser publicados;
IX. Atsignar as certidões que forem mandadas passar por
despacho do Chefe de Policia ;
X. Designar, dos empregados da Secretaria, os que julgar
necessários, nos domingos e dias feriados, e, mesmo á noite,
para attenderem os serviços inadiáveis ;
XI. Assignar os passaportes;
XII. Accusar a recepção de correspondência, dinheiro, valores e quaesquer objectos ;
XIII. Assignar as portarias e a correspondência dirigida
aos emprega j os da Secreta fia e aos das repartições subordinadas ;
XIV. Assignar os termos de abertura e encerramento dos
livros e talões destinados ás casas de penhores, e bem assim
rubricar com chancella os mesmos livros; e mais o de ponto
dos empregados da Secretaria que para esse fim lhe será depois
de encerrado immediatamente remectido ;
^
XV Ordenar o fornecimento de todos os objeoíos necessários ao uso e expediente da repirtição, mediante autorização
do Chefe de Policia, rubricando ws respectivos pedidos, segundo o contracto, si houver ;
XVI. Mandar no ultimo dia de cada mez, extrahir do livro
do ponto o maopa de presença dos empregados e remetter o
extracto das folhas á quarta secção, para organizar a folha
geral de pagamento ;
XVII. Fazer carregar ao porteiro no inventario da Repartição, todos os objectos que forem adquiridos para uso da
mesma, ficando aquelle empregado por elles responsável até,
que a seu pedido, se lhe dê descarga por consumo, competentemente verificado.

CAP1TULO XI
DO OFFICIAL DE GABINETE

Art. 31. Ao official de Gabinete, que será da immediata
confiança do Chefe de Policia e nomeado dentre os cidadãos
brasileiros de reconhecido merecimento, compete:
§ 1.° Cumprir as ordens do Chefe de Policia.
§ 2.° Represental-o em todos os actos públicos e particulares quando para isso for designado.
§ 3.° Arrecadar e abrir toda a correspondência de gabinete
destinada ao Chefe de Policia e fornecer sobre ella os esclarecimentos que julgar convenientes.
§ 4.° Organizar o registro de informações diárias.
§5.° Dar curso á, correspondência de gabinete.
§ 6." Assistir às audieucias do Chefe de Policia ou dal-as
quando dis^o for incumbido.
CAPITULO XII
DOS OFFICIAES

Art. 32. Aos offlciaes como chefes de secção compete :
I. Distribuir pelos empregados das respectivas secções,
para extracto e informações, os papeis que lhes forem remettidos pelo secretario, a quem com presteza os devolverão á
proporção que forem senão processados ;
II. Dirigir, promover e corrigir todos os trabalhos das respectivas secções, de modo que os papeis sejam submettidos ao
Chefe de Policia nos termos do n. V deste artigo;
III. BXB minar as minutas dos actos que tenham de ser
expedidos, corrigindo-lhes as possíveis imperfeições, afim de
serem submettidos á assignatura do Chefe de Policia escoimados
de vícios e rasuras;
, IV. Exigir que os empregados do suas secções desempenhem com zelo e solicitude os trabalhos de que forem encarregados ;
V. Emittir opinião sobre todos os papeis que dependam de
deliberação do Chefe de Policia, extractando o que sobre o
assumpto constar e mencionando a lei ou regulamento relativo
ao caso occurrente ;
VI. Informar ao Secretario sobre qualquer trabalho que
tenha deixado de ser feito em tempo com declaração do motivo
do retardamento;
VII. Authenticar as copias extrahidas dos livros e papeis
das respectivas secções, depois de conferidos por empregado
diverso daquelle que as tiver feito ;
VIII. Representar ao Secretario sobre quaesquer faltas
commettidas por empregado de suas respectivas secções.
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CAPITULO XIII

CAPITULO XV

DOS ESCRIPTURARIOS E AMANUEN3ES

Art. 33. Aos escripturarios e amanuenses incumbe:
I. Executar, com diligencia e zelo, os trabalhos que lhes
forem distribuídos, cumprindo com pontualidade as ordens que
receberem;
II Coadjuvarem-sa mutuamente no desempenho de suas
obrigações para que o serviço seja feito com presteza, ordem e
regularidade.
CAPITULO XIV
DO A R C H I V I S T A

Art. 34. Compete ao official encarregado do archivo:
I. Cuidar da conservação dos papeis, livros e objectos existentes no archivo, e reíaciouul-os segundo a natureza dos
assumptos;
H. Receber, relacionar, classificar e guardar os que lhe
forem sendo entregues;
III. Organisar indicadores distinctos que, de accordo com
a classificação estabelecida, facilitem a busca dos papeis e
livros e mostrem immediatamente onde cada um se acha
guardado ;
IV. Ministrar com a maior promptidão os papeis e livros
que lhe forem exigidos;
V. Executar os trabalhos de que para regularidade do
serviço do archivo o encarregar o Secretario ;
VI. Vedar o ingresso de pessoas estranhas á Secretaria no
archivo;
VII. Velar no asseio do archivo;
VIII. Traduzir com presteza para a língua vernácula
quaesquer regulamentos, documentos ou papeis que, esci-iptos
nos idiomas francez, inglez, allemão ou italiano lhe forem
remettidoS pelo Secretario ou pelo Offlcial de Gabinete, bem
como servir de interpreta dos mesmos idiomas na Repartição
Central ou perante as autoridades policiaes ou judiciarias
quando requisitado.
Art. 35. O encarregado do archivo será responsabilisado
se a estranhos confiar ou mesmo mostrar papeis, documentos
ou Urros e, no c&so de, por negligencia, concorrer para o
estrago, inutilisação, subtracção ou extravio de qualquer objecto
confiado á sua guarda.

DO THESOÜREIRO E DO FIEL

Art. 36. O thesoureiro prestará uma fiança de doze contos
de réis, e só depois disso poderá entrar no exercício do emprego.
Terá um fiel que, nomeado mediante proposta sua, servirá sob
sua immediata responsabilidade.
Paragrapho único O tnesoureiro não tem direito a porcentagem sobre o dinheiro que recebe, guaraa e paga.
Art. 37. Compete ao thesoureiro :
I. Receber do Thesouro Federal ou de qualquer outra repartição, ou mesmo de mão particular, todos os dinheiros e
valores que tenham de ser recolhidos ao cofre da Policia, seja
para despezas reservadas, deposito ou qualquer outro fim, dando
logo nota ao ofHciul da terceira secção para o devido lançamento ;
II. Fazer todos os pagamentos que lhe forom ordenidos
pelo chefe de Policia,; recebendo deste as ordens, que lhe servirão d i descarga e faz .)ndo-as escripturar pela referida socção;
III. Prestar mensalmente coutas ao Chefe de Policia das
quantias que tenha recebido para despezas e da applicação que
lhes tenha dado ;
IV. Prestal-as, trimensalmente, dos depósitos que sob sua
guarda tiver, sendo-lhe estas contas tomadas pulo offlcial da
quarta socção o outro empregado que o Chefe de Policia designar.
Art. 38. Ao flol compete :
Paragrapho único. Coaíjuvar o thesoureiro como a este
parecer ponveniento e substituil-o em suas faltas e impedimentos, sempre sob a responsabilidade do mesmo thesoureiro.
CAPITULO XVI
DO PORTEIRO

Art. 39. Ao porteiro são immediatamente subordinados os
contínuos e os serventes,_sendo dois daquelles seus ajudantes
o substitutos por designarão do Chefe de Policia.
Art. 40. Incumbe-lhe :
I. Abrir e fechar a Secretaria ;
II. Prover as mesas dos delegados auxiliares, das secções e
dos médicos com os objectos necessários ao expediente ;
III. Apresentar ao Secretario os pedidos para o fornecimento desses objectos ;
IV Receber e entregar immediatamonte ao Secretario a
correspondência offlcial que receber dirigida ao Chefe de Policia e á particular ao Offlcial de Gabinete ;
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V. Cumprir as ordens que lhe der o Chefe de Policia ou
o Secretario;
VI. Pôr o sello da repartição nos papeis em que for necessário ;
VII. Tomar o ponto dos contínuos meia hora antes da marcada para a abertura da Secretaria e quando termine o expediente, apresentando-o á rubrica do Secretario ;
VIII. Distribuir o fiscalisar o serviço da entrega da correspondência ;
IX. Representar ao Secretario contra quaesquer faltas
commettidas pelos que forem incumbidos da conducção do expediente ;
X. Velar pela conservação dos moveis o mais objectos pertencentes á Repartição e pelo asseio desta, representando contra
a negligencia dos continuos e serventes ;
XI. Manter a ordem e regularidade nas salas de espera ;
XII. Ter cuidadosamente escripto o livro da porta, onde
lançará os despachos que forem proferidos em requerimentos,
indicando a matéria dostes e aa datas daquelles ;
XIII. Ter pela mesma forma escripturado o livro em que
consigne o dia e hora da expedição de correspondência e quem
foi o encarregado de entregal-a ao destinatário.
CAPITULO XVII
DOS CONTÍNUOS E SERVENTES

Art. 41. E' dever dos continuos :
I. Achar-se na Repartição ás 9 1/2 horas da manhã ;
II. Prover as mesas do Gabinete do Chefe de Policia e do
secretario com os objectos necessários ao expediente ;
III. Acudir aos chamados dos empregados, attondendo os
relativamente ao serviço e avisai os quando procurados ;
IV. Obedecer ás ordens e instrucções que lhes forem dadas
pelos seus superiores, polo porteiro ou pelo chefe dos continuos.
Paragrapho único. Os continuos usarão no recinto da
Repartição do seguinte uniforme :
Dolman e calça de casemira azul, com botões pretos, tendo
na gola um galão prateado e as iuioiaes S. P.
Os serventes usarão o mesmo uniforma sem os galões.
Art. 42. Aos serventes compete o serviço geral de limpeza
da Repartição.
CAPITULO XVIII
DOS TELBPHONISTAS

Art. 43. A s telephonistas, cujo trabalho será dividido
conforme as exigências do serviço policial, compete :

I. Receber e transmittir os recados dirigidos á Repartição
Central ;
II. Transmittir os roçados ou ordens do Chefe de Policia,
Secretario e Delegados Auxiliares ;
III. Velar pelo asseio o conservação dos apparelhos telephonicos ;
IV. Guardar a mais absoluta reserva sobre as ordens cuja
transmissão tiverem de fazer ou. tiverem feito, sob as penas do
art. 24 deste regulamento ;
V. Não permittir a permanência na sala dos apparelhos a
pessoas estranhas ao serviço.
Art. 44. Os telephonistas serão responsabilizados por quaesquer damnos causados nos apparelhos desde que o facto se dê
por negligencia.
CAPITULO XIX
DA ORDEM E PROCESSO DO SERVIÇO

Art. 45. Em regra, nenhum papel será apresentado a despacho do Chefe de Policia sem o processo indicado no n. V
do art. 30.
Paragrapho único. Exceptuam-so os assumptos urgentes,
que serão logo levados ao conhecimento dessa autoridade.
Art. 46. Quando o assumpto for de mero expediente, será
logo apresentado á assignatura do Chefe de Policia o despacho
ou oíficio que do mesmo assumpto decorrer.
Art. 47. Os empregados corresponder-se-hão com o Chefe
de Policia por intermédio do Secretario.
CAPITULO XX
DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 48. Não é permittida a entrada no recinto da Secretaria a pessoas estranhas, salvo com permissão do Chefe de
Policia ou do Secretario.
Art. 49. Os empregados devem manter a mais rigorosa
reserva sobre os serviços de que forem encarregados ou de que
tiverem conhecimento em razão de seus offlcios, ou por qualquer
outro meio,
Art. 50. Aos funccionarios da Secretaria é vedado encarregarem-se de requerimentos ou negócios de partes e bem assim
o exercicio do qualquer outro carg-p ou emprego, offlcio ou
funcção, inclusive a de procuradores judieiaes no eivei e crime,
sob pena de perda immediata dos cargos que occuparem.
Art. 51. Todos os emolumentos em actos dependentes da
Secretaria serão arrecadados em sello federal.
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CAPITULO XXI

Tabeliã de vencimentos

DISPOSIÇÃO TRANSITÓRIA

Art. 52. Nas primeiras nomeações poderão ser aproveitados
os actuaes funccionarios da Secretaria.
Paragrapho único. As vagas que occorrerem poderão ser
preenchidas, independente de concurso, teudo os nomeados as
habilitações exigidas noart. 20 § 2°.
Art. 53. O Governo poderá aposentar com os vencimentos
da tabeliã annoxa os funccionarios viulicios, concedendo-lhes
vencimeutos integraes, se coutarem mais de 30 annos de serviço, ou venciirentosproporcionaes, se contarem menos tempo.
Art. 54. Revogam-se as disposições em contrario.
Augusto Tavares de Lyra.

SECRETARIA

ORDENADO

CARGOS

GRATIFICAÇÃO

VENCIMENTOS

TOTAL

5:600$000 2:800$000 8:400$000

8:400$000

. . . . 4:000$000 2:000$000 6:000$000

24:000$000

1 oíiicial de gabinete. 4:800$000 2:400$000 7:200$000
8 escripturarios . . 3:200$000 1:600$000 4:800$000

7:200$000

l secretario.
4 oiliciaes

. ,

38:4004000
6:000$000

1 oilicial archivista . 4:000$000 2:000$000 6:000$000
2:400$000 1:200$000 3:600$000
12 amamienses . .

43:200$000

. . 4:000$000 2:000*000 6:000$000

6:000$000

i fiel de thesoureiro. i:600$000

800$ODO 2:400$000

2: 400^000

4 telephonistas.

800$000 2:40ü$000

9:600$000

1 thesoureiro .

1 porteiro
8 contínuos
6 serventes

.

1: 600$000

.

2:000$000 1:000$000 3:000$000

3:000$000

666$666 2: 000§000

16:000$000

1:200$000 1:200$000

7:200$000

1:333$334

.
.

-

34:533$334 18:463$666 53:000$000 171:400$000

CECBETO H, BMO

Dá novo regulamento ao serviço policial do Oístricto Federal
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DECRETO N. 6440 — D H 30 DE MARÇO w. 11)07
Dá novo r e g u l a m e n t o ao serviço p o l i c i a l do D i s t r i c t o Fetlcral
O Presidente da Republica dos listados Unidos do Brazi],
usando da autorização concedida pelo docreto legislativo
n . 1(331, do 3 de janeiro do corrente aimo, resolve decretar
que o serviço p.ilicial do Districto Federal suja regido pelo
regulamento aimoxo, assignado pelo Ministro" de Estado da
Justiça o Negócios Interiores.
Rio do Janeiro, 30 do março de 1007, 19° da Republici.
AKKONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.
Aiir/uslo Tavares de Lyra.

Regulamento para o Serviço Policial do Districto Federa
TITULO I
I»;i Oi'8'nnlzaçôo Policial

Art. 1.° O serviço de policia do . Districto Federal, soba
inspecção suprema do Presidenta da Republica e superintendência do Miuislro da Justiça e Negócios Interiores, é immediatameute dirigido por ura Chefe de Policia.
Art. 2.° A policia é judiciaria e administrativa ou preventiva, ambas exercidas pelas autoridades polieiaes nos limites
das suas respectivas attribuições.
Art.
3.° A' policia administrativa ou preventiva, incumbe
em geral a vigilância em proteger a sociedade, mamer a ordem
e tranqüilidade puhlicas, assegurar os direitos in>tividuaes e
auxiliara execução dos actos e decisões da Justiça.e da Municipalidade.
Art. 4.° A policia judiciaria comprehende os actos necessários ao pleno exercício da acção repressiva dos juizes e tribun aes.
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TITULO II
I>a Jiii'Í8die<;í«o e IMvIsão «Io Território

Art. 5.° Para o serviço da policia ó o Districto Federal
dividido em 28 districtos corn a denominação de distriotos poliliciaes, cujos limites vão descriptos no quadro annexo ; podendo
o Clu-fe de Policia modificai-os como entender conveniente ao
serviço publico.
Art. 6.» Os distrietos policiaes são classificados em três
entranhas, sendo oito de primeira, dez de seguuHa e dez de
terceira.
Paragrapho único. A classificação estabelecida obedecerá
ao movimento policial e á população de cada districto policial.
Art. 7.° Cada districLo fica sob a jurisdicção de um delegado de policia auxiliado pelos commissarios que o Chefe de
Policia determinar, não podendo os distriotos de segunda e
terceira entrancias ter menos de quatro e os de primeira menos
de três commissarios.
TITULO III
Uos I-TunccioimrlOBs Auxilisircs e ISepartiçOes

Art. 8. Oa órgãos da administração policial são os seguintes :
§ 1 .° l Chefe de Policia.
3 Delegados Auxiliais.
28 Delegados de Districto.
30 Commissarios de primeira classe.
100 Commissarios de segunda classe.
l Administrador do Deposito de Presos na Repartição
Central .
Auxiliares do Deposito do Presos.
3 Escrivães das Delegacias Auxiliares.
8 Escreventes das Delegacias Auxiliares.
28 Escrivães das Delegacias de Districto.
20 Escreventes das Delegacias de terceira e segunda entrancia.
28 Offlciaes do Justiça.
§ 2.° A Secretaria de Policia com as attribuições descriminadas no respectivo regulamento e com o seguinte pessoal :
l Secretario.
l Oflicial de Gabinete do Chefe de Policia.
4 Officiaes de secretaria.
8 Escripturarios.
l Oíficial archivista, servindo como interprete e traductor.

12 Amanueuses.
l Thesoureiro.
l Fiel.
4 Telephonistas.
l Porteiro.
8 Contínuos.
6 Serventes.
§ 3.° O Serviço Medico Legal organisado como secção autônoma e com o seguinte pessoal :
lã Médicos Legistas, dos quaos um será o Director e um
outro, do idoneidade espacial, designado para os trabalhos
de ehimica toxicologica e praticas de laboratório.
l Assistente de laboratório.
l Servente.
§ 4." O Gabinete de Identificação e do Estatística organisado tambam como secção autônoma e com o seguinte povoai :
l Director.
l Encarregado (es:ripturario) da secção de identificação.
3 Auxiliares (amanuenses).
l Encarregado (escripturario) da secção de informações.
â Auxiliares (amanuenses).
l Encarregado (escripturario) da secção de estatística.
l Auxiliar (amanuense).
l Encarregado (escripturario) da secção photograplúca.
l Auxiliar (amanuenso).
l Continuo.
§ 5.° A Policia Marítima constituída em secção e com o
seguinte pessoal :
1 Inspector Geral.
5 Sub-Inspectores.
2 Auxiliares.
§ 6.° A Inspectoria do Vehiculos constituída om uma se - aú
e com o seguinte pessoal :
l Inspector.
10 Auxiliares.
a Escreventes.
§ 7.° O Corpo de Investigação e Segiminça Publica constituído em uma secção com o seguinte pessoal :
l Inspector.
80 Agentes.
§ 8.° A Guarda Civil, do accorlo com as leis em vigor.
§ 9." A Colônia Correccional de Dois Rios e a Escola Correccional 15 de Novembro, do accordo com as leis em vigor.,
§ 10. A Casa de Detenção, de accardo com as leis em v gor.
§ 1 1 . 0 Asylo do menores abandonados.
§ 12. A Força Policial do Districto Federal, de accordo com
as leis em vigor,
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TITULO IV
I»:IK

nomeações, demissões, incompatibilidades
e substituições

Art. 9.° São livremente nomeados edemittidos:
§ 1.° Pelo Presidente da Republica:
O Chefe de Policia, dentre os doutores ou bacharéis em
direito por alguma das faculdades da Republica, com dez aanos,
pelo menos, de tirocinio na magistratura, na advocacia ou na
administração publica, ou quo por estudos especiaes tenham
demonstrado aptidão para o serviço policial.
§ 2.° Pelo Ministro da Justiça e Negócios Interiores:
O Secretario da Policia ;
Os Médicos Legistas.
§ 3." Pelo Chefe do Policia:
I. Os Delegados Auxiliares dentre os doutores ou bacharéis
em direito por alguma das faculdades da Republica com quatro
annos pelo manos de tirooinio na magistratura, na advocacia ou
na administração publica.
U. Os Delegados de districto dentre os doutores ou bacharéis
em direito por uma das faculdades da Republica, com dous
annos pelo menos, de pratica forense ;
III. Os supplentes de Delegado ;
Iy- Os Commissarlos de Policia ;
V. Os escrivães ;
VI. Os escreventes e oíliciaes de justiça ;
VII. O Inspector Geral o os Sub-Inspectores da Policia Marítima ; e os funccionarios do Gabinete de Identificação c de listatistica;
VIII. O Inspector de Vehiculos o empregados da Inspectoria;
IX. Qilnspector e agentes do Corpo de Investigação e Segurança Publica;
X. O assistente e o servente de serviço medico-legal ;
XI. O Administrador o empregados do Deposito de presos.
Art. IO. São requisitos para. o cargo de Delegado Auxiliar ou Delegado de Districto, sem os quaes não será registrado
o titulo de nomeação:
§ l." Residência no Districto Federal comprovada com attestado de autoridade judiciaria.
§ 2." Registro do diploma scientifloo na Secretaria de policia.
§3.° Documentos que provem o exercício de funcção publica anterior ou de advocacia.
Art. 11. Os Commissarios de policia serão nomeados dentre os cidadãos brasileiros menoros de sessenta annos e maiores
de vinte um, de reconhecida idoneidade moral e intellectuál,
demonstrada em concurso prestado permito uma coramisaão

de dous advogados estranhos á policia o nomeados pelo Chefe de
Policia, sob a presidência deste ou de ura. dos Delesados
Auxiliares.
§ 1." As provas de habilitação serão escriptas e oraes e
constarão, a prova escripta, de conhecimento da língua portugueza, de uma questão juridico-polioial, de redacção e correspondência oíflcial, a prova oral do elementos de Direito Constitucional Brasileiro, noções de Direito e Processo Penal, organização e divisão policial.
§ ã.° Para ser inscripto o candidato deverá apresentar os
seguintes documentos:
I. Certidão de idade ou documento que a suppra ;
II. Folha corrida;
III. Atíestado de residência effiectiva no Districto Federa),
da profissão que exerça ou tenha exercido o do bom desempenho
delia.
IV. Attestado medico provando não soffrer de moléstia
alguma que o impossibilite do exercício do cargo.
§ 3.° A lista de inscripção, findo o prazo de quinze dias annunciado para o concurso, será examinada pelo Chefe de Policia
que poderá mandar excluir o candidato inscripto que, a seu
juizo e em virtude de prova que tenha obtido, não reúna condições do idoneidade moral.
Art. 18. Os escrivães serão igualmente providos na fôrma
do artigo anterior, exigindo-se mais a prova de calligraphia.
Art. 13. O lüspoctor e Sub-Inspectores da Policia Marítima
serão nomeados dentre os cidadãos brasileiros do reconhecida
idoneidade moral e intelloctual, menores de 00 e maiores do
ã l annos, que tenham revelado aptidão para o cargo e conheçam theorica e praticamente a língua franceza.
Art. 14. Os demais funccionarios da policia serão providos dentre os cidadãos brasileiros menores dó 60 e maiores de
21 annos que reunam condições de idoneidade, a juizo do Chefe
de Policia, não devendo ser publicadas as nomeações dos agentes1
de segurança publica.
Art. 15. Os logares de médicos legistas serão providos por
concurso prestado perante unia commissão composta do director
do serviço medico legal e dois médicos nomeados pelo Ministro
da Justiça.
§ 1.° As provas de concurso serão essencialmente praticas,
constando de um caso pericial (exame seguido de relatório) o
um ensaio de laboratório acompanhado do auto respectivo.
§ 2.° A' commissão examinadora incumbe regular as condições prévias do concurso (tempo, logar, sorteio dos pontos de
prova, etc.)
§ 3.° A nomeação deverá recahir em ura dos candidatos
classificados nos dois primeiros logares.
§ 4.° O Ministro da Justiça poderá annullar o concurso
quando nelle oceorrerem irregularidades comprovadas.
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Art. 10. As promoções de Delegados do districtos, commissarios e funccionarios das repartiçõas da policia, sorão feitas
por merecimento, preferindo-se, em igualdade do condições, os
mais antigos.
Art. 17. A primeira nomeação de delegado do districto
será sompro para os distrietos de primeira entraneia e a do commissario para segunda classe.
Art. 18. Os commissarios sorão promovidos depois do uni
anno do effectivo
exercício, o nesta cathogoria servirão nas Delegacias de 3a entraneia.
Art. 19. Todos os funccionarios o autoridades policiaes deverão extrahir os seus títulos de nomeação e tomar posse dos
respectivos cargos dentro do prazo de oito dias contados da data
da publicação do acto que os numoar, sob pena de considerar-S3
renunciado o logar, salvo prorogação que não excedera o mesmo
prazo.
Art. 20. Precede a posse ,i promessa de bem e fielmente
cumprir o seu dever.
Art. 21. Perante o Ministro da Justiça prestará compromisso o Chefe de Policia e perante este os demais funccionarios.
Art. 22. Ha incompatibilidade absoluta entre os cargos de
policia e os de magistratura. Entender-se-á que renuncia o seu
cargo o magistrado que acceitar qualquer funcção policial.
Art. 23. A's autoridades policiaes ô vedado o exercício
de qualquer outro cargo ou emprego, offlcio ou funcção, inclusive a de procurador judicial no cível e crime, sob pena do perda
immodiata do cargo que occupar.
Art» 24. Nas faltas o impedimentos temporários serão
substituídos:
§ l.°j£ Chefe de Policia por um dos Delegados Auxiliares
designado pelo Ministro da Justiça não excedendo de trinta dias
o impedimento. Quando o impedimento exceder desse prazo
será o cargo provido interinamente por pessoa nomeada pelo
Ministro da Justiça.
§ â.° O Director do serviço medico legal pelo medico lêgista mais antigo.
§ 3." Os Delegados Auxiliares pelos Delegados de Districto
de terceira entrancia.
§ 4.° Os Delegados do Districto pelos respectivos supplentes.
§ 5.° Os inspectores de serviço pelos sub-inspectores ou auxiliares designados pelo Chefe de Policia.
§ 6.° Os Commissarios de primeira classe pelos de segunda
e estes por pessoas idôneas a juízo do Chefe de Policia
§ 7.» Os escrivães pelos respectivos escreventes e estes pela
forma do § anterior.
Art. 85. O suppleL^e, doutor ou bacharel em direito, que
em exercício demonstrar capacidade para o cargo ou prestar

relevantes serviços á policia, terá preferencia na nomeação do
delegado de primeira entrancia, dosdo quo roíína as condições
estabelecidas no art. 9." § 'à n. U.
Art ,ÍB. O Chnfo do Policia poderá incumbir a um ou
mais delegados de Districto de qualquer commissão ou diligencia
policial em outros districtos, ficando neste caso pró rogada a jurisdicção.
Art. 27. Os Commissarios estão, em relação á ordem do
sorviço, immedlatarnente subordinados aos respectivosdelogrulos.
Art. 28. As autoridades e funccionarios de policia são
isentos do todo o serviço publico que perturbe o exercício d^
seus cargos, salvo os casos previstos om lei.
Art. 89. Os Delegados de Districto, escrivães, commissarios, inspector e sub-inspectores do policia marítima e demais
funcionários serão exonerados:
I . A pedido ;
II. Quando pronunciados em crime commum ou funccional ;
III. Por iinmediata resolução do Chefe do Policia, ou
mediante processo administrativo do qual não caberá recurso.
Art. 30. O funccionario de policia exonerado em conseqüência do processo criminal, não poderá ser readmittido em
cargo policial.
TÍTULO V
tilti*il>uieõQs o competência

funccloiia-

i'ios «ia;

CAPITULO I
DO CHEFE nu j>or,iciA
Art, 31. O Chefe de Policia exerce as suas íuncçõos o
attribuiçõos diroctamento, quando assim entender necessário ao
serviço publico.
Art. 3i. E' do sua competência:
I. Cumprir o fazer cumprir as ordens o iastrucçõos quo
receber do Ministro da Justiça.
II. Exercer a policia administrativa relativamente aos serviços dos Ministérios Foderaes e da Municipalidade do Districto
Federal, da accordo com as respectivas autoridades.
III. Avocar qualquer inquérito instaurado nas delegacias,
e bem assim exercer directamento todas as attribuições commettidas ás delegacias auxiliares e de districto.
IV. Expedir ordens e instrucções regulamen tares para a boa
administração do serviço policial.
V. Ordenar aa despezasque não dependerem de expressa autorisação do Ministro da Justiça.
VI. Conceder gratificações pecuniárias á pessoa, embora
extranha á policia, que descobrir o prender algum criminoso,
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impedir a perpetração do algum delicto ou que tiver prestado
serviços relevantes á administração policial.
VII. Despachar o expediente da repartição e corresponder-se
directamente com o Governo Federal e dos Estados.
VIII. Impor penas disciplinares e conceder recompensam pecuniárias aos seus subalternos.
IX. Conceder ato sessenta dias de licença, com ordenado,
aos funccionarios e autoridades.
X. Demittir, transferir, promover os funccionarios e autoridades de sua nomeação e punir disciplinarmento todos os funccionarios de policia civil ou das repartições annexas.
XI. Empregar a guarda civil, a força policial e o corpo de
agentes de segurança nas diligencias que julgar convenientes.
XII. Exercer immediata iuspecção sobre todos os serviços
polioiaes.
XIII. Fiscalisar e regulamentar as vendas e o porte de armas
pffensivas, bem como o fabrico, a venda e o uso de explosivos,
infiammaveis e tóxicos, sendo obrigados os exportadores e importadores a remetter mensalmente á Repart cão Central da Policia
as respectivas relações, conforme os modelos annexos.
XIV. Conceder passaporte ás pessoas que o requererem, observando o dispositivo doart. 7ã § 10 da Constituição Federal.
XV. Mandar organisar a estatística criminal.
XVI. Apresentar annualmeute-ao Ministro da Justiça ato o
dia 20 do mez do fevereiro, um relatório circurnstanciado do
movimento das repartições policiaes, indicando e suggerindo as
medidas e providencias que julgar necessárias para a boa administração da policia.
CAPITULO II
DOS DELEGADOS AUXILTARES

Art. 33. Aos delegados anxüiares incumbe :
§ 1." Cooperar com o Chefe de Policia om todo o serviço policial, observando as instrucções e ordens que delle receberem.
§ 2.° Comparecer diari unento ás suas delegacias de modo
a attender ás necessidades do serviço.
§ 3.° Permanecer altornadamonte, na Repartição Central
da Policia, e durante toda a noite, para providenciar sobre os
casos occurrentes, dos quaes dará, no dia seguinte,'conhecimento
ao Chefe de Policia.
§ 4.° O delegado do dia pôde conhecer do todos os inquéritos provenientes do queixa ou reclamações que lhe forem
apresentadas, independentemente do despacho ou ordem do
Chefe de Policia.
§5.° Presidir os autos de prisão em flagrante e praticar
qualqunr diligencia ou actos do serviço urgente.
§ 6." Julgar autos -ia corpo da dolicto ; conceder n arbitrar
a fiança criminal.

S 7." Proceder a inquéritos e.oofficio ou a requerimento da
parte :
a) Sobre casos do infracção disciplinar on de responsabilidade penal das autoridades o funccionarios da policia.
b) Sobre crimes de competência da Justiça Federal,
c) Sobro incêndios, no porimetro urbano, sempre que, estando de dia, julgar conveniente para os misteres da juatiça,
dando sciencia ao delegado de districto.
§ 8." Processar e.v-officio as contravenções a que se referem
a lei n. 628, de 28 de outubro de 1899, decreto n. 3475, de 4 de
novembro do 1902, e lei n. 947, de 29 de novembro do 190â,
qualquer que seja o districto onde tenham occorrido.
Art. H4. Além dos deveres communs ás delegacias auxiliares, compete exclusivamente :
§ l , ° A' primeira delegacia auxiliar :
I. Manter e regularisar a liberdade do transito publico,
iospeccionando os vehiculos o outros meios de transporte de
passageiros e conducção de mercadorias, de modo que sejam
observadas as necessárias garantias do vida e do propriedade.
II. Inspeccionar e fiscalisar as escolas e colônias correcionaes.
III. Fiscalisar as delegacias de terceira entrancia providenciando para que nellas o serviço se faça com todo, a regularidade e proveito para o publico.
§ 2." A' segunda delegacia auxiliar compete :
I. Inspeccionar os divertimentos, thoatros e ospoctaculos
públicos, não só quanto á ordem e moralidade, como também
em relação á segurança dos espectadores, exercendo, em relação aos contractos entre emprezarios e artistas, o que for
licito á policia administrativa ;
II. Iiispeccionar as agencias do serviços providenciando para
fiel observância dos regulamentos e contractos e superintender directamonte ou por intermédio dos respectivos fiscaes a
inspecção das casas de empréstimos sobre penhores e congêneres.
III. Fiscalisar as delegacias de segunda entrancia providenciando para que nellas o serviço só faça com toda a regularidade e proveito para o publico.
§ 3.° A' torceira delegacia auxiliar incumbi! :
I. Fiscalisar especialmente o serviço da policia marítima,
som prejuízo das attribuiçõus conferidas á Capitania do Porto
e á Alfândega, cumprindo-lhe, neste particular, effcctuar todas1
as diligencias a bordo dos navios.
II. Proceder a inquéritos sobre incêndios, dolíctos e contravenções occorridos a bordo dos navios surtos no porto ou ern
navegação nas águas territoria.es do Districto Federal.
III. Fiícaiisar as delegacias de primeira entraucia, provi-'
denciando para que o serviço nollas só faça com toda regularidade e proveito para o publico.
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Art. 35. Em caso de serviço urgonto o delegado auxiliar do
dia á Repartição Central, na ausência do Chefe de Policia,
exercerá as attribuiçõos a este conferidas, não podendo, porém,
nomear, transferir ou demittir funccionarios.
Art. 36. Os delegados do districto se corresponderão directamente com os delegados auxiliares a cuja fiscalisação estiverem subordinados, solicitando as providencias que dependerem da Repartição Central o remettendo-lhes uma parte
. diária da.s occurrencias de suas delegacias.
Art. 37. Os examostoxicologicos, de corpo de doliclo, de sanidade, de defloramento, do reconhecimento de idade, autópsias,
exhumações e outro.-i quaesquer exames que dependerem especialmente da, Repartição Central, serão requisitados pelos dulegados
de districto ao respectivo delegado auxiliar, e na ausência deste
ordenados pelo delegado auxiliar quo estiver de dia.
Art. 38. As partes diárias das delegacias de districto serão
archivadas na Secretaria da Policia, depois do visadas pelo respectivo delegado auxiliar, que, conhecendo das occurrencias
mais importantes nollas mencionadas, dará as providencias
de caracter urgente.
Art. 39. Os delegados auxiliares deverão trimensalmento
visitar em correição as delegacias cuja fiácalisação lhes compatir, verificando se occorreram 110 serviço irregularidades,
faltas o infracçõas regulamentarosou do responsabilidade penal,
do que dará immediatamonto conhecimento ao Chefe de Policia,
em breve exposição escripta.
Art. 40. Os livros de termos de fiança serão abortos e
rubricados polo delegado auxiliar a que estiver subordinada a
delegacia de districto. Neste livro o escrivão deverá certilicar,
em seguida ao termo de fiança, a data do recolhimento da mesma
aos cofres do Thosouro e o numero da respectiva guia ou conhoidmonto.
CAPITULO III
nos DELEGADOS DE TilSTRICTO

Art. 41. Aos delegados de policia em seus districtos
compete :
I. Providenciar, na forma das leis, sobre o quo pertence á
prevenção de deüctps, sinistros, riscos e perigos communs.
II. Proceder a inquéritos.
III. Processar ex-officio, nos termos da lei n. 628, do 38 de
outubro de 1899, decreto n. 3475, de 4 de novembro do mesmo
armo, e lei n. 947, do 29 de novembro do 1902, as contravenções
do livro III, capítulos II o III, arts. 369, 380, 371 e 374, IV, V,
VI, VIII, XII o XIII de.fiodigo Penal.
IV. Julgar os exames de corpo de delicto..
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V. Proador os réos om flagrante delicto ou contravenção,
o tf indiciados antes de culpa formada, contra os quaos houver
mandado ou ordem do prisão por autoridade competente, os
pronunciados om crimes não afiançados ou em crimes inafiançáveis e os indivíduos que tiverem sido condemnados.
VI. Representar á autoridade judiciaria sobre a necessidade
ou conveniência da prisão preventiva de indiciados em inquéritos
instaurados.
VII. Arbitrar e conceder a fiança criminal.
VIII. Dar buscas e fazer apprehonsões nos casos o com as
formalidades prescriptas om lei.
IX. Processar e obrigar a assignar termo de segurança ás
pessoas provadamento suspeitas de crime ou de resolução do
commettel-o.
X. Preparar os processos do infracção dos termos de segurança e de bem viver.
XI. Communicar ao offlcial do registro civil e de óbitos os
nomes das pessoas que foram encontradas mortas na via publica
ou que morreram sem assistência medica, fornecendo as necessárias informações.
XII. Participar á autoridade competente o óbito das pessoas
que deixaram herdeiros ou successores ausentes, acautelar os
respectivos bons até o comparecimcnto de quem tenha qualidade para arrccadal-os, assim como pôr em boa guarda os bons
das pessoas que desappareceram, abandonando-os.
XIII. Prohibir, em casos de incêndios, a agglomeração de
curiosos quo impossibilitem a acção do Corpo de Bombeiros e da Policia, devendo guarnecer do força os pontos próximos ao prédio incendiado, onde se collocarem bombas, afim
de manter a ordem, acautelar os salvados e evitar damnificações.
XIV. Prender, em caso de incêndio, as pessoas que forem
encontradas em flagrante dolicto ou contra as quaes existam
provas ou vehementes indicioa de que foram os autores do facto
criminoso ou seus cúmplices ; mandando proceder exclusivamente a exame nos escombros ou na parte do prédio incendiada.
XV. Proceder, na esphera de suas attribuições, com actividade e zelo, ás diligencias que lhe forem requisitadas pela autoridade judiciaria ou polo Ministério Publico.
XVI. Dar aos Commissarios as instrucções que forem necessárias para melhor desempenho das attribuições do seu
cargo.
XVII. Ter sob sua vigilância as prostitutas escandalosas,
providenciando contra ellas, sem projuizo do processo judicial
competente, da forma que julgar mais conveniente ao bem estar
da população o á moralidade publica.
XVIII. Fiscalisar as hospedarias,hotéis,albergues e quaesquer
outros estabelecimentos, onde ontrem e saiam diariamente hospedes, obrigando os proprietários,procuradores ou encarregados,
sob pena de multa de lOüsQOO a 500$000, a ter um livro devi-
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(lamente aberto o rubricado pelo delegado do distrioto em
tenham o conveniente destino
»
encontrados nas ruas, os menores vadios e
abandonados e os mendigos.
rnn,H X Nr PreS * a f a«ilío. .ao serviço de alistamento militar, da
Guaida Nacional e dos cidadãos capazes para jurados, remettondo a relação destes aos juizes respectivos.
XXI. Velar pela preservação e conservação dos monumentos públicos, fontes, praças, mercados, etc.
XXII. Reraettor diariamente ao respectivo Delegado Auxiliar um relatório succinto dos deliatos, contravenções o
occurrencias que se derem em seus districtos e as providencias
XXIII. Organisar e remetter, de accordo com os modelos
impressos fornecidos pela Secretaria, o mappa das prisões effeotuadas na véspera, indicando o numero de presos, nome
vulgo, cor, nacionalidade, profissão, estado, idade e o mais quo
lor digno de menção, bem como o motivo e o modo da prisão
qual a auctoridade que ordenou e que destino teve o preso •
assim também os que forem soltos. Esto mappa será transcnpto em livro adequado que ficará na delegacia No fim
de cada trimestre será organizado um mappa geral e rémettido directamente um exemplar ao Director do Gabinete
de Identificação e de Estatística e outro ao Secretario da
Policia, cora declaração da data de entrada o sabida dos

Jjl Q30S i

XXIV. Requisitar do respectivo Delegado Auxiliar as autópsias, exhumaçoes, os exames de idade, de sanidade, toxicolo<ncos _e de defloramento, que forem necessários para a demonstração o comprovação judicial da existência do crime. OM exames
assim reqmsitados serão julgados pelo Delegado Auxiliar rés-

p6CCl VO •

XXV. Fazer succinto relatório, depois derealisadas todas
as diligencias para comprovação do delicto, descobrimento
c captura do de mquente, das peças de convicção, dados e
esclarecimentos obtidos no correr do inquérito, e remetter
os amos ao. juiz competente, passando á disposição deste o
accusado ou accusados que estiverem presos. Os autos deverão
ser relatados no prazo de 48 horas a contar da conclusão. Os instrumentos do crime e mais peças que forem arrecadadas serão remettidos, mediante termo lavrado pelo escrivão
ac>juiz_S'.immanante c bem assim um exemplar da nota de identificação,
XXVI. Presidir os theatros o espeotaculos públicos, sempre
que para isso. for designado polo Chefe de Policia ou pelo segundo Delegado Auxiliar.
' e™entes>
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XXVIII. Remettei' ao Director do Gabineto de Identificação
e de Estatística a* individuaes dactyloscopicas dos presos e processados na fôrma do n. III deste artigo, afim de serem ellas
devidamente classificadas e informadas.
XXIX. Impor penas diseíplinares aos escrivães, escreventes,
commissarios e offlciaes de justiça.
XXX. Dar quotidianamente duas audiências, sendo uiüa
pela manhã e outra á noite, conservando-se na delegacia das 11
horas da manhã ás 4 da tarde, salvo serviço externo de policiamento ou diligencia, o á noite o tempo necessário para attender
;i.s partes o á regularidade do serviço.
XXXI. Sempre que fizerem a remessa de autos à autoridade judiciaria commuuicar immediatamente o facto ao Gabinete
de Identificação o de Estatística, declarando as conclusões a que
tiverem chegado em seus relatórios e fornecendo todos os dados
relativos á pessoa do accusado e constantes do auto de qualificação.
XXXII. Ministrar ao Gabinete de Identificação e de Estatística todos os dados e esclarecimentos que o respectivo director
requisitar.
XXXIII. Os delegados deverão residir nos districtos de sua
jurisdicção.
A sóde da delegacia será de preferencia no ponto mais
central do districto.
Ari. 42. A jurisdicção dos delegados é limitada á zona dos
respectivos districtos, salvo a hypothese do art. 26. Poderão,
entretanto, ordenar intimações e outras diligencias fora dos
seus districtos, uma vez que taes intimações e diligencias se
prendam a inquéritos om que lhes caiba fuaccionar.
Art. 43. Quando algum delegado ou com.missa.rio testemunhar, fora dos limites do sua jurisdicção, qualquer occurrcncia que reclame a intervenção policial, poderá providenciar
como for conveniente até o comparecimento da autoridade
respectiva.
Art. 44. Cada delegado terá três supplentes que Ihos prestarão auxilio, como ao Chefe de Policia e Delegados Auxüiares,
em todo o serviço de policiamento que lhes for distribuído, e
substituirão áquollos nas faltas e impedimentos na ordem numérica das respectivas nomeações,
Art, 45. Os supplentes não poderão exercer as funcções
privativas dos delegados sinão quando em pleno exercício do
cargo e serão obrigados a residir no districto.
Art. 46. Os objoctos, livros o artigos necessário^ ao expediente das delegacias serão fornecidos pela Repartição Central
da Policia.
Art. 47. As delegacias terão as mesas e apparelhos que
forem necessários para o serviço de impressão digital dos criminosos ou contraventoras.
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CAPITULO IV
DOS COMMISSARIO.S

Ari. 48. Aos commissarios de policia compete :
I. Velar constantemente e com assiduidade sobra tudo quanto
possa interessar á prevenção dos delictos e contravenções.
II. Prestar auxilio aos delegados nas investigações para descoberta de crimes e de seus autores e cúmplices.
III. Dar parte ao delegado dos delicíos, contravenções quo
forem commettidos em seu districto, desde que dei lês tenham
conhecimento.
IV. Fazer prender os criminosos em flagrante, os pronunciados não afiançados ou em crimes inafiançáveis, aquelles
contra os quaes houver mandado ou ordem de prisão preventiva
e os condemnados â prisão.
V. Mandar lavrar e assignar, quando estiver de dia ú, delegacia, os autos de flagrante e de corpo do delicto, na ausência
do delegado por motivo de serviço ou circumstancia occasional,
não podendo, em caso algum, dar nota do culpa, nem julgar
corpos de delicto.
VI. Conhecer preliminarmente de factos criminosos que chegarem ao seu conhecimento, fazendo as necessárias investigações o dando de tudo sciencia ao respectivo delegado para
proceder a inquérito regular.
VII. Expedir guias para recolhimento de cadáveres ao
Necrotério e do enfermos indigentes aos hospitaes de caridade.
VIU. Dar aviso ao delegado acerca dos criminosos o pessoas suspeitas que existam no districto.
IX. Providenciar para que seja prestado todo o auxilio ás
pessoas que na via publica forem victimas de um mal repentino, de accidentes, ou receberem ferimentos ou contusões, conduzindo o offendido para logar ondo possam ser ministrados os
primeiros SOCCOITOS médicos.
X. Escrever no livro de occurrencias diárias, que deve
exiòtir nas delegacias, os factos mais importantes, mencionando
orn relação a cada indjviduo preso o nome, naturalidade, filiação,
esiado, idade, profissão e residência declarados na qualificação ;
a hora e o motivo e a ordem da prisão e á disposição de que
autoridade se acha.
XI. Mencionar no livro de occurroncias diárias, entregando
em cartório, os objectos, dinheiro e valores que arrecadarem
dos presos.
XII. Mostrar-se conhecedor das pessoas residentes em seu
districto e do movimento das casas de pensão, hospedarias,
hotéis e estalagens.
XIII. Fornecer ao delegado os esclarecimentos necessários
para a organização da lista de jurados.
XIV. Observar o cumprir com discreção e actividade as
ordens e instrucções que receberem de seus superiores.

XV. Permanecer na delegacia durante vinte e quatro
horas, quando designado pelo respectivo delegado.
XVI. Dar, e_m caso de incêndio, immediato aviso ao delegado, á Repartição Central de Policia o ao Corpo de Bombeiros,
tomando todas as providencias, urgentes, ato a chegada da autoridade superior ou do respectivo delegado.
XVII. Os commissarios são obrigados a residir no districto
a que pertencer a delegacia e nelle terão plena jurisdicção.
XVIII. Os commissarios de primeira classe servirão nas
delegacias de terceira entrancia e os de segunda em todas as
ontrancias indistinctamente.
XIX. O delegado designará diariamente um ou mais comrnissarios para auxiliarem, no serviço externo, ao que estiver
do dia á delegacia.
XX. Os commissarios presidirão os theatros o espectaculos
públicos, quando designados pelo Chefe de Policia ou 2» Delegado Auxiliar.
CAPITULO V
DUS ESCKiVÃES, ESCREVENTES E OFF1C1AES bE JUSTIÇA

Art. 49. Aos escrivães compete :
I. Ter um inventario completo de todos os autos, documontoa e mais papeis da delegacia.
II. Escripturar e ter sob sua guarda um livro de registro
de ordem no qual fará transcrever, sob diversos números
nelles impressos, os documentos, circulares e officios relativos ao serviço.
III. Lançar no livro de occurrencias diárias os recibos dos
objectos, dinheiro e valores arrecadados dos presos e entregues
eni cartório pelo commissario de dia, dando delles conta ao
delegado para que tenham o destino leg.ü.
IV. Escrever, em forma, o expediente das delegacias, os
processos, mandados, precatórias, alvarás e mais actos próprios
do offlcio.
V. Ter protocollo em que lançará os requerimentos das
partes e despachos do delegado em audiência e o mais que
occorror, conformo lhes for ordena.Io, declarando o dia e hora
da audiência e o nome do delegado.
VI. Passar procurações por apud-acta e certidões do que
não contiver segredo, sem dependência de despacho, comtanto
que sejam de verbo ad verbwm.
Vil. Assistir as audiências lavrando os competentes termos
no livro de protocollo e fazer citações.
VIII. Acompanhar o delegado, supplentes ou commissarios
em exercício, nas diligencias de seus olfleios.
IX. Lavrarem livro próprio, devidamente aberto e rubricado pelo delegado auxiliar, os termos de fiança, dos quaes
tirarão traslado para juntar aos autos respectivos.
2259 - 5
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Neste livro deverão certificar, ora seguida ao termo de
fiança, a data do recolhimento da mesma, o qual deverá ser
feito no prazo de 48 horas aos cofres do Thesouro, e o numero
da respectiva guia ou conhecimento, sob pena de responsabilidade.
X. Arrolar e escrever no livro de inventario os processos,
autos, diligencias e quaesquer documentos do seu cartório,
organizando cm ordem o respectivo archivo.
XI. Ter um livro do carga e descarga de remessa de
autos, conclusões de processos, offlcios, documentos o mais
papeis.
XII. Praticar todos os deveres proflssionaes inherentes a
seu cargo, observando as praxes forenses.
XIII. Os livros da delegacia terão termo de abertura e
encerramento assignados pelo delegado, que rubricará as folhas
devidamente numeradas, com excepção dos livros de fianças
que serão abertos p rubricados pjlo delegado auxiliar respectivo.
§ 1.° Os escrivães poderão ser transferidos do uma para
outra delegacias, a juízo do Chefe do Policia.
§ 2.° No caso de transferencia ou quando por qualquer
motivo cessar o exercício funccional, o escrivão entregará
dentro do prazo de 24 horas ao successor o cartório, com os
arcliivos e livros, sob pena de responsabilidade.
§ 3.» Da entrega será lavrado o competente auto pelo
escrivão ou escrevente da delegacia auxiliar a quem competir,
sob a inspecção e assinatura do delegado auxiliar. Do auto será
tirado o respectivo traslado que ficará na delegacia, sendo o
original remettido ao Chefe de Policia.
Art. 50. O escrevente deverá auxiliar o escrivão em todos
os actos, diligencias e devores proflssionaes do cargo.
Art. 51. Aos offlciaes do justiça compete :
I. Fazer pessoalmente as citações, prisões e mais diligencias, que lhes forem ordenadas.
II. Executar todas as ordens do superior legitimo,
III. Assistir ás audiências do delegado, annunciando o seu
inicio pelo toque de campainha.
TITULO VI
lias

reeoiiii»tiisas e pena»

Art. 5á. Nenhuma autoridade ou funccionario de policia
poderá estar fora do exercício do cargo, sem previa licença do
superior legitimo, salvo caso previsto ein lei, nem exceder som
motivo justificado o prazo da licença, sob pena de perda do emprogo por abandono.
Art. 5o. As licença^ serão concedidas do accordo cem o
d sposto no decreto n. 6857 do 9 de marro de 1878.

Art. 54. Compete ao Chefe de Policia conceder licença ato
sessenta dias, com o respectivo ordenado, e ao Ministro da,
Justiça as que excederem desse prazo.
Art. 55. As licenças por mais do um anno com vencimentos integraes só poderão sei' concedidas pelo Congresso
Federal.
Art. 56. Findo o prazo do um anno, máximo duntro do
qual podem as licenças ser concedidas com vencimento, só se
concederá nova licença com ordenado, depois que tiver
decorrido um anno contado do termo da ultima.
Art. 57. Toda a licença entender-se-ha concedida com a
cláusula do poiler ser gosada onde aprouver ao licenciado,
dentro ou fora do território nacional.
Art. 58. Não se concederá licença ao funccionario ou autoridade que não tiver entrado em efleetivo exercício do cargo.
Art. 59. Ficará som e(Teito a licunçisio funccionario que
a tiver obtido não entrar no gozo da mesma, dentro do prazo de
sessenta dias a contar da data da concessão.
Art. 60. O visto do Chefe de Policia é essencial para a
execução das portarias de licença do Ministro da Justiça ;
o o do Secretario de Policia nas concedidas polo Chefe de
Policia.
Art. 61. A gratificação pró labore só compete ao funccionario ou autoridade que estiver' em exercício ; em seu impedimento passará áquelle que o substituir.
Art. 62. Se o substituto for empregado de policia conservará
o ordenado de seu próprio emprego ; «3 for pessoa estranha
terá somente a gratificação do substituído,
Art. 03. Os funccionarios e autoridades policiaes ficam
sujeitos ás seguintes penas disciplinares, conforme a maior ou
monor gravidade das faltas commottidas :
I. Advertência ;
II. Reprehensão ;
III. Suspensão até sessenta dias com perda de todos os
vencimentos.
Art. 64. Os delegados auxiliares e de districto poderão
impor estas penas aos escrivães, escreventes, commissarios e
offlciaes de justiça, não podendo a suspensão exceder de quinze
dias.
Art. 65. Das penas impostas pelos delegados cabe recurso
voluntário para o Chefe do Policia.
Art. 66. A advertência será feita verbalmente, em particular, mais como aviso e conselho do que como pena.
Art. 07. A roprehensão será verbal ou por escripto, em
particular ou publicamente, conforme a maior ou monor gravidade da falta.

— 08 —

Art. (18. Xos crimes de responsabilidade os funccionarios e
autoridades policiaes serão processados e julgados pelas autoridades judiciarias, na forma e com as comminações de direito.
Art. 69. Quando qualquer ' funccionario ou autoridade
policial se distinguir em serviços relevantes á causa da justiça,
em pesquizas e investigações para a descoberta de Um crime,
de sons autores e cúmplices, ou por trabalhos de provado mérito, o Chefe de Policia poderá recompensal-o pela maneira
seguinte :
Louvor, (jue será publica-lo no Boletim Policial ;
Gratificação pecuniária ;
Accesso do categoria.
TITULO VII
lio Sei-vieo JMctlico

CAPITULO I
I>A

ORGANIZAÇÃO

Ai-t. 70. O Serviço Módico Legal constituo uma secçaü
autônoma, directaineuto subordinada ao Chefe do Policia.
Art. 71 . Os serviços médicos legaes serão confiados a (Lze
proílsstonaes de reconhecida competência, cabendo a um dollos
a dirocção ger.il dos traballfos, a um outro, de idoneidade
especial, os exames toxicologicos e outros de laboratório e aos
demais as praticas periciaes no vivo e no cadáver.
Art. 72. Os exames depeniantes do Serviço Medico Legal
serão sempre eliectuados no local mais próprio ás condições da
justiça, attoudendo quando possível ás conveniências do olfendido.
Art. 73. Os autos de corpo do delicto serão lavrador perante a autoridade competente, apóí o necessário exame.
Art. 74. Os exames medlçj-logaes olTectuar-se-hão mediante
ordem da autoridade compotente.
Art. 75. O serviço medico legal abrange :
I. Corpos de delicto.
II. Autópsias, no Necrotério, ou em depósitos dos cemitérios urbanos o suburbanos, dos hospitaes e casas de saúde,
havendo conveniência.
Jli. Exhumaçao o exames correlates, seja em corpos ainda
em diicainposição 011 já em esqueleto.
IV. Analysos toxicologicas ;
V. Exames do sanidade, do instrumentos vulnorantes, de
reconhecimento de idade e do indivíduos suspeitos do soffrer
das faculdades mentaes quando encontrados em abandono ou
forem incriminados.

— 69 —

VI. Exames microscópicos ou outros do laboratório, de
tudo quanto interessar á perícia.
VII. Quaesquer outros exames ou pesquizas necessárias
para demonstração ou comprovação judicial da existência do
crime, ou do facto que se considera criminoso.
Art. 76. O serviço medico legal será distribuído entre os
médicos e comprehenderá o trabalho externo e interno.
Art. 77. O trabalho interno comprehonde todos os serviços
que forem apresentados e dependerem da installação central
do serviço medico legal e o externo todos aquelles que a conveniência da justiça ou da administração permittir.
Art. 78. Quotidianamente terá a Repartição Central um
medico em serviço permanente, ao qual cumpre :
I. Comparecer ás 11 horas da manhã e retirar-se no dia
seguinte ás mesmas horas, depois da chegada de seu suecessor.
ti. Prestar os soccorros urgentes que lhe forem solicitados
pelos emprogados quando victirnas de algum mal repentino ou
de accidento na própria repartição, não podendo recusar-se a
dar informações sobre todos os casos em que houver intervindo
durante as horas de seu serviço.
III. Proceder ao exame medico legal dos cadáveres encontrados, durante as horas de serviço, na via publica e os que
derem origem a suspeitas de existência de um crime. O
cadáver de pessoa desconhecida encontrado na via publica
deverá ser recolhido ao Necrotério e ahi photographado, conservado e submettido as outras praticas capazes de facilitar
sua identificação.
IV. Verificar e examinar os feridos, contusos ou alienados, quo sejam romettidog á Repartição Central da Policia,
prestando-lhes ps soccorros médicos de urgência e dando informação pericial sobre o caso.
V. Examinar as pessoas quo pretenderem empregos de
commissarios, de guarda civil e de agentes de investigação e
segurança e attestar se soffrem ou não de doenças que impossibilitem o exercício do emprego.
Art. 79. Aos autos de autópsias e oxhumações deverá
juntar-se, sempre que for possível, uma photographia das
lesões quo foram causa efflciente da morte, assignaladus os
respectivos pontos.
Art. 80. Os autos de corpos de delicto serão lavrados após
o respectivo exame pericial, cujo prazo não excederá de 48
horas.
Art. 81. O serviço medico legal será feito por turmas, que
se revezarão, segundo as necessidades do serviço e deliberação
do üirector.
Art, 82. O medico encarregado dos exames toxicologicos
procederá ás analyses chimicas ordenadas pelo Chefe de Policia
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ou pelos delegados auxiliares, apresentando relatório circumstanciado a auctoridade que houver reclamado a perícia, após
o prazo estabelecido pelo diroetor.
Art. 83, Ao director, além das attribuiçõescomuiun-í compete especialmente :
I. Regular indistinotarnente a ordem no revezamento dos
peritos para os dias e trabalhos exigidos.
II. Corresponder-se directamente som o Chefe de Policia
sobro os serviços sob sua responsabilidade.
III. Designar semanalmente e por escala os moJicos que
terão de ficar de serviço permanente na Repartição.
IV. Propor as medidas que julgar necessárias á regularidade do serviço.
V. Visar todos os documentos medico-logaes, chamando
a attenção para as irregularidades praticadas e levando-as,
quando-desattendido, ao conhecimento do Chefe de Policia.
VI. Encaminhar, devidamente informados, as reclamações
e pedidos dos médicos legistas.
VII. Velar pela conservação e aceio rio Museu do crime ,
bibliothoca e material, colligindo, colleccionando e preparando
as peças que devem figurar no Museu.
VIII. Prestar ao director do Gabinete de Identificação o de
Estatística as informações e esclarecimentos que forem requisitados para o bom desempenho do serviços a seu cargo.
IX. Apresentar trimensalmeute ao Chefe do Policia um
relatório minucioso do movimento do serviço, indicando as
medidas que a seu juízo forem necessárias e convenientes.
X. Comparecer aos exames medico-leffieg, sempre que a
sua presença for exigida para solução de qualquer duvida ou
divergência entro os peritos.
XI. Determinar os serviços peculiares ao Assistente do
Laboratório e ao respectivo servente.
Art. 84. O serviço medico legal terá um livro devidamente
aborto, encerrado e rubricado pelo director, onde sarão lançados
pelos médicos legistas uma suminuia dos relatórios sobre os
exames periciaes quj tiverem effectuado.
Art. 85. Sendo de caracter profissional o serviço medico
logal, a retribuição lhe ó devida desdo que os exames sejam
reclamados por qualquer autoridade e ã roquerimennto do
partos.
Art. Sii. Aos módicos legistas serão fornccido-i pela Policia os meios do transporto para o desempenho de suas
fimcções.
Art. 87. No serviço serão feitas, além das autópsias om
geral, os exames de cadáveres ; os do histologia-pathologica ;
exames microscópicos para elucidação de casos espociaes ;
exames de manchas, de instrumentos do crime e todos os que
forem necessários á prova judiciaria ; exames toxieologicos e
preparação do poças anatômicas.

CAPITULO II
DOS EXA.MES rERICIAES

Art. 88. Os serviços melico-legaes do Districto Federal
devem seguir a orientação estabelecida neste regulamento em
linhas geraes. Visando prevenir a omissão de preceitos essenciaes nos processos medico-judiciarios, nenhuma coacção profissional decorre de taos normas, uma vez permittidas as variantes indivMuaes, sanccionadas pela pratica auetorisala.
A uniformisação dos processos, por um methodo gorai
de technica, permittindo a comparação dos resultados e completando o mais possivel os exames periciaes, não impede a menção
de quaesquer informações úteis á justiça.
Art. 89. A ordem do praticar o exame deve trazer bem
claro o fim a que se propõe a justiça publica.
CAPITULO III
EXA.ME

NO VIVO
l

Exame medico-leijal dos alienados

Art. 90. Tratando-se de alienação mental, suspeita ou aliegação de tal estado, procurem os peritos, nos antecedentes e no
exame, os elementos para juizo, a saber:
I. Preliminares:
Menção da autoridade que ordenou o exame; fim e condições deste; quesitos judiciaes; material aí observação (processo, informações, exames directos, etc) ;
II. Historia do caso:
Nome, idade, raça, profissão, ostado civil, religião, naturalidade do examinado.
1) Anamnesc:
Antecedentes familiares; occiirrencias, accidentes, doenças na
infância, puberdado, edado, adulta ; informacõas sobre descendentes o collaleraes.
2) Examo dirocto:
n) Attitude; apresentação; expressão physionomica, mímica,
fallada, artuacla.
6) Exame somático :
Altura ; corpuleacia ; desproporção; vioios de conformação ;
cabeça: forma, deformações, asymetrias ; face: desvios, coutracções, tremores, ciçatriz-as, prognatismo ; olhos, língua, bocca.
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nariz: anomalias e malformações; órgãos tlioracicos e pelvianos:
inversões visceraes. Sensibilidade. Motüidade. Reflexos. Falia;
escripta: caracteres, significado (uso de paradigmas).
c) Exame mental, pelo interrogatório e observação de actos
e palavras do examinado.. Importa verificar:
Noção do tempo, logar, meio; confusão do espirito, alheiamento ao inundo exterior. Humor do examinado, com ou sem
correspondência no rneio ambiente. Excitação, depressão, angustia. Associação de idéas. Apathia ou delírio de acção. Transformações da personalidade. Percepção, ilíusões, allusinações ;
delírios, sua natureza e consistência. Relações com o meio:
attenção voltada para si, para si e para o exterior, sem destino
algum. Impulsões. Intelligencia. Precipitação, volubilidade.
incoordenação das idéas.
Correspondência entre as idéas actuaes e a educação
recebida.
Memória: facíos antigos e recentes.
Estado geral da nutrição. Somno, insomnias. Auto-intoxieações. Perturbaçõos cenesttteticas. Historia do facto que
motivou a perícia, se houver.
III. Sommatorio:
1. Summa das acquisições que denunciam doença.
2. Juízo sobre alienação existente ou não, na phase dos
exames; prejulgamento, si possível, do estado no momento do
crime ou outra_acção que importe á justiça ou causa publica.
3. Deducçao diagnostica, caracterisando a fôrma nosologica,
si possível.
4. Resposta aos quesitos propostos.

Exame medico-legal das lesões corporaes
Art.91. O examo pericial nos casos de lesão corporal
comprehendo o ferimento e o ferido.
Devem ser minuciosamente examinadas as lesões existentes,
indicando o numero, precisando a sôde, referindo-as a determinadas regiões do corpo, descrevendo a forma, extensão, direcção e profundidade, quando possível.
Deste exame o perito concluirá a causa provável do traumatismo, apontando o instrumento causador, a direcção em
que actuou, as condições de violência e a intensão com que
parece terem sido praticadas. Taes deducções não devem ser o
resultado de uma alfirmaeão desacompanhada, embora categórica, mas succeder a uma descripção minuciosa, e em termos,
para que se possa ajuizar de seu acerto, deante da lesão observada.
Quanto ao ferido, recolhido todos os dados objectivos e
subjectivos, devo indagar-se sua qualidade, laços naturaes
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(crimes familiares, máos tratos domésticos, sevicias nas creanças)
ou sjciaes (magistrados, funccionarios públicos, imprudência,
negligencia, impericia de artistas ou proflssionaes); deducção
possiveL das intenções do culpado (ferimentos involunt irios,
oscusaveis, premeditados, perversos, canoibaes); anamnese,
(data da ferida) ; diagnostico (classificação motivada : leves
graves, mortaes) ; prognostico legal (complicações, influenciados
tratamentos, cura); influencias modilicadoras dos ferimentos :
estudo das concausas psnaes ; damoo material e circumstancias
aggravantes (incommodo de saúde que inhabilite o paciente do
serviço activo por 30 dias ou mais, mutilação, amputação, deformidade, privação permanente do uso de um orgam ou
membro, enfermidade incurável e que privo para sempre o
ofendido de poder exercer o seu trabalho, instrumento aviltante). No ajuizar e classificar o damno causado, os peritos
devem valer-se da hypothese que o offendido se sujeite a um
tratamento regular que auxilie e promova a cura, justificando-se, sempre que for necessário.
Sob pretexto algum o procedimento pericial deve ser nocivo ao offendido : ficam impedidas praticas de semiótica,
como sondagens e manobras outras, capazes de retardar a cura
ou complicar a lesão.

III
Exame medico-legal nos casos de violência carnal, prenhez,
aborto, parto.
Art. 92. Os exames periciaes por allogacão ou suspeita de
attentados contra o pudor, defloramento, estupro, gravidez,
aborto criminoso, parto, deverão ser sempre roalisados na presença de uma ou duas testemunhas, sem o dissentimento da parte,
ou, si menor, de quem de direito.
Art, 93. Nos casos de attontados contra o pudor, estupro,
defloramento considerem-se as informações primarias, o examo
da victima, o exame do accusado, sempre que possível.
As informações primarias consistem na historia do facto relativo á perícia, estando do sobreaviso às narrações dos queixosos e pessoas da familia, notavelmente ás das crianças, muito
susceptíveis de simulação e mentira.
O exame da victima levará em consideração o estado geral
( constituição, escrophula, lymphatismo, nevropathia) ; estado
local (coxas, baixo ventre, grandes e pequenos lábios, clitoris,
meato urinarip, vostibulo o orifício vaginal); hymon : collocação,
forma, disposição, consistência, erosões, düaeeramentos ; corrimentos : caracteres, resultado do exame microscópico, tendo em
vista especialmente os gonocoecos ; ulcerações ; signaes de masturbação ; ânus o perineo ; manchas de esperma, sangue, fezes
sobre o corpo o vestes, devidamente sujeitas á elucidação microscópica .
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O exame do aceusado referir-se-á ao estado physico (forças,
vestes, doenças veuoreas, e t c . ) ; ao estado dos orgams sexuaos
(aspectogeral, proporções, particularidades, corrimentouretliral
a examinar microscopicamente), impotência invocada; ao estado
mental, si necessário.
Art. 94. O exame medico-legal das mulheres grávidas, alio"
gadas ou suspeitadas de tal estado, consiste em procurar infor"
maçõos previas, observar a paciente, realisar verificações com"
plementares, si precisas.
As informações previas referem-se á historia do facto relativo á perícia, á anamnese da paciento, indagando-se da regra
menstrual, seu começo, habito, data do inicio do ultimo período,
data provável ou possível do coito fecundaiite, pronliezes e partos
anteriores, doenças pregressas.
Precedendo ao exame objoctivo da paciente, pesquizem-so os
signaes de probabilidade—no facies ( mascara gravidica ) ; nos
seios (turgesoencia, pigmentacão da aureola, hypertrophia dos
tuberculos de Moutgomory, presença do colostro ) ; no ventre,
desenvolvimento, pigmoutação da linha branca; depressão umbilical, rugas ventraes) ; nas partes genitaes (vulva, furcula,
liymen ou seus destroços ; congestão, edema, corrimentos possíveis ; coloração vinhosa da vagina), nos membros inferiores
(varizes, edemas); signaes digestivos (appetites extravagantes,
náuseas, vômitos)—e sobretudo, os de certeza—os movimentos
passivos do feto, percebidos pela palpação e pelo toque; os movimentos acti vos, pela vista, pelo toque, pela escuta ; os movimentos do coração fetal pela escuta mediata ou immediata, excluídas as causas de erro.
Não sendo obtida uma conclusão desse exame, os peritos
podem reservar-se para ocoasião ulterior, solicitada, com o
fim de assegurar o seu juízo. No caso affirmativo, concluirão
si está ou não grávida a examinada, qual o tempo da prenhez
e a época provável do parto.
Art. 95. Nos casos de aborto criminoso, os peritos indagarão : das circumstancias do facto, dos meios empregados,
posquizando vestes, pannos, instrumentos, substancias chimicas
ou vogetaei possíveis ; das páreas, placenta, porção placenfcaria
do cordão, membranas, examinando-as, medindo-as, pesando-as,
verificando si completas, intactas ou dilaceradas, picadas, destruídas ; do embryão ou feto, procedendo coníbrmemente para
determinar si vivo, vital, de quo tempo, si offondido ou lesado. Como peças de convicção ou do elucidação ultorior, feto o
annnoxos podem ser conservados devidamente,
O exame da paciente pôde completar um juízo, revelando
não só lesões do collo o corpo do utero, por manobras illicitas,
como signaes de probabilidade da prephez abortada, si já não
desapareceram.
Art. 96. No exame pericial das puerperas, suspeitadas ou
pretendidas taes, procnram-so informações prévias o a obsetv
yação da paciente.

As informações constam da historia do facto relativo á poricia, dos antecedentes, do exame dos pannos, vestes, manchas
do sangue, loquios, meconio,liquido amniotico, inducto sebaceo,
do feto, etc.
Na observação da paciente indagar-sa-ha: do trabalho do
parto—dores, dilatação do collo, expulsividade utorina, duração,
termo, auxílios; do recemnaseido—movimentos, apresentação,
posição, procedências, desprendimento, respir,cão, choro; do
delivramento — apresentação placentar, expulsão espontânea,
provocada, hemorrhagias ; dos annexos—membranas, placenta,
cordão; do estado presente da puorpora, respiração, pulso,
temperatura, estado geral, altura do utero acima da symphyse, lesões vulvo-perineaes, praticas obstetricas e cuidados
tomados.
CAPITULO IV
EXAMES NO CADÁVER
I

Recommendações Geraes
Art. 97. As autópsias devem, nas condições ordinárias,
ser realizadas por dois módicos, dos quaes um se incumbirá da
secção cadaverica, de conformidade com a orientação prévia
de ambos, revezando-se, si preciso, ditando a um escrivão, á
medida que se roalisem as operações, os dados recolhido?.
Excepcionalmente, um só medico, reconhecidamente idôneo, poderá operar a secção, ditando, como no primeiro caso,
os resultados ao escrivão presente.
Si muito? peritos forem nomeados pela autoridade para o
mister, fica prohibido, como regra de technica, o intervirem
mais de dois, a um tempo, na socção.
Art. 1)8. Ordinariamente as autópsias se roalisarão decorridas doze horas do fallocimont); em caso excepcional o por
causa que dove ser declarada, podem ser feitas,antes desse prazo,
após a vf.rilicação da realidade do óbito pelos signaes thanatoscopicos, mencionados todos devidam;;nt >.
Art. 99. Um estado adoantado de putrefaccão não constitue
motivo de escusa á pratica do urna autópsia ; n,m qualquer
opoca, ó p.issivel, de um cadáver, colhnr informes úteis á
justiça.
II
Recommondítçòes Preliminares
Art. 100. As autópsias serão praticadas, sempre que possível, de dia e ú luz; natural; aa oxcepções a esta regra preci->
aam de absoluta justificativa escripta no protosollo.
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Art. 101. Para uma technica regular devera os peritos
exigir uma caixa contendo o instrumental seguinte :
1 cal varia para fixação da calota.
6 c-calpellos do forma e dimensões variadas, rectos e convexos, finos o resistentes, sondo um de lamina estreita e longa
para secção da medulla do canal vertebral e um de lamina estreita e curta para abertura da articulação esterno-clavicular ;
3 facas de autópsia ;
2 facas para secção da massa cerebral, lamina fina, larga,
de cerca de dez centímetros de comprimento ;
2 clirondrotomos;
1 martello, cujo cabo termine em gancho ;
Z escopros ;
2 serras de tamanho e grossura variados;
1 serra de cadeia ;
2 tesouras; uma resistente, tendo um ramo pontudo,
outro rombo, e outra fina, disposta semelhantemente ;
2 pinças do dissecção ;
2 ruginas ;
2 erinas duplas ;
l boticão ;
l par de ostyletes de barbatana abotoados, para sondagens ;
l tentacanula;
l enterotomo;
1 eostotomo;
6 agulhas curvas de tamanhos variados;
Sondas urethraos de cauchú, para retirar urina o sondar
ferimentos;
2 trocartes;
l compasso de espessura ;
l pelvimetro ;
l metro dividido em centímetros e millimetros ;
l balança podendo pesar até cinco kilogrammas ;
l vaso graduado podendo conter 200 centímetros cúbicos
l boa lento;
Papel reactivo;
Fios para suturas e ligaduras ;
Qesso de boa qualidade (200 a 300 grammas) para moL
dagens ;
l microscópio e accessorios, montado convenientemente,
com uma amplificação de 500 a 750 diâmetros ;
l navalha do dupla lamina ou dupla faca ;
Liquido conservador, permittindo recolher fragmentos de
vísceras para exame microscópico ;
Lâminas, laminulas, agulhas de platina, placas de vidro
para fazer e conservar preparados;
Tubos scellados e esterilizados, podendo receber com segurança amostras de líquidos orgânicos suspeitos ;
Pipetas e tubos estéreis para a colheita desses líquidos.
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Art. 102. As autópsias devem ser completas : apenas nos
casos ordinários e em falta de solicitação de qualquer espécie,
se limitarão ás três grandes cavidades—oncephalica, thoracica e
abdominal.
Art. 103. Por muito numerosas e profundas que sejam as
secções, nunca devem chegar a romper a continuidade do
orgam, dividindo-o em fragmentos.
Nunca se deve pei-der de vista que uma recomposição 6 do
regra, senão como uma exigência do esthetica e do fôrma, mas
ainda para poupar alguns sentimentos piedosos de respeito ao
morto e, sobretudo, o que é essencial, porque ossa reunião de
partes divididas psrmittirá não só novos exames, mas também
poder fazer-se um juizo de conjuncto sobre a ,*éde e extensão
do uma lesão.
Art. 104. Toda vez quo para complementar elucidação anatomo-pathologica, for mister retirar um orgam ou fragmento
delle será o facto claramente consignado no protocollo.
Art. 105. A ordem das secções não é arbitraria, sendo,
em falta de outra solicitação, acatada a anatômica (cephalica,
thoraxica e abdominal).
Nesso caso, isto é, de haver indicação do outra ordurn, a
secção começará pela cavidado em quo forem mais notáveis ou
características as lesões, terminando pela das outras. O perito
pôde ainda justificar iníVacçõos a esta regra.
III
Exame cadaverico
I — Inspecção cxlci'ii;i

Art. 106. A inspecção jurídica do cadáver, preliminar á
autópsia propriamente dita, consiste e:n um exame exteruo do
mesmo e das condições do meio em que se achava primitivamente.
Si os peritos não tiverem sido notificados, como do dever
pira esta phase da iaspecção, por ultimo mencionada, poderão
exigir dados e iníbrmaçõas recolhidas, e ato a visita aos sítios
em quo se realisaram os succesaos e o exaram dos objjctos alli
aprehendidos.
Procedendo á inspecção jurídica, começarão os peritos por
verificar si a morto é real, procurando determinar época provável a quo*ella remonta, pesquisando em seguida si existem
indícios de morto violenta, por um attentado ou accidento, ou
si foi conseqüência de doença.
Si possível, dovom ser observadas todas as circumstancias
ambientes, o logar orn que foi o cadáver encontrado, sua natureza e disposição, vestígios d) desordem, luta e resistência
prováveis, armas ou instrumentos outros encontrados ua proximidades, visinhança ou mesmo no oorpo do morto, manchas,
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pegadas, signaes, estado das vestes, seu arranjo e dilacerações,
etc., emfim, tudas as informações, que, em mais de uma emergência podem ter subido valor.
A attitude e a posição do corpo reclamam exame afctento,
tendo alto valor significativo em certos gêneros de morte.
O exame minucioso do cadáver devo ser precedido da retirada completa das vestes, tondo-so o cuidado, no acto do suspender o corpo c transportai-o para a mesa de trabalho, de
não exercer pressão alguma nom alterar a posição natural das
grandes cavidades.
Depois dos signaes de morte, procurem-se os de identidade,
e então o sexo, a. idade, a estatura, as proporções, o estado
geral da nutrição, os vícios de conformação, tatuagens, cicatrizes, estigmas proíissionaos, etc. devem ser consignados.
Em caso de despedaçamento criminoso, sobre os fragmentos
encontrados do corpo pesquizem-se todos osses dados para delucidar o successo.
Tratando-se de individuo desconhecido, a autoridade policial que ordenar a remoção para o Necrotério communicará,
por escripto, e immodiatamente, ao aerviço de Identificação,
afim deste providenciar no sentido de ser reconhecida a identidade, pelos systemas em uso.
Não logrando resultado os ensaios de identificação, a autópsia quo se vae seguir deve orientar-se de modo a permittir
a conservação ulterior do corpo, por meios adequados, para
possível reconhecimento em exposição ao publico.
A pesquiza dos signaes de morte violenta faz-se examinado
o cadáver, da cabeça aos pés, não devendo escapar região alguma : o couro cabolludo, o interior da bocca, os conductos
auditivos, os olhos, as fossas nasaes, — si por olles se escapam
sangue ou líquidos pathoiogicos, o poscoço, o thorax, as axillas,
as mamas, o abdômen, os membros, as partes genitaos, — especialmente as da mulher,— o ânus o finalmente o dorso.
Erupções, feridas ulceras, tumores, hérnias, etc. devem ser
notadas, seguindo se a ordem anatômica para sua descripção.
II—Inspccção interna

Ar t. 107.
1.° Cranuo e onaephalo :
O cadáver collocado em decubito dorsal, a cabeça levantada
por um cepo em que repousa a nuca, dividam-se oi cabellos por
uma risca, indo pelo alto e por detraz do uma orelha a outra, e
trace-se uma iacisão transversal tendo como extremos as apophysos mastoides ; rejeitem-se os dous retalhos, para a frente,
sobre o rebordo orbitario e para traz ao livél da protuberancia
occipital externa.
Examinem-se as partes molles doscolladas e feita a excisão
dos músculos temporaes, toda a face externa da abobada craneana. A cabeça, trazida para a borda da mesa, será cerrada cir-
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cularmente,-um centímetro acima do descollamento das partes
molles. Completada a secção da calota, levante-se cuidadosamente, separando-a de suas adherencias, com a dura-mater ou,
si difflcilmente separavois, incisando circularmente a meninge
e retirando do uma vez calota e dura-rnater.
Examinada internamente a superfície da calota retirada e
externamente a dura-mater, começo-só por abrir o seio longitudinal superior.
Para desprender a dura mater excizo-se circularmonto no
sentido da secçào óssea ou crucialmente, seguindo incisões parallelas do cada lado do seio longitudinal superior, sendo cada retalho dividido em dous por uma secção perpendicular a primeira.
Inspeccionem-so então a superíicio interna da meningc excizada, a porção apreciável da pia-mater o a casca cerebral subjacente.
Extraia-se o cérebro, cortando successivamente de deante
para traz todos os nervos craneanos, cerce com seus buracos
efferentcs, até ;l tenda do cerebello, incizada ao livél de suas
inserções, depo.s, poteriormento, os últimos nervos da base e a
medulla, o mais baixo possível, introduzindo o esculpello no
buraco occipital.
Examinando ligeiramente om seu conjuncto o encephalo disposto convenientemente, afastem-se brandamente os hemispherios corobraes ; incida-se sobre o corpo calloso, obliqmirneute e
para fora abrindo os ventriculos lateraes. A abertura dos cornos
anteriores e posteriores faça-se por quatro cortes, pequenas curvas de concavidado externa dirigidas em um plano horizontal.
Vistos os ventriculos lateraes, seu. conteúdo o particularidades, os plexos choroides, prosiga- se na procura do yentriculo
médio, examinando de caminho a tela choroidiana e indo ato o
ventriculo inferior, introduzida a lamina pelo aqueducto de
Silvio e incizados os tuberculos quadrigemeos, glândula pineal e
cerebello.
O exame dos hemispherios o núcleos cinzentos internos
• faz-se por uma serie de _cortes, de dentro para fora, dispostos
horizontalmente, mas não completos até romper externamente
a continuidade da pia-mater contentara.
Os grandes gânglios centraes receberão cortes radiados em
fôrma de leque, tendo um ponto commum de encontro, o pedunculo cerebral, para se não destruir completamente a continuidade.
O cereballo será dividido em cada uma de suas metades,
por um corte horizontal, separando-a.s inferior o superiormente
e om seguida por uma sorie de incisões radiadas, partindo da
extremidade externa e superior do corto central de cada hemispherio cerebelloso.
A protuberancia e o bolbo serão examinados por secçõ3,i
seriadas transversaes.
Doscolladas da base do cranco as moringos que a revestem,
examino-se cuidadosamente) esta vasta c anfractuosa superfície
óssea.
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2." Face : olhos, ouvidos, bocca, nariz :
Olhos : Disseque-se a pello da testa desde o ponto em que
foi serrado o craneo, até ã borda superior da arcada orbita ria ; partindo da apophyse orbitaria externa e do ponto ma's
interno da arcada orbitaria de cada iado, comprehendendo a
porção frontal deixada no corto da caiotj, craneana, tracem-se
duas linhas do serra, que de fora para doutro vão convergindo
ato se encontrarem no buraco óptico. Afastado o fragmento
ósseo tem-se descoberto o globo ocular, quo pode ser retirado da
cavidade depois de separado do suas adherencias e de apartado
o nervo óptico corn sua bainha.
Ouvidos : Prolongando-se para baixo a iacisão craneana
que veiu até as apophyses mastoides,fazendo a, dissecção,pode-se
examinar o conducto auditivo externo e a glândula pareuida.
Cortadas as partes molles serro-se a porção do temporal correspondente ao orgam da audição, por meio de dous cortes : um
dirige-se pela fossa media da base do craneo á cella turcica,
outro ahi vindo ter, passando pela fossa posterior,
Bocca : A partir da extremidade livre do lábio inferior, na
linha média cortem-se todos os tecidos mollos até a symphyso do
mento, e dahi para baixo ato a fosseta jugular ; dissequem-se
lateralmente os retalhos, separando as partos molles do corpo
do maxillar inferior interna o externamente, e sobre a linha
média, com a serra, divida-se o osso em duas porções. Desligados de suas inserções os músculos do pavimento buccal, será
fácil á vista o accesso de toda a cavidade, língua, paredes, fundo
da garganta, orifício do pharinge, etc.
Nariz : Descolle-se internamente o lábio superior, comprehendendo na separação a parte anterior do nariz, até uma certa
altura, em que, continuando a raspar o maxillar superior,
tenham se apparentes os dous orifícios anteriores das fossas
nasaes. Uma tentecanula introduzida por um destes orifícios,
vae sahir no fundo da garganta de um dos lados da uvula. A
partir dahi, de cada lado cortem-se o véo do paladar depois as
partes molles que revestem a abobada palatina, até os espaços
quo separam os incisivos medianos, dos lateraes. Do íado da
bocca serre-se a borda alveolar do maxillar, na frente, e a
abobada palaüna em seguida. Uma tesoura introduzida pelos
dous orifícios anteriores corta o septo em toda a sua extensão,
permittindo retirar o pequeno plastrão.
. 3.» Medulla espinhal :
Deitado o cadáver convenientemente, em decubito ventral,
pratique-se uma incisão, indo do occipital á base do coccyx ao
longo das apophyses espinhosas. Disseque-se a pelle e as partos
molles, massas musculares espinhosas de um o de outro iado,
raspando o osso. Muito próximo á base das npophyse-j espinhosas e de cima para baixo, serrem-se de cada lado as lâminas
vortobraes. Levantado todo o plastrão ósseo, si só consegue, ou,
uma a unia, todas as porções cortadas das vertobras, examine-se

exteriormente a dura-mater, abra-se esta meningo por uma
incisão longitudinal, inspeccionem-se a pia-mater e a medulla
em toda sua extensão, cortem-se da cada lado por incisão longitudinal as raízes nervosas da medulla, extraia-se sua porção
inferior do sacro e coccyx e superior do buraco occipital, o desligadas todas as connexões, retire-se do canal, e, fora, examine-se
mais detidamente, praticando uma serie de cortes parallelos e
transversaos, deixando, para continuidade do todo, as meninges
anteriores.
4.° Pescoço, cavidade thoraxica e abdominal (incisão geral):
A partir de pouco abaixo do mento, tracc-se uma inoisão
que vá, atravoz do pescoço, thorax, abdômen, contornando ã
esquerda a cicatriz umbelical, á symphyso do púbis, comprohendendo apenas as partes molles externas. Com precaução
faça-S3 uma pequena abertura penetrante até o peritoneo,
consentindo a passagem de dous dedos, que afastados om V
áeixem facilmente operar a incigão completa, sem o menor
perigo de lesar os orgams subjacentes.
Levantadas em cima as partes molles incisadas e rcpuxadas
para cima e para fora, ao livél das falsas costellas e parallelamento a ollas, destaquem-se as inserções musculares e,
raspando a caixa thoraxica neste ponto, desnude-se até certa
altura de suas partes molles, cinco centímetros, cerca, para
fora, distante do ponto de juncção das cartillagens costaes nas
costellas. Na secção das partes molles notem-se todas a j particularidades encontradas o complete-se esta p'i,rte do exame
com a observação do diaphragma, sua disposição, abobadainento, marcando com os dedos o grão dessa elevação ou a
correspondência de seu limite superior com uma das costellas
ou espaços inter-costaes ao Jivéi da linha mamillar, disposição das vísceras ou algum conteúdo insólito que, porventura,
exista.
5.° Thorax :
Pela incisão já feita anteriormente, resolutamente, faça-a
a dissecação das partes moiles, separando-as em cada lado em
grande extensão.
Correspondendo á linha mamilar, com o costotomo, cortem-se, de baixo para as costellas, fazendo o com bastante
precaução á primeira, para não lesar os vasos subjacentes.
Desarticulando o osterno da clavicula, cortado o feixe esíernal
do músculo- esterno-cleido-mastoidêo, o ligamento costo-clavicular, tome-se do estorno por sua extremidade inferior
separem-se as inserções do diaphragma, nas cartillagens costies
e no appondice xyphoide, levante-so progressivamente para
cima, separe-se do mediastino, raspando cautamonto a superfície
interna do osso para não lesar os vasos intrathoxacicos, nem
o pericardio ; observem-se então o catado dos saccos pleuraes e
o conteúdo anormal que possam apresentar, o aspecto do pulmão,
particularidades sobro os vasos o ainda sobro o mediastino e
gânglios ahi existentes.
2269 — 6
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0." Poricardio o coração :
Abra sã o sacco pericardico com uma tesoura, notando symphyses, se existirem, espessura,conteúdo, estado do coração, seu
aspecto exterior, dimensões, estado dos vasos coronarios, replecçãodascavidados, rijeza e consistência.
Para o exame do colação a regra ofFereco dous modos de
proceder, que se excluem por vantagens o inconvenientes recíprocos, competindo ao porito escolher, deaccordo com o caso que
visar.
Abertura do coração dentro do thorasa : Introduzido o indico
esquerdo sob o coração, neste ponto de apoio suspenda-se o façase com 03 outros dedos girar o mesmo sobre o seu eixo, da direita para a esquerda, de sorte que bem claro se tenha a borda
direita ou inferior da viscera em que vão ser dados os dous primeiros cortes.
l , ° Uma incisão que parta do meio do espaço que separa as
embocaduras das veias cavas e termino na mesma borda, immediatamenta adiante da base, abrirá convenientemente a auricula
direita.
2.° Ainda nessa borda, como em continuação da linha precedente, começando da base, inciso-se profundamente para que
a lamina penetre no interior do veritriculo e dalii dirigindo-se
para a ponta, muito mais levemente, para no extremo não lesar
o septo intraventricular : ficará patente a cavidade do ventriculo direito e permittido o estudo do seu conteúdo.
Tomando a ponta do coração o levando-a para cima e para
esquerda, abraçada a víscera em baixo e á direita pela mão
colloque-se de tal sorte que fiquem bem a mostra a borda superior e esquerda e parte da parede posterior : nesta posição
procedam-se ao terceiro e quarto cortes.
3.° Começará sobre a veia pulmonar superior ã esquerda,
indo até a base, servindo de reparo nesto ponto a veia coronaria, sobre um dos lados da qual terminará o mesmo : deixará
aberta a auricula esquerda.
4.° Indo, na borda correspondente, desde immediatamente
abaixo da base ato um pouco antes da ponta, energicamente,
abre-se o ventriculo esquordo.
Proceda-se concurrentemente ao exame das cavidades : da
auricula direita e seu conteTido, notando logo a amplitude do
orificio atrio-ventricular, introduzindo por elle o índice e o
médio, sem violência; o ventriculo direito, a auricula esquerda
o ventriculo respectivo, seguidamente.
O exame mais minudente do orgam só se podo effectuar
no exterior, extrahindo-o, pois, para fora do thorax. Levantese o coração com a ponta dirigida para cima e cerce com suas
implantações na víscera, pur ires ou quatro grandes golpes, dêsprenda-se-o dos grossos troncos vasculares da base.
Apreciem-se as secyões da aorta e da artéria pulmonar, seu
calibre, consistência das paredes e mantendo uma ou outra,
respectivamente, em posição vertical, de sorte que o plano do

orifício fique exactamente horizontal sem experimentar desvios
nem tracções, faça-se correr sobro o intorior dellas um pequeno
fio de água. Em virtude disso, as válvulas sigmoides adaptar-sehão, fazendo perfeita occlusão, si sufflcientos, não permiUindc
que o liquido escape, ou ao contrario deixando o escoar-se si uma
iusuíliciencia aortica ou pulmonar existir.
Fará experimentar a sufficiencia das válvulas atriovenjriculares, rccorra-so á pratica do Cornil, immergindo o coração em um vaso de água deixando esta penetrar e encher-lhe
as cavidades, comprimindo subitamente a poi\ão ventrioular,
observando si o liquido jorra pelas válvulas mal occlusas, ou
negativamente.
Para abrir completamente os ventrioulos são precisos mais
dous cortes convenientemente dispostos, para nem só poupar os
músculos papilareá e lacioias valvulares tricuspides e mitraes,
como as sigmoides ;;,rteriaes.
5.° Disposto sobre um plano, corno em sua posição normal,
trace-se uma linha que do extremo inferior da borda cortada do
ventriculo direito, desviando o músculo papilar para não o
interessar, vá cahir sobre o meio da artéria pulmonar, guiando
as pontas das tesouras para poupar as sigmoides.
6.° Voltando a bar.la esquerda para cima, faça-se no
ventriculo correspondente uma incisão, que, partindo da ponta,
no logar em que termina a anterior da mesma borda, se \á
desviando em angulo agudo para terminar no meio da aorta,
separando externamente a artéria pulmonar quo se lhe antepõe
e guiando no extremo o instrumento para que passo entre as
sigmoidcs, sum offonsa dellas.
Este metíiodo tem sua escolha imposta nos casos em que
se supponlui vantajoso apreciar a qualidade e a quantidade
relativa de sangue
contido em cada uma das cavidades do
coração e ainr!a quando, em presença de uma grande embolia
pulmonar, se deseje posquizar o embolo, sem deslocal-o. Quando
maior conveniência houver em só indagar do estado de suütciência occlusora das válvulas ventricularos, por processo mais
preciso que a pratica de Cornil, rocommcndada anteriormente,
recorra-se ao seguinte :
Extracção primitiva do coração porá fora do t/iora.o : Examinado exteriormente, levanto-se o coração pela ponta e cortem-so, rente com o pericardio pariotal, os grandes vasos
dependentes. Conduzido para fora, um novo exame externo,
muito mais preciso, pôde ser conseguido.
Incisadas, pelo meio já indicado, as auriculas direita e esquerda parmittü-ão o exame de seu interior e da superfície auricular das válvulas mitral e tricuspide.
A prova da corrente da água polo meio já prescri pto para
as sigmoide.s, demonstrará sua sufflciencia.
Para fazer a mesma indagação da mitral, sustonte-se o
coração na palma da mão esquerda, com o médio e o indica
prenda-se a aorta, e deixe-se cahir sobro a face auricular da
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mi trai um Ho do água que oncha o ventriculo e depois a auricula. Comprimindo com a mão direita o ventriculo repleto,
sangue, coalhos, água, são expeilidos ; limpa a cavidade, si a
cera, dando as outras íncisões prescriptas anteriormente.
Abram-se e pesquizem-se em seguida as coronarias.
Dopois do coração abram-se o examinem-se os grandes vasos,
deixando a aorta e as carótidas para depois do retirados os pulmões.
7." Pulmõas :
Examinados os aaccos pleuraes, seu conteúdo normal ou patbologico, pericardio, coração e grandes vasos, procure-se retirar os! pulmões da caixa thuracica. Para isso busque-se com a
mão separa-los de qualquer adhoreneia, o livres, repuxados
um pouco para baixo o para frente cortem-se horizontalmente,
primeiro p bronchio esquerdo, depois o direito.
Examinem-se, então, detidamente, as pleuras, suas superfícies, c-ístado, disposição e particularidades encontradas e todas
as eircumstancias externas dos pulmões, volume, fôrma, coloração o consistência, podendo até submettel-os ã prova-liyd.rostatiea.
Para inspeccional-os internamente colloquem-so sobro um
plano por sua face diaphragmatica, mantenha-se a borda anterior por uma das mãos e pratique-se uma longa e profunda
incisão comprehondendo quasi toda a espessura, do cima a
baixo na direcção do hilo.
GoJpos paralielos, convergindo para o hilo, pormittirão
mais completo exame, mantendo as concexões do orgam. Por
meio Io tesouras vão se abrindo successivamente as vias aéreas
e circulatórias, das maiores ás rnais íinas ramificações, até as
diminutas que não permitiam mais esse exame.
O exame microscópico de cortes do pulmão fresco pôde ser
preciso.
Complete-se a inspecção, revistando as paredes internas da
caixa thoracica.
8.° Pescoço :
Comece-se applicando sobro oosopliago uma ligadura acima
do livé.i da crosaa da ;;orta, para impedir que as matérias provindas do estômago sujem a cavidade thoracica, cortando o
orgau assim ligado.
Detcollem-se, de cada lado, as partes molles externas, pela
ineigao ia ordenada precedentemente.
Cortadas as inserções inferiores de todos os músculos do
pcscpgo, voltados então para cima, obsorvem-se os vasos da
regia >, uotadamente as carótidas, especialmente suas paredes, a
t h y r . t d c , o larynge, a traehéa, incisando-os o abraido-os &uccessivarnontc.
Identicamente proceda-se com o esophayo e o pharynge.

O corpo e os cornos do osso hyoirle devem ser bem examinados para o reconhecimento das Craeturas de que podem ser
sede.
O exame complementar, das amygdalas, gânglios lymphaticos, nervos e glândulas salivares, estados das massas muscularus profundas do pescoço o porção cervical da columna vertebral devem seguisse.
9." Abdômen :
Por motivos de dependência anatômica o conveniência
technica, dovo-se obedecer â seguinte ordem do inspecção dos
órgãos abdominaes :
I. Epiplon e poritoneo pariotal ;
II. Baço;
III. a) Rim esquerdo, cápsula supra renal, nroterio ;
b) Rim direito, cápsula supra renal, ureterio ;
IV. Bexiga urinaria, urethra;
V. a) Próstata, vesiculas semiuaes, p^nis, cordão espermatico ;
b) Vagina, utero, trompas, ovarios ;
VI. Recto ;
VII. Duodeno, porção intestinal do colédoco ;
VIII. Estômago ;
IX. Ligamento hepato-duodenal, conduotos excretores da
bilis, veia porta, vesicula felica, ligado ;
X. Pancreas ;
XI. Intestinos, delgado e grosso ;
XII. Mesenterio, gânglios lymphaticos, viisos, etc, ;
XIII. Gânglios lympuaticos rotro-peritoueaes, aorta, veia
cava inferior.
10.° Epiplon:
Já examinado por occasião da abertura do ablomen o
grande epiplou o o peritoneo pariotal podem agora ser detidamente estudados.
11.» Baço :
Apprehendido e separado o baço, trazido para fora o para
cima, cortem-se os vasos na proximidade do hilo, retire-se-o da
cavidade abdominal, apreciando o volume, fôrma, consistência,
coloração, disposição e espossamento da cápsula.
Façam-se então acertes longitudinaes convergindo para o
hilo, permittinlo verificar o estado dos tecidos, sua vascularisação e modificações possivnis.
12." Rins, cápsulas supra-renaes e urcterios :
Xo mesmo lado do baço, á esquerda, levantando o rejeitando á direita os orgams abdominaes circumvisinhos, porções
ascendentes e descendentes do intestino, etc., procure-se o rim
esquerdo, cápsula supra-renal e ureterio, pondo-os a descoberto
para um summario exame extarno,
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Destaque-se o diaphragma ao livél de suas inserções cosfcaes,
trace-se uma incisão somt-circular atrás do rim, ao longo de sua
borda convexa, e outra semelhante na borda concava c voltada
para ello, eomprehendondo vasos renae?, uretorio, cápsula
supra-ren:\l, e ó fácil sua retirada.
Examinada a camada cellulo-gordurosa que o reveste,
faça-se na superfície da capsuli, ao longo da borda convexa, uma
incisão pouco profunda, pai'a descorticar o orgam.
Desadherida a cápsula onvoltora tom-se a nu a superfície
do rim, permittin;lo a observação de seu aspecto, cor, tamanho,
consistência, peso, fórma^ete.
O exame interno ó feito após a secção cm duas metades,
operada por incisão ao longo da borda interna ainda, extensa
e profunda, até o bassinete. A secção dos cálices o bassinetes
completará o estudo necroptico.
Para o rim direito o processo será o mesmo, devendo-se
para procural-o trazer para a esquerda o intestino e orgams
deslocados, desligar o cecurn, os colons ascondente o transverso
afastando-os também para a esquerda, assim como o fígado,
que convém levantar um pouco para não ser lesado.
13.° Orgams genito-urinarios. Recto:
Procure-se a bexiga, examine-se uo lugar, e, desprendida
de suas adherencias na symphyse pubiana, incise-so sua parede
anterior por meio do tesouras, permittindo larga inspecção e
palpação da superfície interna pólos dedos e a apreciação de
seu conteúdo.
Os orgams pelvianos são então retirados no todo para um
exame ulterior, fora da cavidade.
Com a faca procure-se destacar o reato, da parolo posterior,
trazendo-o para cima o para deante, e, raspando resolutamente
a superfície interna da bacia, excave se a mesma, desprendendo
todas as partes molles.
Na borda inferior da symphyse pubiana destaque-se a parte
superior da urethra, no homem, e, por largas incisões paralellas cortem-se as partes molles no perineo até o ânus, que
deve ser retirado com o recto tendo sido circumscripfco por um
corte circular.
Puxando a bexiga e o recto para cima o para traz com a
ponta da faca cortando as ultimas connoxões, tem-se no conjuncto os orgams genito urinarios e a ultima porção do intestino
grosso a examinar.
Na mulher, afastadas as coxas, no lado doa grandes lábios,
trace-se uma incisão curva do eoucavidade interna indo encontrar-se acima com a do lado opposto no rtiunto do Venus, abaixo
nas circumvisinhanças do ânus.
A urethra é incisada por tesouras em toda a sua extensão
até a bexiga sendo a porção peniaua ao longo do raphe mediano
dos corpus cavernosos.
A próstata será examinada por incisões oblíquas, na dir-ecção
dos conductos ejaculadores.
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A bexiga largamento aberta permittirá ver o eólio, o trigono, a desembocadura dos uretherios.
As vesiculas scminaes são examinadas separando a bexiga
do recto e procedendo a alguns cortes.
Por meio do cordão espermdtico p através do canal inguinal
trazem-se á cavidade abdominal os testículos, notando adherencias, corpos livros, oxsudados, etc. Os testículos a nu façarn-se
incisões longitudinaes, passando através do corpo de Highmore,
indo ter ao epididymo, separando-o.
Na mulher, a urethra será incisada om sua face anterior,
cortando conjunctamonto o vestibulo, clitoris, e o penil, na
linha mediana.
A bexiga sara aberta como no homem.
A vagina será incisada lateralmente e a esquerda, em toda
a extensão.
O collo uterino, inspeccionado com uma tesoura faça-se uma
incisão em sua face anterior, continuando a secção até o fundo
do utoro; dos extremos desta, transversalmente, tracem-sa dua?
outras para oa lados, na direcç-ão das trompas, de rnodo a riscainas paredes do órgão uma secção em T que permitia bem examinal-o.
Abram-se as trompas em toda sua extensão e os pvarios no
sentido de seu grande eixo especialmente em grávidas, puerperas, etc.
O recto será aberto com tesouras, ao longo de sua borda
posterior, om todo seu comprimento, observando-se particularidades da mucosa, grão do vascularisação, estado do osphinctor, etc,
14.° Duodeno. Estômago:
Inspeccionadas as partes visíveis, procure-se com a mão
saber da situação, forma, mobilidade, consistência e volume dos
orgams. O dedo explorando externamente o pylóro, penetra
facilmente no hiato de Winslow e pode verificar o estado do
epiplon gastro-hepatico e da peiuenacurvatura.
Para abrir faça-sa uma extensa incisão ao longo da grande
curvatura, indo até a faço anterior do duodeno. A medida que
este corte vae abrindo a víscera, aprecio-se seu conteúdo, que
se poderá recolher, para um exame minucioso, seguindo-se a
inspecção da superfície interna.
Indague-se o estado de permeabilidade do colédoco e do
cystico, fazendo expressão na vesicula biliar e notando o escoamento que se faz no duodeno; introduzido o dedo sob o ligamonto hepato-duodenal, inoida-se sobro este delicadamente para
observação do canal colôdoco, veia porta o artéria liepatiea.
Só depois retirem-sa o estômago e o duodeno para maiores
pesquizas fora da cavidade.
15." Fígado e vesicula biliar:
Apreciados em sua situação normal estes orgatns, sob o ponto
de vista do sua disposição, forma, consistência, cor,_ dimensões,
relações com os orgams visiolios, retirem-se da cavidade.

Tomando entre as mãos o lobo esquerdo e trazendo para
cima o para fora desprendam-se profundamente todas as aderencias, separando-as.
O pediculo do ligamenío hepato-duodenal cortado é separado de suas adnerencias cjm o flgado o a vesicula felica ;
esta por sua vez insulada o aberta com tesoura permíttirá o
estudo de seu conteúdo.
Ao longo da face convexa do fig.ido, de um lado e de outro,
nos dous lobos, 1traco-so uma grande incisão transvei'sal, a que
se podem seguíi outras aos lados, parallelamente, procurando
no liilo guardar a contiguidade das porções cortadas do orgam.
.16.° Pancreas. Gânglios e ploxos:
Descoberto o pancreas e examinando externamente, uma
incmo anterior o longitudinal, da cabeça á cauda, pcrmittirá
examinar
pelo corte.o tocido da víscera e o canal respectivo, si afctingiilo
Retirada a glândula, será fácil examinar o gânglio celiaco
e o plexo solar, adaanto dos pilares do diaphragma, entre a
origem do tronco celiaco e as cápsulas supra-renaes.
17.° Intestino delgado e grosso:
Dopois de ter examinado cada uma das porções do intestino,
notado a extensão, consistência, volume, otc., desprenda-se
inteiramente, a partir do cocum o indo até o jejuuo, sua insersão meseaterica.
Com tesouras ou onterotomos, a começar do jejuno, e fora
da cavidade abdominal, abra-se todo o intestino, totalmente í)u
por partes, tonçlo o cuidaJo, nosto caso, do fazer ligaduras provias entre os diversos traetqs; observem-se a natureza do conteúdo, o estado da superfície interna e notadamente certas
regiões, como a parte terminal do intestino delgado, a válvula
ileo-cecal, o appendice vermicular, etc.
18.° Meseníerio:
Inspeccionado já no começo, por ocoasião da abertura do
abdômen, o mesenteriodeve agora ter o seu exame completo, com
todos os seus diverticulos, chamando a attenção o estado dos
vasos e gânglios meseníericos.
.19.° Vasos, gânglios, otc:
Desprenda-se o meseníerio de suas adherencias á columna
vertebral e delle libertado examinem-se e abram-se a aorta
descendente e as artérias iliacas, as veias cavas e iliacas, passando em seguida aos gânglios retro-peritoneaes.
Pesquize-so o estado do canal tboracico o da cisterna do
Peequet, anormalmente manifestos.
30.° Membros:
O exame dos membros ú feito quando requerido por círcumstancias particulares : luxação, fracturas, lesões ósseas, articulares, etc. Não ha mistar do regras especiaes para osso exame,
feito, entretanto, com a minúcia dos antecedentes, si exigido.

IV

Envenenamento
Art. 108. Toda vez que haja uma suspeita de envenenamento o a autópsia devo dirigir-se do um modo especial, com
o fim do colher com segurança a causa da morta o o agente que
a motivou.
Como condição preparatória para um exame desta natureza, faça-so a acquisicão do vasos de vidro, de bocca larga,
fechados EI esmeril ou com tampos adaptados exactamente, podendo conter cerca de cinco litros, os maiores, o 100 a 200 grammas os menores.
Devem ser extremamente limpos com água acidulada por
ácido chlorhydrico ou água alcoollsada e enxaguados com água
distilada. Folhas de papel pergaminho e de cauchú para revestir externamente o boccal do^ vidros, fio para prondel-os, rótulos
em branco para inscripção, firmas e outras precauções para
assegurar a authenticidade, completam o material.
Ó exame externo pôde em casos espcciaos, dar informações
utois ao perito e será procedido rigorosamente, aliás, como nos
casos geracs do art. 106.
O exame interno devora sampre iniciar-se pela envidado
abdominal.
A' simples ingpecjlo veriílcar-se-ha o estado e disposição
d is vísceras, assim como sua vascularização, oxsuJados anormaes, cor, cheiro quo oxhalem.
A primeira determinação nestes casos ó rotirar as viscoras o seus conteúdos sem que nenhuma porção destes se porca
nom'soffra a juncção do substancias oxtranhas, sob qualquer
pretexto que soja. O proceito immo:iiato ó recolhol-as e os conteúdos em vasos separados.
Si existe um exsudado ou transudado pcritoneal, deve ser
recolhido, ao menos em parte, e confiado a um frasco.
Ponha-se uma dupla ligadura no extremo inferior do esophago e outra ao livél do pyloro, e, assim circumscripto o estômago, seja retirado da cavidade, cortando entre as duas
duplas ligaduras. Leve-se a um dos vidros, abra-se com tesouras na região indicada, extravasem-se as matérias contidas
no interior, observando a cor, o cheiro, a reacção o qualidades
particulares.
Examinando o conteúdo recolhido ao frasco e osvasiado o
estômago, leve-se a víscera a uma placa de vidro bem limpa e
distenda-se aberta para o exame de suas paredes. Para isso póde-so laval-a com precaução, para melhor apreciar as lesões,
recolhendo a água da lavagem, pois ó pjssivel tenha acarrotaclo um pouco do tóxico. Cada substancia particular, segundo
sua acção immodiata, feiçoando essas lesõss, sinão com um
cunho característico para cida uma, ao m
;nos com uma apparoncia variável dentro do certos limito.4, mas constante para
um corto grupo do tóxicos, sorá preciso notar o gênero, modo,
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extensão e caracteres das lesões observadas. Completo o exame,
rejeite-se o orgarn para o vaso que já recebeu seu contendo.
Duas outras ligaduras collocadas ao livél do recío e no
extremo do intestino delgado permittirão separar estas duas
porções do tubo intestinal, indo-se abrir em dous vasos differentes, que receberão, respectivamente, seu conteúdo e,
depois do exame, os duetos abertos.
A autópsia da cavidade abdominal completar se-ha pelo
exame do fígado, baço, rins, urotherios, bexiga urinaria, etc.
A do thorax pormittirá verificar a existência de Jiquidos
plenriticos e os recolher, estudar o coração o seu^conteudo, pulmões, vasos e finalmente o esophago, lovado então ao vaso que
se destina ao estômago.
A medulla e o cérebro depois de um rápido exame serão
juntamente colloccionados.
Fragmentos, ossos longos e largos, de carne muscular, tirada de preferencia ao psoas, ao diaphragma o aos membros, do
pelle, em algum legar ulcerado ou ferido, serão igualmente recolhidos.
Será esta a distribuição dos orgams e líquidos normaos e
pathologicos confiados aos vasos portadores:
1° Esophago, estômago e seu conteúdo ;
2° Intestino delgado o seu conteúdo ;
3° Intestino grusso e seu conteúdo ;
4° Fígado e vesicula biliar ;
5° Rins e bexiga urinaria ;
6° Urina;
7" Sangue ;
8° Coração, pulmões o baço ;
9° Cérebro, o modulla ;
10° 500 grammas de músculos;
11° Fragmentos de ossos.
Porções ainda não dissolvidas de veneno encontradas no
estômago, ultimas dejecções do enrenenado e substancias rejeitadas pelo vomito, recolhidas em casjs especiaes exsudado
ou transudado peritoneal, si houver, pedaços de polle ferida ou
chagada, caso exista, devem ser respectivamente confiadas a
vasos portadores.
Notí casos de exhumação, alóin dos orgams, sejis destroços
ou resíduos putrefeitos, cabollos e ossos, si inais existir, recolham-se em vasos adequados, fragmentos do esquife, da mortalha, substancias pulvernlentas achadas, amostras da torra
adliorente, sobreposta, sobposta, de aos lados do cadáver o de
alguns metros distante, de natureza análoga, para os eíTei tos
do exame comparativo, si preciso.
Fixe-se então, em c:ida um dos frascos, a rolha ao gargalo
pelas carapuças de cauchú o de papel porgaminho humedecido
atadas por numerosas voltas de fio, bom amarrado, sobre o
qual se derrame um pouco de cera e imprima-se o sello ou signal para dar caracter de authenticiuada.

Convenientemente rotulados e authenticados com as firmas
dos peritos o da autoridade, sorão estes vidros enviados ao laboratório me.íioo legal, para a perícia tóxico lógica, acompanhados do protocollo da autópsia.

V
Incêndio. Asplii/xias (Innunilação e morte pof anesUiesicos
inclusas)
Art. 109. Nos casos d» incêndio, asphyxias (inundarão o
morte pelos anestbesicos, oompfétiendidos), as autópsias serão
conduzidas como geralmente, levando-se ensretaoto as pesquizas
alóm das três cavidades sempre obrigadas, pois são capitães em
alguns destes gêneros d^ morte lesões do pescoço, da face, da
medulla.
Toda vez qe preciso fôr,p_ara elucidação pericial, sangue ou
outros líquidos orgânicos, serão enviados ao laboratório medico
legal para exames espectroscopicos, chimicoá, cryoseopicos, etc.

VI
Infanticidio
Ari. 110. Os peritos devem começar obtendo além de todas
as informações progressas sobre o parto, sua facilidade ou
trabalho, occurrenaias, legar em que se deu, circumstancias
que o cercaram, testemunhas que o presenciaram ou por qualquer motivo delle tiveram conhecimentj, outras relativas á
criança, o modo porque foi achada, como e orn que disposição,
logar e condições ambientes, mencionando objectos, pannos,
manchas recolhidas.
Vindo o recém-nascido acompanhado dos annexos fotaes,
cumpre fazer o seu exame. Deacreva-se a placenta, mencionando si unilobulada e arredondada, ou ehanfrada o multilobulada, caracteres particulares, vasos do cordão rotos em sua
proximidade, peso, comprimento, largura, espessura verificando
se está íntegra ou esphacelada e si apresenta sígnaes pathologicos. Observe-se a porção plancetaria do cordão, seu mudo
de inserção, torção, divisões, dimensões. Membranas, si existirem, de\7em ser descriptas.
Inspeeionc-se externamente o cadáver, notando-se seu
desenvolvimento, constituição, estado dos tegumentos, cor,
disposição, rugas, manchas pergaminhadas provenientes da
dissecação, livores cadavericos de hypostase,manchas de sangue,
de meconio, inducto fetal, rijeza cadaverica, signaes de putrefacção, etc., descrevendo cum minuciosidade a situação, oxteasão e particularidades desses signaes.
Determine-se o sexo, a altura, o peso o complote-se o
exame externo.
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Cabeça: Apreciados o tamanho e conformação, proporções
em relação ao resto do corpo, investigue-se parte por parte,
o couro cabílludo, pellos de que é, revestido, estado das moleiras, bossas sero-sanguinoas, traços do violência e assim a
face, descrevendo olhos, orelhas, nariz, bocoa ; mencionando
circumstancias anatômicas e quaesquer indícios de violência
externa quo possam existir. Com o compasso de espessura tomem-se os diâmetros anterc-posterior ou occipto-froutal, o
transverso (bi-pariotal ou bi-toraporal), o occipto-mentoniano,
o suboccipto-bregmatico.
Pescoço : Descrevam-se seus caracteres, menoionein-se
manchas,
impressões, suffusõos sangüíneas, erosõjs e traços do
Jcsões
encontraveis.
Thorax : Descrevam-se a conformação geral e traços do
lesões encontraveis, tornem-se as circumferencías no vértice e
na base, os diâmetros bi-acromial e estorno-vertebral.
Abdômen: Aprecie-se o estado dos íegumentos, abobadame n to ou depressão do parede, traços d J violência; estado do
cordão, extensão, disposição, nós que por ventura tenha, cnrolamento possível sobre o pescoço, íhorax, abdômen, notando o
sulco resultante ; si cortado, a superfllcie do secção, dilaceramentos, rupturas, ligaduras, si cabido ou retraindo em cordão
fifiroso escurecido, seus caracteres e os daferila ou cicatríz
umbilical com suas particularidades; os orgams sexuaos, investigando particularmente o esci^oto e a situação dos testículos,
nos meninos, e cJitoris, nymphas, vagina o grandes lábios nas
meninas; o ânus ; torne-se o diâmetro bi-iliaco.
O dorso, a columna vertebral,, os membros, especialmente
nestes, o estado das unhas devem ser examinados para o conhecimentoapreciáveis.
do sua çjnformação, disposição, proporções e traços de
lesões
Incisão externa e abertura do abdômen: Do lábio inferior
ao púbis, incisern-se as partes molles, tendo o cuidado de
bifurcar a linha, seguindo-se de um e outro lado do umbigo.
Note-se o grão deabobadamento do diaphragma, medindo com
os dedos sua correspondência externa com as costellas ou espaços intercostaes. Passe-se uma dupla liga dura no caivlia o no
pyloro.
Bocca e pescoço: Incisom-se as bochechas a partir da commissura dos lábios d, orelha _do mesmo lado e dissequem-se as
partes molles abaixo da incisão ato a parte inferior do pescoço,
inspeccione-so a cavidade buccal, suas paredes, língua, fundo
da garganta, pharynge, orifício superior do laryngo, parto
posterior das fossas nasaos, o pescoço, examine-se o estado
dos vaso 3 do larynge, do osso hyoide, dos músculos, da porção
cervical da columna vertebral. Uma ligadura abaixo do laryngo permitte abril-osem deixar expostas as vias aoroas.
Thorax: Destacadas as partos molles, retire-se o plastrão
esternal, cortando as clavículas pelo meio e levando as secçõos

parallehmente até a base do thorax. Examine-se o íhymo, sua
fôrma, desenvolvimento, cor e signaos particulares. Notem-se
os pulmões, si deprimidos na parte superior do thorax, não
lobulados, lisos, cor de flgado, vermelho-escuro, ou, ao contrario, roseos, menos cempactos o densos, riscados de pequenas
marmorisayões ou linhas escuras circumscrevendo os lobulose,
enchendo o thorax. Examinom-sa o pericardio, seu conteúdo,
manchas luntículo,ros o o coração, observando a quantidade e
a qualidade do sangue que contém, esmiuçando todas as dependências, vcntriculos, auriculas, válvulas, buraco oval, aorta,
artoria pulmonar, veias, canal arterial.
Retirem-se então cs pulmões para o exame externo o para
pi'ova docimasica. A palpação o inspocção podom informar da
consistência das diversas partes do orgam, dos signaes do putrefacção, existência de pequenas bolhas de ar, zonas atelectasicas, etc.
Em um vaso de capacidade sufficiente, largo o profundo,
cheio de água na temperatura ordinária, serão os pulmões c.ollocados com cautolla, sem adherirem ás paredes por ponto algum;
observein-se então si sobrenadam ou si submergem, rápida ou
lentamente e, neste caso, si ficam om meio de liquido ou vão
ter ao fundo do vaso. Retire-se a arvoro aérea, separem-se os
dous pulmões para iguaos verificações, insulados, Íntegros, a
principio, cortados por fragmentos, posteriormente, notando
por occasião das secções a consistência, superfícies de incisão,
quantidade de sangue, estado dos bronchios, alterações ateioctasicas ou outras encontradas.
Incisües ao longo da trachéa o dos bronchios permittirão
seu ostudo e do algum conteúdo .anormal quo offoreçam.
Abdômen: Voltando ao abdômen primitivamente aberto,
procure-se o estômago, já ligado ao livél do cardia o do pyloro
por duas duplas ligaduras e separe-se o orgam por ellas delimitado. Examine-se externamente, observando o estado de réplecção ou vacnidade e submetta-se á prova hydrostatica. Si
alguma parte sobrenada, tira-so a prova real da existência do
ar incluso, introduzindo através das paredes a agulha de um
trocarto: escapar-se-hão bolhas gazosas. Abra-se em seguida a
víscera, notando o estado de suas paredes e sobretudo seu
conteúdo, sentindo-lhe o cheiro, observando cor, aspecto, consistência e recolhondo-o si preciso, para um exame toxicologico.
O esophago aberto, em seguida, note-se o estado de suas
paredes e de seu conteúdo si existir. Veriliqucin-so a situação do
figado na cavidade abdominal, suas relações e inlluoncitis sobro
o abobadamento do diaphragma o notadamente seu peso, dimensões, f.ôr, estado de irrigação sangüínea ; vesicula biliar e seu
conteúdo. Pese-se o baço, examinem-se sua superfície, dimensões, cor e lesões oncontraveis.
Notom-so o estado dos rins, sua coloração, poso, estado de
irrigação e presença possível do infarctos nas papillas renaes.
Abra-se a bexiga, certificando si contem urina, su-i quantidade e qualidade. Examinem-se os orgams sexuaes internos,
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os testículos, si ainda não desceram para as bolsas, os ovarios
e o utero, nas crianças do sexo feminino. Já ligado o duodeno,
abaixa do pylufo, e collocada uma outra ligadura no recto, separe-se concluso o intestino, posto também á prova docimasica o aberto depois ao livól da incisão inesenterica, observando a vacuidade ou o conteúdo de certas partes, a presençado meconio o suas qualidades nas diversas porções do intestino
grosso.
Craneo e cérebro : Usando a mesma incisão retro-auricular das partes molles, desnude-se o craneo. Estudem-se o
periosteo e as moleiras, suas dimensões, caracteres e gráo diverso de ossiflcagao dos ossos do craneo. Com uma tesoura o com
o maior cuidado, a partir da moleira anterior, corte-se circularmente o craneo, retirando a peyuena calota, respeitando,
todavia, as lesões encontradas, para o que se dará outra orientação aos golpes. Lesões apparentemente despercebidas podem
ter grandes effeitos internos; convém examinar contra a luz
o couro cabeüudo e pequena calota, posquizando-os. Descrevam-se o estado das menínges, da massa cerebral, sua superfície, particularidades, lesões, e retirada da cavidade, procedam-se aos cortes variados prescriptos. Afastada a massa
encephalica, inspeccione-se cuidadosamente a base do craneo.
Para proceder ã docimasia ótica ou aurioular incise-se, transversalmente, a base atraz das apopnyses mastoides e adiante
pelo meio das arcadas zygomatíoas, desarticule-sc o maxillar
inferior e o atlas e sobre o bloco separado abra-se com thesouras
a cavidade da orelba media investigando a existência de grumos
mucosos da caixa do tympano, si dosappareram parcialmente
ou estão aubstituidos por algum conteúdo insólito.
Medulla : A abertura operada com tesouras permíttirà
saber a relação das lesões externas com as do canal vertebral
e seu conteúdo ou lesões especiaes a este.
Membros: O exame dos membros se faz mister não só para a
verificação de fracturas, luxações, despedaçatnentos, esmugamentos, mas, sobretudo, para o informe do gráo de ossiftcacão
dos diversos ossus, circumstancia de altíssimo alcance ; nunca
se de vê omitfcir o exame da extensão do núcleo de ossiflcação
da epiphyse inferior do femur, entre outros.
Cpmplementarmente será avaliada a edade a que chegou o
foto, indagando de sua vitalidade, si necessário.
VII

Recomposição cadaverica
Art. 111. Realizada autópsia, cumpre aos peritos recomporem o cadavor em todas as suas partes, collocando respectivamente os orgams em sua situação natural e fazendo externamente, nos teguinentos, a sutura das partes incisadas, para
que se disfarcem o mais possível as mutilações praticadas.
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VIII
Relatório pericial

Art. l lã. Levada a termo a autópsia e tornadas ordenadament e, á medida que se realisarom as socções, todas as notas,
descripçoes, reparos e particularidades, com esses elementos,
e como complemento da acção pericial, será redigido o protocollo ou relatório do exame cadaverico.
Este instrumento jurídico jiompõa-so essencialmente de
três partos : preâmbulo, exposição, conclusões.
No preâmbulo os peritos mencionarão seus nomes por
extenso, títulos que os recommendom e dão sancçâo legal a seu
mandato, declaração do facto sobre que vão depor e da autoridade que lhes conferiu a investidura.
N» exposição, relatarão os factos observados, seguindo um
methodo uniforme, accorde com a technica adoptada. Para
isso, na descriptiva da autópsia, rubricas diversas dividirão
ordenadamente as declarações do exame. Essas assigualadamente podem ser feitas por lettras e números, segundo o modelo
seguinte :
I. Inspecção externa

l, 2, 3, até 20, por exemplo, diversas secções dosso exame.
II. Inspecção interna
.1 — Cavidade crancaita

21, 22, 23, ato à5, por exemplo, diversas apreciações desse
exame, parte por parto.
li — Cavidades thõraxica e abdominal

36, 37, 38, até -í~, por exemplo, diversos dados e relações
eommuns.
a) cavidade thoraxica

43, 44, 45 até 55, por exemplo, observações relativas aos
orgams diversos e seus exames.
b) cavidade abdominal

56, 57, 58 ato 70, por exemplo, observações relativas aos
orgams e secções abdominaes.
As conclusões trarão deductivamente o juízo pericial
deante dos factos observados.
Em todos os casos será sempre o auto ou relatório pericial
elaborado iminediatamente depois da autópsia, permittindo-se

- 06 -

apenas que a ultima parte, as conclusões, seja posteriormente
appensa, logalmente authonticada, como as primeiras.
O auto deve ser elaborado em linguagem clara, precisa,
intellígivol, sem qualificações nem classificações inorpportunas,
mas accessivel, mesmo aos não profis^íonaes, procurando antes
descrever que nomear, mencionar que classificar.
Devem-se evitar as apreciações vagas c dizer antes em que
consistem os factoò observados que capitular, a esmo, de
inflammado, nlcorado, insólito, contundido, dilacerado, ele.
Outro tanto se deve fazer com certas qualificações que nada
dizem em sua vasta imprecisão : prefira-se medir, pesar, esquadrinhar, comparar, a escrever considerável, pouco, muitu, bastante, claro, corado, plethorico, ademaciado, etc.
Além destes relatórios, podem os peritos, voluntariamente
uu por solicitação da autoridade, oíTorecer quaosquer cominentarios medico-legaes elucidativos.
CAPITULO V
JiXAMKS DE

LABORATÓRIO

Art. 113. Além dos exame í directos no vivo e no cadáver,
a pratica pericial exige muitas vezes, como complemento,
afirmação, decisão, para seu juízo, tochnicas espcciaes que só
podem ser conseguidas nos laboratórios ; é o caso das analyses
toxicologicas, microehimioas, cspectroscopicas, pesquizas de
sangue, esperma etc., em manchas suspeitas ; distincção
qualitativa de pellos e caliellos e seus artifícios tinctoriaes ;
conservação e moldagem de marcas ; preparo e conserva do
peças de convicção; exames histologicos e bacterioscopicos ; photpgraphia medico-legal ; praticas de cryoscopia ; cyto-diagnostico e outras de quo a miúdo se vala a sciencia para doducções
medico judiciarias.
A r t . 114. Obedecidas com oxacção todas as regras prescriptas rio art. 108, os frascos portadores das vísceras destinadas ao exame toxicologíco, acompanhados do protocollo da,
autópsia, serão enviados sem detonca ao laboratório para iniciar-se a pesquiza methodica.
Em livro competente será feita a cscriptimição respectiva,
mencionando o recebido e em que condições, assim como o destino especial que deve ter.
li m regra, q perito reservará metade de cada um dos
frascos, reacpndíeionarta convenientemente, como de começo
para possibilidade do nova perícia ou confirmação requerida da
primeira.
A metade utilisada será por sua vez dividida para formação do conjuncto homogêneo sobre que se instituirão as
pesquizas ordenadas e separação de fragmentos de cada orgam
para os estudos de localisação e dosagem relativa do tuxico.
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Havendo indícios flagrantes ou alludidos de um determinado veneno, a analyse chimica começará pelas indagações
correlatas ; no caso contrario seguirá, os processos geraes de
pesquiza, permittindo investigações sobre os principaes tóxicos, determinando, si possível, não só a dose, como a fôrma de
combinação em que foi administrado.
No diário do laboratório serão minuciosamente mencionadas todas as phases da operação chimica, processos e réa,cções empregados, experiências phyáologicas realisadas.
O relatório constará das três partes clássicas mencionadas,
podendo utilisar-se na exposição de quaesqucr observações
anteriores precursoras ou associadas do veredicto chimieo.
Art 115. As pesquizas de sangue, osperma, meconio, etc.,
om substancia ou em manchas suspeitas, cabellos, pellos, porções de abras textis, etc., realizam-se com os cuidados e precauções dos exames similares já alui lidos, segundo praticas
scientificas autorizadas, exigindo-se o transporte dos objectos a
examinar em frascos convenientes ou caixas asseiadas, si se
tratar de p;innos o pedaços de madeira, etc., de grande volume,
regularmente authenticadas.
O relatório meucionar;i as condições da remessa, os objectos
examinados, processo e technica operatoria usados.
Art. 116. A conservação e moldagem das marcas realisam-se pelos processos indicados em arte, attendcndo á natureza da marca e o destino do molde exacto.
Qualquer orgam ou tecido que o perito pretenda reservar
como peça do convicção será guardado em vaso fechado, de
dimensões proporeionaes, cheio de liquido conservador apropriado .
Art. 117. O exame liistologico, precisado muitas vezes
para delucidações da anatomia mórbida o conseqüente diagnostico medico-judiciario da morte, dependendo em êxito da
maneira de colher os tecidos e das manipulações prévias ao
exame, são de seguir-se as regras indicadas, si outras de scieneia autorisada também se não interpuzerem. Neste caso, taes
praticas precisam de justificativa escripta no protocollo.
Tomem-se fragmentos de differentes partes do orgam, nitidamente cortados com faca bem afiada, em cubos de um
centímetro de aresta, no máximo, para que possam bem impregnar-se de fixadores e endurecedores. A c.ipsula que ré veste
certos orgams (rim, etc.,) deve ser incluída no fragmento. Os
orgams ocos (bexiga urinaria, estômago, intestino, etc.) e as
membranas (mesenterio, meninges, etc.) serão distendidos por
meio de alfinetes em lâminas de cortiça. Nos tumores convém
colher cubos da peripheria, centro e porção intermedia.
As amostras recolhidas devem ser postas em frascos de
bocca larga, cheios de liquido fixador, sempre que possível
em volume 50 vezes superior ao fragmento a fixar, impedido
o contacto directo com o fundo e paredes do vaso por uma
pasta de algodão hydrophilo.
2S69 — 7
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Senio muitas dessas praticas apenas iniciadas pelos peritos
por oecasião da colheiti, no aoto da autópsia, convém sempre
mencionar o realisado, para conhecimento e procedimento consecutivo do profissional de laboratório.
Art. 118. Fazendo-se preciso exame bacterioscopico ulterior, as amostras devem ser colhidas ern condições de segurança, evitando, pelas praticas asepticas, ingerências estranhas. Para o flm utilisar-se-ão lâminas, pipotas, tubos
capillares fechados a lâmpada, agulhas, trocartes,seringas, vasos,
devidamente esterilizados. Os líquidos recolhidos convenientemente são conservados em tubos estéreis fechados com algodão
ou á lâmpada, ou entre duas lâminas juntas, devendo seguir-se o
exame immediatamente. Preparados podem ser obtidos para o
exame em estado fresco ou preliminarmente tratados para a
coloração consecutiva : espalhada a substancia sobre a lamina
por meio d e u ) de platina ou bnrdo de outra lamina, estéreis,
em camada muito delgada ; seccada ao ar livre sob uma campanula, por moio do substancias hygroscopicas ou com auxilio
commedii.lo do calor ; fixada por algumas gottas de alcoolether, pela passagem na ch-imma ou pela platina evaporante, ou ainda pelo aquecimento seguido da acção do sublimado, pode ser enviada para coloração e exames microscópicos.
Entre outros, nos casos de.suspeita ou possibilidade de contaminação gonoooccica; nos at tentados contra o pudor, o exame
baoterioscopico ô formalmente exigido.
Art. 119. As technicas da cryoscopia, do cyto-diagnostico
o outros elementos da someiotiea contemporânea têm cabida
em praticas medico-logaes, utilisadas como nos processos geraes
de diagnose medica, exigem as cuidadosas maneiras de recolher
os líquidos a examinar, prescriptas anteriormente.
Art. 120. A photographia é um elemento de prova pericial
muito importante, sobretudo nas indagações da identidade. O
dispositivo para posição do cadáver, a restituição dos meios
oculares evaporados, a retracção das palpeoras recompondo o
olhar e dando ao mortu uma apparencia do vida, para o fim
da photographia, são aconselháveis. Outrotanto, as praticas
diversas tendentes a recompor a physionomia em seus traços,
fazendo desapparecor a cor anegrada e a tumefacção üadavorica,
peculiares a certos gêneros do morte.
Estas disposições serão tomadas após a autópsia, assim como
a conservaçãof do cadáver pelos meios adequadas, para facilitar o
reconheciinen o da identidade, exposto então ao publico om
mostruario, no Necrotério, caso não tenham tido êxito as
indagações realisadas do serviço de identificação.
Art. l â l . Quaesquer praticas scientiflcas outras, não consignadas ou ainda não utilisadas em medicina legal, teem cabida, por este regulamento, uma vez justilicadas criteriosamente
no relatório e obedecidos os princípios básicos estatuídos.
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TITULO VIII
l>u Gabinete de Identificação e de e
CAPITULO I
1)0 GABINETE, SUA NATUREZA E SEUS FINS

Art. 133. O Gabinete de Identificação e de Estatística
constituo uma repartição autônoma, sob a fiscalização directa e
immodiata do Chefe de Policia, o passará a funccionar na
Repartição Central guando for conveniente.
Art. 123. A repartição será de caracter ao mesmo
tempo civil, policial e judiciário, destinando-se :
a) A fornecer, mediante requerimento ao Director, provas
do identidade ás pessoas honestas e de bons antecedentes que
desejarem um documento dessa natureza, devendo tal documento valer também, para todos os effeitos, como folha corrida ;
6) A proceder á identificação dos' agentes do segurança,
guardas civis e pessoal do serviço interno das prisões ;
c) A effectuar directameute ou por meio das secções filiaes
a identificação obrigatória de todas as pessoas dotidas, qualquer
que soja a sua idade, sexo ou condição social, som oxcepção do
crimes, contravenções ou motivos ;
d) A organizar, convenientemente separado do registro
civil, e sobre a base da identificação, o registro criminal, de
sorte a poder habilitar a Policia, o Ministério Publico e a Justiça em geral com todos os elementos de informação que possam
ser úteis para provar o grão do temibilidade dos delinqüentes
sujeitos a processo ;
e) A fornecer, mediante requisição ao Director, a todas as
pessoas detidas pela primeira vez um attestado negativo, provando que não possuem máos antecedentes ;
/•) Auxiliar, no que lhe couber, o Serviço Medico Legal
na identificação do cadáveres desconhecidos, confrontação e
oxame de manchas e impressões invisíveis reveladas, e photographia de locaes de crimes ;
y) A organizar com inteira minúcia o publicar com perfeita
regularidade, de accordo com os formulários que o Chefe de Policia approvar e com os dados fornecidos por todos os estabelecimentos, repartições e Delegacias de Policia, os mappas estatísticos
dos crimes o contravenções commottidose processados no Districto Federal, e bem assim os quadros de suic:dios, accidontes, movimentos de entradas e sahidas das prisões, entradas^e sahidas de
passageiros e outros que (orem interessantes e úteis ;
/<•) A desenvolver o ensino da filiação morphologica e do
degcriptivo entro os agentes de segurança publica,
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mantendo um curso regulai do freqüência obrigatória para
todos esses funccionarios ; e bem assim a divulgar pelo paiz
inteiro os pn'ces.<os de identificação mais simples e mais perfeitos, esforçando-se por generalizar a adopção do systema
dactyíoscopico, de sorte a estabelecer entre as_ policias dos
diversos Estados um serviço regular de informações, não só a
respeito dos criminosos reincidentes e dos recalcitrantes habituados a infringirem a lei penal, como também a respeito
das pessoas honestas e dos viajantes em geral que desejarem
melhores garantias da administração policial;
i) A publicar mensalmente um noletim Policial, do distribuição gratuita, para divulgar ensinamentos úteis e necessários ao progresso da instituição ;
j ) A manter uma Bibliotheca especial, procurando desenvolvei* a collecção inalienável já existente e devendo ser o seu
funccionamento regulado por um regimento interno expedido
pelo Chefe de Policia ;
/ t ) Distribuir pelas policias de todos o portos nacionaes o
cidades da fronteira as provas de identidade dos indivíduos
deportados, seja por sentença do poder judiciário ou administrativamente por ordem do Ministério da Justiça ;
l ) A dar execução aos convênios internacionaes já firmados
com a Áustria Hungria,'a Argentina, o Uruguay, o Chile e o
Paraguay, para parmuta de informações, recebendo as adhesões
que se verificarem da parte de outros paizes e promovendo
também a realização de convênios análogos que sejam úteis
aos fins de policia preventiva o á defesa contra a delinqüência
profissional, sempre com exclusão absoluta das notas concernentes ao passado político dos indivíduos.
CAPITULO II
llA IDENTIFICARÃO

Art. 124. A todos os processos deverá a autoridade policial juntar a individual ductyloseopica do accusado, tomada na
própria delegacia pelo encarregado da filial do Gabinete ; eonsiderandose para todos os effeitos a identificação como a base
da instrucção criminal, pelo conhecimento exacto que eüa
faculta da pessoa do indiciado com os seus respectivos antecedentes, bons ou mãos.
Art. 135. Por identificar entende-se confrontar eliminando, até se encontrar figura ou imagem igual áquella que
se tem em vista, devendo ser preferido tudo aquillo que offere3er para esse confronto o maior numero possível de pontos de
referencia fixos, immutaveis, sempre iguaes a si mesmos e
suscoptiveis_de recomposição fiel pela própria natureza ou por
demonstração de tochnico competente.

Art. 126. A identificação constará do seguinte :
a) Filiação morphologica e exame descriptivo, notas chromaticas, traços característicos, peculiaridades, marcas e signaes
particulares, cicatrizes, tatuagens, anomalias congênitas, accidentaes ou adquiridas, etc.
b) Photographia de frente o de perfil, na escala de reducção
que mais convier.
c) Impressões das linhas papillarcs das oxtremidadesdigitaes,
podendo também ser tomadas as impressões palma rés, e, quando
precisas para qualquer pesquiza, as das plantas dos pós, que
participam da mesma invariabilidade e diversibilidade comprovadas daquellas.
Art. 127. Esses dados na sua totalidade licam subordinados
á classificação dactyloscopica, de accordo com o methodo instituído por D. Juan Vuceticli.
Art, 128. E' expressamente prohibida a exhibição em
publico da photographia judiciaria de qualquer processado que
houver sido absolvido.
As photographias dessa natureza só serão juntas aos autos
quando houver requisição expressa da autoridade judiciaria.
Art. 129. O Gabinete organizará uma galeria dos ladrões
conhecidos, para uso privativo das autoridades policiaes e para
ser consultada pelas pessoas que tiverem soffrido algum furto.
Nessa galeria só figurarão os indivíduos que tiverem pslo menos
duas condemnacões passadas em julgado por crime contra a
propriedade. A qualquer tempo poderão os indivíduos nossas
condições provar a sua rehabilitação o requerer a retirada do
sou retrato da alludida galeria.
Art. 130. E' expressamente proliibido o desnudamento,
ainda qua parcial, de qualquer detento, só só, annotando das
marcas a que se rofnrc a lettra A do art. 126 as que forom visiveis na vida ordinária e possam facilitar o reconhecimento.
Art. 131. As impressões digito-palmares e plantaros sangrentas, bem como as invisíveis reveladas podem facilitar a
descoberta do criminoso, devendo as quo forem encontradas
em qualquer local do crime pelo perito módico legal ser definidas, classificadas e enviadas ao Gabinete para confrontação
e busca nos archivos.
Art. 132. A identidade de formula não implica em identidade de impressão, servindo apenas para a conveniente distribuição das individuaes dactyloscopicas nos armários de classificação e podendo esta ser ampliada além dos. quatro typos
íündamentacs pela decomposição em famílias ou grupos de
accordo com o traçado geral das figuras,
Art. 133. Tudo que vier a representar um adiantamento
ou progresso scientifico susceptível de applicação fácil e certa
á identificação das pessoas, poderá ser adoptado, embora não
figuro no presente regulamento.
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Art, 134. O Gabinete afastará com cuidado toda sorte do
indagações quo possam acarretar duvidas ou suggcrir divergências, esforçando-se por manter o caracter technico e de
applicação pratica quo o presente regulamanto llie attribue.
CAPITULO III
DA VERIFICAÇÃO DAS REINCIDÊNCIAS

NOS CASOS DE VADIAGI3M

Art. 135. Compete especial e privativamente ao Gabinete
o encargo de verificar a quebra dos termos de tomar occupação
assignados pelos rádios que tiverem sidocondernnados como tal
pelos Pretores, na forma da legislação em vigor.
Art. 136. Do termo de tomar occupacão deverão constar o
numero da prova do identidade do contraventor e os nomes
suppostos de que o mesmo tiver usado em anteriores processos e
prisões.
Art. 137. O alvará do todo vagabundo que tiver sido condemnado pela primeira vez e houver cumprido a pena,deverá ser
acompanhado de um salvo-conducto que garanta ao indivíduo
nessas condições o prazo que a lei lhe faculta para procurar
occupacão.
§1°. O Administrador da Casa de Detenção entregará esse
documento ao detento no momento do &er solto.
§ ã . ° Nenhum contraventor poderá de novo ser processado
como vadio, no interregno assignalado pelo salvo-conducto.
CAPITULO IV
DO PESSOAL

Art. 138. O pessoal do Gabinete se comporá do :
l diroctor;
1 encarregado da secção de informaçõjs;
2 auxiliares da secção de informaçõss;
l encarregado da secção de identificação ;
3 auxiliares da secção de identificação;
l encarregado da secção de estatística ;
l auxiliar da secção de estatística ;
l encarregado da sacção photographica ;
l auxiliar da secção photograplúca;
l continuo.
Art. 139. ODirector será nomeado doutre os cidadãos de notável competência, à juizo do Chefe de Policia; dependendo do accesso e do merecimento individual as nomeações de encarregados
dasi secções do informações, de identificação e de estatística, proferindo-se
em igualdade de condições os mais antigos dos auxiJiare.-!.

Art. 140. Oá auxiliares dessas socções serão nomeados
dentre os cidadãos maioros do tíl anuos e menores de 60 do reconhecida idoneidade demonstrada em concurso.
Paragrapho único. A.S condições para a inacripção e as provas
do concurso, serão us mesmas estabelecidas para os amanuenses
da Secretaria do Policia ; devendo, entretanto, os candidatos
ser também examinados sobre questões praticas das respectivas
secções.
CAPITULO V
DA DIVISÃO DO SERVIÇO

Art. 141. Para boa ordem do serviço, o Gabinete se desdobrará em quatro secções, a saber :
a ) secção de informações;
& ) secção de identificação ;
c ) secção photographica ;
d) secção de estatística.
§ 1.° Os funccionarios dessas socções terão as attribuições
adiante especificadas, cabendo ao continuo, que accumulará
as funcções de porteiro, a guarda e limpeza da Repartição,
além do que lhe for determinado pelo Director ou pelo encarregado da secção de informações.
§ ã.° O Üirector poderá transferir de secção os encarregados e auxiliares e bem assim mandar que os de unia ajudem
aos de outra, sempre que observar que em qualquer dellas
existe accumulo de serviço.
CAPITULO Vi
DO

DIRECTOR

Art. 142. Ao Director compete especialmente a redacção do
Boletim Policiai,' de publicação mensal o distribuição gi-atuita
pelas autoridades o respsctivos funreionarios.
Art. 143. Incumbe-lho mais :
a) dirigir e ftsc;üisar todo o serviço de identificação, tanto
no gabinete propriamente dito, como nas secçõos filiaes instailadas em cada delegacia ;
b) acompanhar do porto todos os estudos que se fizerem no
estrangeiro a respeito ue identificação, referindo mensalmente
ao Chefe de Policia, por meio de um relatório minucioso, tudo
quanto tiver lido ou sabilo que represente progresso na
matéria;
c) imprimir a orientação devida aoa trabalhos technicos,
esforcando-so por ampliai os c aperfeiçoál-os cada vez mais :
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//) examinar, conferir o visar todas as semanas, os mappas
quo as quatro secçõos lhe apresentarem do trabalho eíTeotuado,
enviando-os ao Chefe de Policia com as observações que o interesse do serviço lhe suggerir ;
e) examinar pessoalmente e com freqüência nas delegacias
a escripturação dos livros que interessem ao serviço de estatística, distribuindo os mappas o formulários e explicando a maneira de enchei-os correctamento ;
/) manter estreitas relações com as repartições congêneres
do exterior;
g) dirigir o cu.-so de filiação morphologica e exame descriptivo,
funcciocando
secção que
designar; como seu assistente o encarregado do
h) autorizar os fornecimentos e visar as contas do despoza
do material, enviando-as mensalmente á secretaria, para serem
devidamente processadas ;
i) redigir o relatório annual da repartição, enviando-o ao
Chefe de Policia até o dia 5 de fevereiro de cada anno ;
j) indicar e propor todas as medidas quo lhe parecerem
necessárias e úteis ao bom andamento dos trabalhos a cargo do
gabinete.
Art. 144. O Dírector será substituído nos seus impedimentos ou quando estiver inspeccionando as flliaes, ou occupado
em outros trabalhos ofliciaes, polo encarregado da secção de informações, o qual funccionará como sub-director, podendo neste
caracter e einadiável.
naquellas occasiões assignar o expediente que for
urgente
CAPITULO VII
DA SECCÃO DE INFORMAÇÕES

Art. 145. A secção de informações terá a seu cargo todo o
expediente da Repartição, e bem assim a organização systematica dos registros individuaos, a expedição das certidões, folhas
de antecedentes e attestados de boa conducta, que forem requisitados em boa e devida fôrma ao Director.
Art. 140. A certidão, attestado ou folha corrida levará
sempre a indicação do numero da prova de identidade da pessoa
á quem se referir ; terá fé publica querafflrme bom procedimento anterior, quer registro casos do reincidência ou simplesmente de máos antecedentes.
Art. 147. A secção do informações terá a sou cargo especialmente a escripturação do anverso das folhas dos livros de
registro, cabendo á secção de identificação a escripturação do
verso das mesmas folhas, onde só accumulam os elementos de
identidade sobre os quaes repousará todo o mecanismo do
serviço interno da Repartição.
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Art. 148. O encarregado da secção que accumular as
funcções de sub-director, na fôrma estabelecida pelo art. 144,
dirigirá todo o serviço, distribuindo-o da melhor maneira pelos
dous auxiliares c reclamando outros extraordinários sempre que
houver affluencia de trabalho.
Art. 140. A socção orgaaisará também um promptuario
em relação a cada pessoa processada o idontificwla, devouao ser
appensos a elle todos os papais que só referirem a um mesmo
indivíduo.
§ 1.° Nesses papeis ficam oomprehondidos: o boletim da
delegacia, com a qualificação do accusado o a cópia textual da
nota de culpa que lhe tiver sido entregue ; a guia de entrada na
Casa de Detenção ; as ordens de passagens á disposição de outras
autoridades ; as requisições, as communicações de denuncia,
pronuncia e julgamento ; a sentença final ; as ordens de habeas
corpus ; os alvarás de soltura em geral; a cópia da carta de
guia, etc.
§ ã.° Não se tratando de simples contraventores, serão
também registradas nos prtmptuarios as noticias dos jornaes
diários que disserem respeito a crimes e delictos, ficando essas
noticias formando parto da historia social dos accusados e devendo com tal fina o Chefe de Policia habilitar o Gabinete com
assignaturas do todas as folhas quotidianas que se publicarem
na Capital.
§ 3." Os promptuarios pjderão ser divididos em grupos ou
SOCÇÕRS quo facilitem a sua busca o manuseio, cumprindo cotisideral-os como simples autos de expediente para uso privado da
repartição, e coordenados apenas com o fim de concentrar num
só volume todos os papeis que se referirem a um mesmo indivíduo, e todas as informações que possam determinar melhor o
seu modo de ser particular.
§ 4." Serão reunidos aos promptuarios respectivos os relatórios formulados paios delegados o enviados aos juizes ficando
estabelecid.o que nenhum inquérito ou processo será remettido
ao poder judiciário, sem que a autoridade policial o faça acompanhar de um relatório circumstanciado, do qual o escrivão, nas
delegacias de primeira entrancia, e o escrevente, nas de segunda
e terceira, extrahirá cópia, remottendo-a dentro do prazo do
cinco dias ao Gabinete, sob pena de suspensão.
§ 5." Os promotores públicos o seus adjuntos sempre
que offerocerem denuncia contra qualquer criminoso deverão
eommunicar o facto ao Gabinete para o devido registro no
promptuario, cabendo ao Procurador Geral no Districto Federal providenciar sempre que houver inobservância desta
disposição.
Art. 150. A secção terá os livros que forem necessários,
segundo os modelos traçados polo Director e approvados pelo
Chefe do Policia.
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CAPITULO VIU
DA SECÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO

Art. 151. A esta socção incumbe o traballiü technico de
registrar pelo methodo já indicado no Capitulo II a identidade
de todas as pessoas detidas o bem assim daquellas que desejarem
inscrever-se no Registro Civil do Gabinete, incluídos nesto
numero todos os auxiliaros de policia enumerados no art. 123
lettra b .
Art. 152. Ao encarregado da secção incumbe, além da
direcção dos trabalhos respectivos, a escripturação do livro de
registro geral na parte correspondente á identificação o bem
assim a escripturação e numeração das individuaes dactyloscopicas.
Paragrapho único. A esmpturação do livro de registro
será sempre feita pelos boletins e guias, authenticados uns e
outras pela impressão do pollegar direito da pessoa detida.
Art. 153. Os três auxiliaros da secção serão pslo Director
designados em portaria por ordem numérica e trabalharão sob
as vistas e direcção do encarregado.
Art. 154. Ao primeiro auxiliar incumbirá especialmente a
tomada das impressões digítaes.
§ l.° Essas impressões não serão rodadas, cumprindo obtel-as
com auxilio de apparelho ou dispositivo especial que permitia
apanhal-as da lado a lado de cada phalangeta, sem nenhum
movimento giratório que possa impedir que appareçam as linhas dos vértices, entendondo-so que estas são do importância
capital nos pollegares, porque pela sua inclinação indicam logo
se pertencem á mão direita ou esquerda,
§ 2." De cada pessoa identificada se tirarão trás individuaes
dactyloscopicas, sondo uma para o armário de classificação,
outra para ser annexada ao promptuario e uma terceira sam
numeração e sem dizeres, para servir de elemento de estudo,
além da que ficará registrada na respectiva [olha do livro de
registro gorai, e das que acaso possam ser exigidas para pormuta com os Gabinetes congêneres.
ArÊ. 155. Ao segundo auxiliar incumba especialmente :
a) a escripíuração do registro alphabetico, que será feito
por meio do cartões apropriados ;
6) a escripturação e registro dos vulgos ou autônomasias;
c) a escripturação do indicador rnorphologico de accordo
com o modelo que for adoptado.
Art. 156. Ao terceiro auxiliar cabe, além da escripturação
dos livros do movimento diário e cartões destinados á photographia, a copia o desenho das tatuagens,
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Art. 157, A anuotaçilo das marcas particulares se fará por
extenso, sem symbolos ou abreviaturas que possam dilllcultar a
leitura ou gerar confusões ; outro tanto se fará em relação á
filiação morphologica e ao examo descriptivo.
Art. 158. Se a pessoa, que tiver de ser identificada já
figurar no antigo registro receberá numero novo, anaotando-se
poróm juntamente o primitivo e devendo os cartões anthropometrico e alphabetico sor retirados dos armários e annexados
ao promptuarip, uma vez substituídos por outros de modelos
que forem adoptados.
CAPITULO IX
DA SECÇÃO PIIOTOGRAPIIICA

Art. 159. A esta socção caberão todos os trabilhos de photographia, preparo de modelos para o curso de filiação morphologicíi, copias o, ampliações de impressões, etc.
Art. 160. O encarregado da secção responderá pelo serviço,
dovondo ser ajudado pelo auxiliar.
Art. l i i l . Na terça-feira década semana o encarregado
da secção é obrigado a entregar, devidamente colladas nos
cartões respectivos, todas as photographias tiradas na semana
anterior.
Art. 162. Todas ás chapas levarão o numero da individual
dactyloscopica, respondendo o encarregado por qualquer extravio ou inutilização que porventura se veriiicar.
Art. 163. K' expressamente vedado, tanto ao encarregado
como ao auxiliar, se utilisarem de apparelhos ou material do
Gabinete para serviços particulares de que absolutamente não
poderão occupar-se, sob pena de perda do emprego.
CAPITULO X
DA SECÇÃO DE ESTATÍSTICA
Art. l i > 4 , A esta secção incumbe a elaboração systomatica
da estatística policial, criminal, correccional c penitenciaria,
além daquella que disser respeito aos trabalhos do (labinete
propriamente dito.
Art. 165. Todas as Repartições e Delegacias de Policia são
obrigadas a enviar no fim de cada trimestre, de accordo com os
formulários que receberem, os quadros de seu movimento, cabendo á secção uniformisal-os para a conveniente publicação nq
floletim Policial.
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Art. 166. A estatística policial abrangerá : incêndios,
desastres, suicídios e tentativas de suicídio; e, sob a rubrica geral de assistência publica, tudo que se referir a
indigente.-*, menores e loucos. • Comprehenderá mais: movimento dos xadrezes o das delegacias (prisões ligeiras) ; da
secretaria (officios expedidos, passaportes concedidos, licenças, etc.); do serviço medico legal (autópsias, corpos de
delicto, exames diversos, etc.) ; da Inspectoria de Policia
Marítima (entradas e sahidas de vapores e de passageiros,
diligencias eflectuadas) ; do Deposito de Presos, Casa de Detenção, Escola Correccional, Asylo de Menores e Colônia
Correccional (entradas, sahidas, existência); da Inspectoria
do Agentes (capturas, diligencias, etc.); da Inspectoria de
Veniculos (matrículas de cocheiroá, apprehensões de carteiras, exames, etc.) ; da Guarda Civil (admissão, baixas, prisões, etc.).
Art. 167. A estatística penal comprebenderá os crimes e
contravenções processados pela policia e será completada tanto
quanto possível por uma verdadeira estatística judiciaria, que
indique o resultado desses processos e o movimento dos estabelecimentos onde se cumpre pena.
Art. 168. O Chefe de Policia fará distribuir pelas delegacias e demais repartições os livros e mappas necessários para o
registro dos dados que devem ser enviados á secção _de estatística, impondo as penas de multa até 100$ aos escrivães, escreventes ou auxiliares de qualquer natureza aos quaes for incumbido aquello trabalho e que o não trouxerem convenientemnnte
nm dia.
Art. 109. A secção tora também a seu cargo a guarda do
aro.bivo e a conservação da bibliotbeca.
Art^ 170. O serviço de estatística será feito por meio de
cartões apropriados, devendo os quadros ser publicados trimensálraeute o reunidos depois ora mappas annuaes que serão remettidos ao Ministério da Justiça.
Art. 171. O encarregado da secção dirigirá o serviço, ajudado pelo auxiliar.
CAPITULO XI
DO « BOLEmr POLICIAL »

Art. 17a. O Gabinete publicará mensalmente um Boletim
Policial na fôrma estabelecida pelo art. 123 lettra i contendo
uma parte offlcial e outra propriamente doutrinaria.
Art. 173. Nessa publicação poderão collaborar todos os
funccionarios e pessoas competentes que se interessarem polo
progresso da instituição policial.
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Art, 174. A parte doutrinaria do Boletim ficará sujeita á
orientação do Chefe de Policia, a quem o Diroctor pedirá as necessárias instrucções.
. A parte offlcial será o registro de todos os actos emanados
da administração policial.
Art. 175. Terão cabida nas paginas do Boletim todas as indagações scientilicas ou investigações technicas que sirvam para
elevar o nível da cultura profissional de todos os funccionarios
da administração.
CAPITULO XII
DAS F1LIAES E DA TURMA DU IDENTIFICAÇÃO

Art. 176. Em oada Delegacia de Policia existirá uma pequena filial do Gabinete dirigida por um identificador, que se
incumbirá especialmente da tomada das impressões digitaes
de todas as pessoas detidas, para facilitar por esse meio os
pedidos de informações a respeito de antecedentes, ficando
com tal fim dispensada a remessa dos presos ao Gabinete.
Art. 177. O escrivão que não juntar aos autos dos inquéritos e processos em que figurarem réos presos a individual
dactyloscopica dos mesmos tomada na própria delegacia commetterá falta passível de multa ato 10o$00â.
Paragrapho único. A mesma pena poderá ser applicada sempre que o escrivão incorrer em falta idêntica, quanto
ás informações enviadas pelo Gabinete, sejam ellas favoráveis
ou não aos accusados.
Art. 178. Em cada Delegacia existirá um livro conforme o
modelo distribuído e semelhante ao Livro de Registro Geral do
Gabinete, de sorte que cada uma possa formar o seu cadastro
particular dos criminosos e contraventores habituaes da zona de
sua jurlsdicção.
Art. 179. Para diffusão do systema digital pelas Delegacias, o Chefe do Policia organizará uma turma de identificação subordinada ao Director do Gabinete.
CAPITULO XIII
DAS MATRÍCULAS NA CASA DE DETENÇÃO

Art. 180. E'-mantido o actual serviço de matriculai! na
Casa de Detenção, mas unicamente para boa ordem do serviço
interno da mesma casa.
Art. 181. Dos livros respectivos alli a<loptados serão
supprimidos os actuaes dizeres referentes á identidade dos
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detentos, devendo o direcíor do Gabinete propor outro modelo
mais consentaneo com os progressos effectuados na matéria.
Paragrapho único. Essa disposição é extensiva a todos os
livros e formularios^policiaes em que figurarem rubricas attinentos á identificação.
Art. 182. Todas as communicacões, guias, alvarás, pronúncias, otc. que a Casa de Detenção receber, uma vez
registrados nos livros, deverão sor remettidos em original ao
Gabinete onde ficarão annexados aos proraptuarios.
CAPITULO XIV
DAS MATRÍCULAS FACULTATIVAS DO PESSOAL DO SERVÍÇO
DOMÉSTICO

Art. 183. O Gabinete creará um registro especial, com
matricula facultativa para os criados e demais pessoas empregadas no serviço doméstico, em geral, quo desejarem boas referencias da policia.
§ 1." Para inscripção nesse registro e acquisicão da
carteira respectiva, com retrato, impressão oattestado, bastará
um simples requerimento ao Diroctor, pedindo ser identificado
com tal fim.
§ã.° Não se concederá a carteira de identidade a nenhum
individuo que tiver maus antecedentes.
§ 3.° Será cassada a carteira pertencente ao individuo processado criminalmente, mencionando-se esta circumstancia na
respectiva matricula.
Art. 184. O portador da carteira de identidade, sempre
quo deixar o emprego em uma casa, poderá pedir que o
patrão, a cujo serviço estava, escreva nolla um actestado que
lhe facilito a obtenção de uma nova collocarão. Se esse attestado lhe for negado, poderá pedir ao delegado do districto que
syndique da razão da salada, devendo o mesmo delegado
passar a certidão se não tiver havido causa quo desabono a
Honorabilidade do empregado.
TITULO IX
In

clt- |>olioi:> m . - i i - i l i u i . - i

Art, 185. O serviço de policia marítima c exercido por
um inypector geral, cinco sub-inspectores e dois auxiliares,
todos sob a immediata fiscalização do terceiro delegado auxiliar.
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Art. 180. Compel3 ã policia marítima :
I. Visitar todas as embarcações á vela ou a vapor que entrarem ou sahirem do porto do Districto Federal, excepiuados
os navios de guerra, nacionaes ou estrangeiros.
II. Exercer a máxima vigilância no porto, cães, ilhas,
praias, docas e ancoradouros sem prejuízo das attribuições conferidas á Alfândega e á Capitania do Porto.
III. A inspecção e flscalisução do serviço de embarque o
desembarque, dotendo os passageiros cuja captura houver sido
determinada pulas autoridades superiores.
IV. Auxiliar a repressão do crime do contrabando, quando
solicitada pela autoridade fiscal.
V. A prisão dos indivíduos encontrados na pratica de
crimes communs ou ora contravenção ao Regulamento da Capitania do Porto ou em virtude de requisição do autoridade compete ato.
VI. O auxilio, nos casos do incêndio a bordo do navios,
edifícios, depósitos, tvapiches ou dependências da Alfândega,
empregando todos os meios para sua extincção e salvamento das
pessoas e objectos.
VII. Acudir a naufrágios nas águas torritoriaes do Districto
Federal, prestando todo o auxilio ás autoridades fiscaes afim
de que sejam arrecadados e conduzi los para a Alfândega os
gêneros e mercadorias sujeitos a direitos, na conformidade da
legislação respectiva.
VIU. O policiamento geral da bahia do Rio de Janeiro.
Art. 187. A visita do entrada será feita no ancoradouro do
franquia.
Paragrapho único. Immediatameute depois da visita da Directoria da Saúde do Porto o Inspoctor ou sub-inspector, a quem
competir, subirá a bordo da embarcação e procederá a visita de
policia.
Art. 188. A vúita constará de verificação minuciosa das
li_stas de passageiros quo tiverem de desembarcar, dos que
viajam em transito e da fiscalisação dos que se destinam a este
porto.
Art. 180. K' expressamente proliibida no portaló dos navios
aglomerações do catraoiros, remadores o carregadores e bom
assim o accumulo do embarcações no costado dos mesmos
navios.
Art. 190. Os commandantos serão obrigados a entregar ao
fuuccionario encarregado da visita uma relação nominal dos
passageiros em transito o uma declaração, conforme os modelos
annexos sob ns. l e 2.
Art. 191. Os commandantos não consentirão que os passageiros ou qualquer outra pessoa do bordo desembarquem sem
quo lenha sido ellectuada u visita da policia marítima, sob
pena de multa do 60ÀOUO a KiüíOOO por pessoa.
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Art. 192. Finda a visita das autoridades da Saúde, Policia,
Alfândega o Correio será permittido o ingresso de visitantes a
bordo e o desembarque dos passageiros no ancoradouro de franquia ou de descarga.
Art. 193. Os agentes ou representantes de Companhias de
vapores remetterão ã irispostoría de policia marítima, uma hora
antes da sahida do vapor ou navio, a relação nominal dos passageiros embarcados (modelo n. 3)
Art. 194. Depois de examinado o documento do que trata o
artigo antecedente, o funccionario da policia marítima irá a
bordo o verificará se o numero do passageiros embarcados correspondo ao da relação entregue, feito o que dará, sem mais
formalidades, o despacho do sahida (modelo n. 4).
Paragrapho único. Dado o despacho de sahida não será permittido vender passagens a bordo, sob pena de multa do üÜO$
por pessoa.
Art. 195. O sorvido dos funccionario< da Inspeciona do Policia Marítima será distribuído por escala, semanalmente.
Art. 196. A visita começará ao nascer do sol.
Art. 197. Ao inspector da policia marítima compete especialmente :
I. Escrever as partes diárias do entradas o sahidas o remettol-as ao terceiro Delegado Auxiliar, a quem dará conhecimento de todas as occurrencias.
II. Encarregar-se da estatística mensal de entradas e sahidas do passageiros e eseripturar o-i livro j respectivos. Um
exemplar desta estatística será romcttido á Secretaria de Policia e outro ao Gabinete de Identificação e de Estatística,
III. Dirigir e flscalisar os serviços da repartição, providenciando para que sejam executado < com ordem, regularidade
e proveito publico.
IV. Fazer a distribuição de sub-inspoctoros semanalmente
e por escala para a visita a bordo do navio s e vapores.
V. Visitar sempre que for necessário os vapore-i o navios
por occasião de sua entrada e sahida, afim do verificar se o serviço ó feito de accordo com as disposições deste Regulamento.
VI. Remetter no fim de cada mez á Repartição Central de
Policia, o ponto dos funccionarios de policia marítima e dos
agentes á sua disposição.
VII. Corresponder-se directamente com o Chefe de Policia,
no caso de serviço ou providencia urgente.
Ari. 198. No gabinete da Inspectoria de Policia Marítima
haverá um álbum de photo,j'raphias o indivHuaes dactyloscopicas dos ladrões, contrabandistas e caftens que já tenham sido
processados, deportados e identificados no respectivo gabinete.
Art. 199. O inspector, sub-inspector e auxiliare.s de policia
marítima, usarão em .serviço, dolrnan de panno azul íerrete,
frente abotoada por um colchete e sete botões dourados, ficando

o lado o.squordo por cima do direito por meio de uma
ingleza cosida até om baixo, ondo os dianteiros serão cortados
em angulo recto, golla em pé de 0,035 de altura e mangas de
duas costuras, sem canhão ; calça de igual fazenda, bonet de
panno azul ferrote, com o emblema da Republica tendo o
diâmetro da base igual ao dá capa e altura de 0,07 o
guarnecido de uma fita do retro/ do seda azul forrete.
O inspector geral usará em cada punho do dolman duas
estro l Ias e duas na golla, bordadas a ouro o no bonet quatro
frisos também bordados a ouro ; e os sub-inspectores uma estrella
em cada punho o golla bordada a ouro e dois frisos no bonet.
Art. SOO. Os auxiliaros de policia marítima, exercerão as
funcçSes que lhes foram distribuídas pelo respectivo inspector.
relativamente á escripturação ou serviço externo.
TITULO X
lio Corpo tle Investi^ti<jí»o e

1'ublica

CAPITULO I
T>A O U G A N J S A i J Ã O

Art. ,v!01. p Corpo do Investigação e Segurança Publica
ó uma instituição do agentes indispensáveis ao serviço de
prevenção, investigação e vigilância policial, protecção aos
direitos individnaos e manutenção da ordem publica, o compôr-se-ha do um inspector e oitenta agentes.
Além do inspector poderá o chefe de policia designar um
agente para exercer as funcções de ajudante.
Art. 202. Haverá um livro de matricula (modelo n, 11)
contendo o nome do cada um dos agentes, seu retrato, nacionalidade, estado, idade, domicilio e filiação. Neste livro serão registradas todas as occurrencias que disserem respeito ao agente
no desempenho do seu emprego.
CAPITULO II
DO

I N S P E (J T O R

Art. 203. Ao Inspoetor incumbo :
I. Corrosponder-se diroctamonto com o Chefe do Policia
o delegados auxiliares, sempre que for conveniente ao serviço
publico.
II. Comparecer diariamente á Repartição Central, dando
sciencia ao Chefe do Policia das occurrencias do dia anterior o
do movimento geral do serviço.
"iiij — 8
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III. Dirigir o encaminhar as investigações confiadas aos
agentes ou fazei-as pessoalmente quando o Chefe de Policia
assim o ordenai'.
IV. Instruir, advertir, reprohenlór os agentes, podendo
impôr-lhes a pena de suspensão até oito dias.
V. Prestar informações ao Chefe de Policia sobre o procedimento dos agentes e serviços relevantes que tenham desempenhado.
VI. Estabelecer diariamente em detalhe, os serviços que
os agentes deverão executar no dia seguinte.
VII. Dar parte ao Chefe de Policia das faltas e omissões
em que haja incorrido o agente no desempenho de qualquer
serviço.
VIII. Organizar no fim da cada maz a folha de pagamento,
podendo justificar as faltas ato o numero do três.
IX. Ter sob sua guarda e responsabilidade um livro especial, em que serão registrados, em relação a cada indivíduo
preso ou detido, os seus antecedentes, nome, nacionalidade, filiação, estado, idado, profissão, residência, os motivos da prisão
e á ordem de quem foi elfecíuadct.
As informações constantes desse livro não poderão ser fornecidas a qualquer outra autoridade senão em virtude de ordem
expressa do Chefe do Policia, sendo, em absoluto, vedado o seu
conhecimento á pessoas estranhas á policia.
CAPÍTULO III
DOS AGENTES

Art. 204. O agonto de segurança, em virtude do suas funcções especiaes, terá jurisdieçao em todo território do Districto
Federal, com as restricções prescriptas no presente Regulamento, sendo por isso obrigado :
I. A comparecar diariamente á sua repartição, assignando
o respectivo ponto, salvo si estiver no desempenho de qualquer
serviço ou commissão ;
II. A fornecer ao Inspector, as informações relativas a
algum crime que venha ao seu conhecimento ;
III. A fazer prender em flagrante os criminosos, os indivíduos contra os quaes houver mandado ou ordem de prisão,
os pronunciados em crimes não afiançados ou inafiançáveis e
os que tiverem sido condemnados ;
IV. A observar e cumprir com solicitude, zelo e honestidade as ordens e instrucções recebidas de seus superiores.
V. A prevenir os dolictos, deter os ladrões conhecidos e
os que forem encontrados com instrumentos próprios para
roubar, os menores extraviados ou vagabundos, os ebrios,
vadios e capoeiras, e as prostitutas que se apresentarem em
publico provocando escândalo ou commettendo oífensas á moral
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o aos bons costumes. Os indivíduos detidos nestas condições
serão immojiatamonte levados ã presença da autoridade competente.
Art. 205. Em qualquer logar em que estejam os agentes
deverão sempre observar os indivíduos conhecidos como prejudiciaes á tranqüilidade publica.
Art. 206._Não será permittido ao agente publicar o seu
nome nos órgãos da imprensa, quaesquer que sejam as diligencias em que tenha cooperado.
Art. 207. O agente do segurança não poderá iniciar investigação alguma sem ordem expressa do Chefe do Policia, delegados auxiliares ou do inspoctor.
CAPITULO IV
DA OItDBM DO SERVIÇO

Art. 208, Os serviços do Corpo de Segurança serão distribuídos por três secções especiaes, que se subdivirão em
turmas.
Art. 209. A primeira secção, composta de 35 agentes, terá
a seu cargo :
I. As investigações policiaes.
II. O registro de ladrões e condemnados que tendo cumprido pena na Casa do Correcção, estejam sob a vigilância da
policia.
III. Visitar hospedarias, estalagens, restaurantes, casas de
pasto e hotéis, advertindo os respectivos donos ou encarregados
da presença de indivíduos suspeitos e indicando ao Chefe de
Policia, por intermédio do inspector, o nome daquelles que,
apezar do aviso, os hospedem ou protejam.
Art. 210. A'segunda secção, composta do 25 agentes, terá
a seu cargo:
I. A vigilância e prevenção de delictos.
II. A vigilância nos theatros, jardins, bancos, repartições e
estabelecimentos públicos, reuniões e festas publicas.
Art. 211. A' terceira seeção, composta de ,20 agentes,
compete :
I. Auxiliar á policia do portj ;
II. Exercer diariamente a máxima vigilância nos pontos
de embarque, cães, praias, ilhas e estações de estradas de
ferro;
III. Observar os viajantes e passageiros suspeitos, detendo
aquelloí cuja captura houver sido recommendada ou tornar-se
necessária, tomando nota dos suspeitos encontrados, acompanhando-os e vigiando-os.
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IV. Communicar verbalmente ou por escripto ás autoridades competentes os nomes dos ladrões e criminosos encontradt s fora da jurisdicção do Distrioto Federal.
Art. 212. No livro de registros dos condemnados (mode]o
n. 10) quo tenham saindo na Casa de Correoção, se mencionarão
o nome do indivíduo, nacionalidade, idade, estado, profissão, domicilio, antecedentes, característicos o retrato fornecido pelo
Gabinete de Identificação.
Art. 213. O agente terá uma carteira com o seu retrato,
nome e idade. Esta carteira surá devidamente filmada pelo
Chefe de Policia.
Art. 214. Sendo de caracter reservado o serviço de investigação o da vigilância, o agente usará do traje que na occasiâo
mais conveniente for para o êxito satisfactorio de sua commissáo.
Art. S15. Independente do licença prévia o por simples
autorização do Chefe do Policia, Delegados Auxiliares ou do
Inspector, o agento poderá ausentar-se em diligencia do território da Capital.
Art. 216. Durante a noita permanecerá na liopartiçãada
Inspecfcoria uma turma de agentes, nunca inferior a quatro,
para attender de prompto a qualquer requisição dos delegados
auxiliares.
Art. 217. O agente exonerado será obrigado a rcstituir
ao Inspector a respectiva carteira.
Art. 218. Os objectos, dinheiro e valores arrecadados em
poder dos presos serão recolhidos, com guia do i aspecto f aos
cofres da Repartição Central da Policia.
Art. 219. O'Inspoctor é obrigado a instruir o pessoal subalterno, uma vez por semana, durante uma hora e sem prejuízo
do serviço,
g l," A instrucção s;;rá limitada ao ensino elementar
deste regulamento; dos delictos previstos no Código Penal; das
leis o regulamentos municipaes quo dependam da policia para
serem fielmente executados ; de exercidos práticos que façam
compivhender ao agenta o modo de proceder nas dífforentes
occajiiõos em que seja necessária a sua intervenção; finalmente,
da oigaiiizacão do corpo do investigação criminal, suas attribuições o snrviços no estrangeiro.
§ 2.° Além dessa instrucção os agentes sorão obrigados a
comparecer no Gabinete de Identificação para receberem o ensino t :e filiação morpbologica e de exame descriptivo.
Alt. 220. Na Inspectoria do Corpo de Segurança Publica
have: á um álbum, contendo as photographias o impressões
digitues dos ladrões, caftens o criminosos que tenham sido processados ou expulsos do território nacional.

TITULO XI
l>a Insiicctnrín í\t* Veliiculos

CAPITULO I
Art. 221. O serviço de inspecçãp e fiscalização de vehiculos
no Dlstricto Federal na. parto propriamente relativa à Policia
fica'subordinado ao Regulamento e tabellas ospeciaes expedidas pelo Chefe do Policia, sondo a flscalisação nxer-utada pelo
seguinte pessoal :
l inspector geral.
l sub-inspector (que será designado pelo Chefe de Policia,
dentre os auxiliaros).
9 auxiliares.
2 escreventes.
50 fi-icaos.
CAPITULO H
DO JNSPKCTOIl

Art. :Z:í.2. Ao Inspector compete :
o) exercer a mais rigorosa vigilância para quo sejam cumpridas as disposições contidas no regulamento especial, attinentes á boa ordem do serviço ;
b) distribuir e organizar o pessoal subalterno em turmas
pelas differentes zonas, designar os respectivos ílscaes o darlhes as instrucçõos necessárias ;
c) corresponder-se com o Primeiro Delegado Auxiliar, a
quem dará conhecimento de todas as occurrencias e das faltas
commottidas pelos empregados no serviço, representando sobro
a conveniência do sua transferencia do uma para outra zona,
ou exoneração;
rf) tomar conhecimento do todas as carteiras, matrículas e
mais documentos apprehendidos aos conductores do vohiculos e
prestar informação sobre os motivos da apprehensão ;
e) zelar pela ordem e regularidade da escripturação da
Inspectoria e ter sob sua guarda immeiiata, o arjhivo da
mesma ;
f) assignar as matrículas dos cocheiros e carroceiros, fiscalizando o sello devido á Fazenda Nacional a quo as mesmas estão
sujeitas ;
g) expedir as instrucções necessárias para os exames dos
pretendentes á conducção de vohiculos, presidindo-os ;
h) consultar o Primeiro Delegado Auxiliar nos casos omissos
do presente regulamento e apresentar mensalmente ao mesmo
um mappa do movimento da repartição, com discriminação das
multas impostíis,
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CAPITULO I I I .
DO SUB-ÍNSPECTOR

Art. 2;i3. Ao sub-inspector compete :
a) substituir o Iiispoctor em suas faltas o impedimentos ;
b) cumprir e fazer cumprir todas as ordens e instrucçõeá
concernentes ao serviço transmitidas pelo Inspector;
c) auxiliar o Inspector 110 serviço interno da secretaria o
nosvehículos
exames que
de
; só eífectuarem para habilitação dos conductores
d) concorrer com empenho e solicitude para o bom andamento do serviço e íiel execução do presente regulamento.
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Art. S20. O auxiliar usará no serviço de um uniforme especial pelo qual se torne tem conhecido do publico.
Esse uniforme se comporá de calça e doiman de panno
azul marinho com alamares pretos, tendo na gola, em metal
dourado as iniciaes I. V. o nos punhos uma esphera bordada
a seda verde ; bonet de pala, da mesma fazenda com o numero
que lhe cuubtir por designação da Inspeciona.
Paragrapho único. Os flscaes terão o mesmo uniforme, á
excepção da esphera nos punhos.
Art. 827. Os empregados de vehiculos perceberão os vencimentos constantes da tabeliã annexa.
CAPITULO V

CAPITULO IV

1IOS ESCREVENTES

DOS AUXIUARKS

Art. 328. Aos escreventes compete :
«) fazer toda a escripturação da Inspectoria, do accordo com
as determinações recebidas do Inspector ;
6) trazer em dia os lançamentos, providenciando de modo
que os livros i"espectivos sejam escripturados «m ordem, sem
rasura, emenda, borrões ou quaesquer outros vícios;
c) permanecer na Inspectoria de dez horas da manhã ás
quatro da tarde, para acudir ao serviço e prestar ás partes as
informações que lhe forem solicitadas ;
d) manterem boa ordem o guarda o archivo âa Inspectoria.

Art. 224. Ao auxiliar compete :
a) executar com promptidão e regularidade todas as ordens
recebidas do Inspector ou de quem o substitua, para o bom desempenho do seu cargo ;
6) occupar os postos que lhe forem designados, não os abandonando por motivo de qualquer natureza ;
c) exercer
com critério, prudência o energia as ftmeções do
seu cargo
;
d) não permittír que, sob qualquer pretexto, seja interrompido o transito na via publica ;
e) apprehender a carteira e mais documentos aos conductores de vehiculos que infringirem as disposições veguíamcntares;
f) fazer remessa incontinente dos documentos appiehendidos para a Inspectoria, acompanhados de uma parte da qual
constem os motivos da appreliensão ;
y) fazer conduzir para o deposito os vehiculos abandonados
na via publica ou aquelles quo circularem som estar devidamente licenciados
e cujos conductores não possuírem os documentos
legaes.
Paragrapho único. Sempre que os conductores de vohieulos
nas condições acirna desobedecerem ás ordens ou desacatarem
o empregado do serviço, serão conduzidos presos A presença do
primeiro
mente
; delegado auxiliar, para serem processados criminalmanter a regularidade do serviço entro os íiscaes do
sua h)
zona.
Ari. 225. Para cumprimento do que fica disposto, p empregado solicitará se necessário for, o auxilio do policial ou
guarda do serviço no posto mais próximo, que não lhe poderá
recusar.

TITULO XII
Deposito <le |
DO ADMINISTRADOR

Art. §29. Ao administrador do Deposito compete:
I. Receber o fazer guardar, os presos que lhe forem
enviados pelo Chefe do Policia ou pelos, Delegados Auxiliares.
II. Informar ao delegado auxiliar do dia, com presteza o por
escripto, a entrada de algum preso que, sem guia, Iho tenha
sido rcmettido.
III. Examinar a qualidade o, quantidade de alimento fornecido aos presos sob sua guarda, íiscalisando o contracto que
houver para esse fornecimento e representando ao Secretario
da Policia contra qualquer abuso ou falta da parto do contractame,
IV. Apresentar mappa diário do movimento do Deposito,
declarando a data da entrada de presos, a sua procedência e
indicando as autoridades ã cuja disposição elles só acham.
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V. Prover o asseio, conservação e segurança do Deposito,
representando por escripto sobre qualquer medida que julgar
necessária.
VI. Arrecadar e reraèíter immediatamente á Secretaria,
com informação escripta, os valores e quaosquer objectos que
comsigo trotixorem os presos ; ou ao Delegado auxiliar de dia
quando encerrado o expediente da mesma.
Vil. Velar pela saúde dos reclusos, informando ssm demora,
ao Delegado Auxiliar de dia do qualquer enfermidade que
occorra.
VIU. Encerrar o ponto do seus auxiliares e apresentai-o ao
Secretario.
IX. Representar contra a falta de exacção no cumprimento
de devores dos empregados.
X. Distribuir-lhes o respectivo serviço diário.
XI. Fazer acompanhar á seus destinos, devidamente escoltados
os presos que a qualquer autoridade tenham de ser
apresentados.
XII. Manter em dia a escriptura<;ão do Deposito.
Are. 230, Os auxiliares do Administrador do Deposito do
Presos tem
dever- dar execução ás ordens do Administrador
relativas
aopor
serviço.
Art. 231. Nos impedimentos o administrador será substituído pelo auxiliar que o Cheia de Policia designar,
TITULO XIII
pollcfneti

As custas
licia Ari.
são as232.
seguintes
: devidas pelos actos dependentes da Po§ 1.° Do Chefe do Policia:
Alvará vara obtenção na Prefeitura Municipal, de licença para commereiar em armas, inílammavcis,
pólvora e outros explosivos
5$000
Termo de habilitação correspondente ao alvará. . .
5$000
Licença para o funccionamento de sociedade recreativa
5$000
Rubrica por folha de estatutos de sociedade recreativa
$800
Licença para sahida de sociedade recreativa ou não
5$OOQ
Licença para sahida de collectividade na época destinada aos folguedos carnavalescos, quer se trate
de associação já licenciada para funccionar, quer
dos agrupamentos que se formem para aquelle
fim na época indicada
.
5*000
Licença para sahida, na época destinada aos folguedos carnavalescos, de vehiculo-annuncio, conduzindo uma ou mais pessoas fantasiadas. . .

Licença para ensaios carnavalescos
Passaportes
Termos do abertura o de encerramento de livros
do talões de casa de penhores
Pelos mais actos que praticar, terá as mesmas custas
estipuladas para o delegado.
§ ã.° Dos delegados de policia:
Assistência a aulos de busca e apprehensão, do arrolamento, da abertura de cofres e outros moveis,
de damnificação, do avaliação e outros. . . ,
Alvará de licença
Assignatiira cm mandado de intimaçao, de condticção
e de entrega._
Auto de qualificação
Exame e julgamento de corpo de delicto, de sanidade, de idade, cadaverico, do autópsia e outros .
Inquerição de cada testemunha . . . . . . .
Se exceder do três horas o tempo da inquorição de
cada testemunha terá
Julgamento em processo para termo do segurança e
para prestação do
fiança
Precatória
Sahida, ainda quo não se realise a diligencia requerida:
Até 4 kilometros alam da sedo da delegacia . . ,
Além desse limite
Só em continuação tiver do ir a outros logares, terá
por diligencia quo se seguir de sahida de cartório
Havendo engano ou erro do diligencia, som que a
parte requerente dê causa a isso, será a mesma
parte relevada de pagar custas.
$ 3 . ° Do escrivão:
Autoação
Apud-acta
Autos de abertura do cofres ou do outro movei qualquer, do damno, de arrolamento, deposito, busca
o appprehensão, do prisão, qualificação, de corpo
de dolicto, sanidade, reconhecimento de cadáver,
de autópsia e outros, quo a escripta não exceda
de uma folha de papel
Por mais cada folha de papal escripta que só seguir .
Autos de avaliação o de entregas"
Busca de autos ou livros, á razão de 1$ por anno, até
trinta annos.
Certidão em relatório
Citação pessoal em cartório
Citação por carta

Concerto e conferência da traslado, a quarta parte
do feitio do mesmo traslado.

5sOOO
5$000
.$300

8$000
3$000
l$00)
l$500
10$UOO
l $500
ãsj>500
6$000
ãfOOO
15$000
30$000
10AOOO

l $000
8$000

10$003
6$000
6$000

3SOOO
3$000
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Depoimento de cada testemunha .
6$000
Se o trabalho exceder de tros horas, tora pelo depoimento tomado de cada testemunha
10|000
Se o depohíiento exceder de duas folhas de papel. .
15$000
Guia
1$000
Informação.
3$000
.Mais de uma diligencia feita fora da Delegacia, no mesmo
dia e seguida :
Pela primeira sabida do cartório
. .
12|000
Cada uma das outras sabidas
6$000
Mandados de intimação, de conducção, de busca e
apprehensão
.
3$000
Se o mandado exceder de mais de uma folha de papel
pagará mais a rasa.
Precatória além da rasa
4$000
Rasa de certidão e traslado, á razão de (por linha de
30 lettras)
$040
Sabida de cartório :
Até 4 kilometros da s<5de da Delegacia
12|000
Além dessa distancia
25SOOO
Termos de conclusão, data, visto, recebimento e remessa
$300
Termos de audiência, de assentada, de encerramento
o de entrega
:^000
Termo de
fiança
8|000
Termo de assistência, de recurso e de segurança . .
3|000 •
§ 4.° Do offlcial de justiça :
Autos de busca e approhonsão, de deposito, entrega
o de outras diligencias feitas dentro de um kilometro da sede da Delegacia
10$000
Alem desse limite
lOáOOO
Auto de prisão feita na Delegacia
.
10$000
Fora da Delegacia
16$000
Citação pessoal
3$000
Citação por carta
.'í|000
Conducção do testemunha
íi.SOOO
Diligencia para citação não offectuada
SfOOO
§ 5.° Dos peritos :
Kxames de corpo de delicto, de idade, verificação de
óbito, do sanidade e outros, quando foitos a reqiiemento particular, cada perito de 30$000 a . . 100$000
Exame de autópsia, idem, iclem de 50$000 a ...
2()0$000
Simples exames de documentos, vistorias, etc., cada
perito de 40$000 a
]50$000
Se o exame depender de tempo, maior trabalho e
laudo circumstanciado do SOsOOO a
SOO.fOOO
por arbitramento do Chefe de Policia.

S 6.° Para as diligencias feitas fora da Delegacia a. parte
requerente fornecerá comlueção.
§ 7.° Essas custas pertencerão aos peritos nomeados, quer
façam ou não parto do quadro do pessoal da Policia.
Art. 233. As custas e emolumentos em processos e actos
dependentes dos funccionarios remunerados da policia,, serão
arrecadados em sello federal, como renda da União, incorrendo em responsabilidade criminal (Coil. Penal, art. SÍ14)
a autoridade, íuncciouarLo ou auxiliar que receber qualquer
quantia sob qualquer pretexto.
TITULO XIV
geraea

Art. 234. Aos Delegados, Commissarios, Inspectores,
Sub-Inspectores e Agentes do Corpo de Segurança que em diligencia soffrerem lesão que determine impedimento do serviço
activo, será fornecido o necessário tratamento medico e cirúrgico, além da concessão de licença na fôrma das leis vigentes.
Art. 235 No caso de fallecimento, os funeraes serão feitos
por conta da policia, abonando-se á família do morto auxilio
correspondente a um mez de vencimento.
Art. 230. Os vencimentos do pessoal da policia são os das
tabellas anuexas.
Art. 237. Os escrivães de policia, para o effeito da
aposentadoria, contarão o tempo que tenham sorvido nm outros
empregos de policia.
Ari. 238. A internação dos mendigos nos hospícios e asylos
será administrativamente autorisada polo Chefe de Policia ou
pelo Prefeito Municipal.
Art. 239, O procedimento em segredo de justiça, bem como
a incommunicabilúlade dos indiciados só são permittidos quando
aa exigências do caso o determine e será sempre declarado
por despacho nos autos.
Art. 240. Como simples indiciados cm crimes communs ou
no caso de pronuncia, serão recolhidos ás fortalezas ou quartéis,
á disposição das autoridades civis :
I. Os militares de terra o mar.
II. Os que tenham títulos sciontifices por qualquer das Faculdades da Republica.
III. Os oíficiaes da Guarda Nacional, da Força Policial ou do
Corpo de Bombeiros.
Art. 241. Os autos de prisão em flagrante, de corpos de
delicto e de quaosquer exames, deverão ser assigna<lcs e rubricados pela autoridade que os presidir.
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Ari. 212. Nos casos de prisão em flagrante delieto ou do
haver sido a prisão preventiva concedida, o inquérito policial
será concluído no prazo de cinco dias contados da data da
mesma
tente, prisão. Findo esse prazo, será remettido ao juiz compeArt. 243. O inquérito policial será regulado pelas disposições da lei n. 2033 de 20 de setambro de 1871 e Decreto n. 4824
de 22 do novembro do mesmo anno.
§ 1.° Haverá recurso propriamente dito dos despachos
que
concederem ou donegarern a fiança, e do seu arbitramento.
§ 2." O recurso será interposto, processado e apresentado
na instância superior nos termos e pela fôrma estabelecida no
art. 27ii do decreto n. 5561, do 19 de junho de 1905.
§ 3." Esse recurso será interposto do despacho da autoridade
policial para o Juiz de Direito do crime ou para o Protor, conforme
nuncia.a competência determinada para o julgamento ou proArt. 244. Ficam estabelecidos para o Chefe de Policia, Delegados Auxiliares, Delegados de districto e seus supplentes,
c eommissarios de l" e 2" classes, os seguintes distiuctivos que
usarão no exercício de suas funccões:
8 1." O Chefe do Policia usará de uma estrella de ouro,
contendo a legenda «Segurança Publica», oscripta em circulo
azul sobro o relevo esmaltado do vermelho e no centro a constellação do Cruzeiro.
§ 2.° Os Delegados Auxiliares usarão idêntico distinctivo,
sondo o centro em relevo esmaltado do verde claro.
§ 3." Os Delegados de Districtos usarão do mesmo distinctivo com o centro em relevo esmaltado do branco.
§ 4.° Para os Commissarios do 1a classe todo o emblema
em prata com os mesmos esmaltes e dizores ao centro iguacs
aos dos Delegados de üistrictos.
Para os Commissarios de 3a classe todo em prata com
aquelles mesmos dizeres, com o centro liso.
§ 5.° ps Supplontes de Delegados de Districtos usarão o
emblema igual ao destes.
í? 6.° Os Supplentes usarão somente os seus distinctivos
quando estiverem em commissão que lhes for confiada pelo
Chefe de Policia ou pelos Delegados Auxiliares.
§ 7.° Todos esses distinctivos serâo presos á lapella por
um botão de ouro ou de prata conforme a categoria do fimccionario.
Art. 245. No frontespicio de cada delegacia haverá uma
taboleta com o dístico : — Delegacia de Policia do.., Districto,
tondo ao centro as armas da Republica.
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Art. 246. O serviço de policiamento será feito pela Guarda
Civil e Força Policial, sendo distribuídos a cada districto os
respectivos destacamentos á disposição dos delegados. .
g 1.° Salvo caso urgente e justiftca_du, os delegados não
poderão pedir auxilio do maior força senão por intermédio do
Chefe de Policia ou do Celegado Auxiliar de dia.
S 2." Os delegados farão a distribuição da força para o
policiamento do districto, mencionando em boletim diário afixado na delegacia os pontos em que devem estacionar ou percorrer os rondantes.
Art. 247. A policia orgauisará de modo especial a repressão do alcoolismo, observando além das disposições dos
arts. 397 e 398 do Código Penal as seguintes (Dec. Leg. n. 1031
de 3 de janeiro do 1907, art. 1U.):
§ 1.° Sempre que todas as ca^as commerciaes de um quarteirão onde haja cornrnercio do bebidas alcoólicas, estejam
fichadas, também a policia fará com que ahi cesse inteiramente o referido commercio, punindo os infractores com a
multa inicial de 100| a primeira voz, o do dobro da ultima
cobrada, em cada reincidência, entendoudo-se que para esty,
ílscalisação especial qualquer autoridade tom jurisdicção em
todo o Districto Federal.
§ á.° Os kiosques collocados em frente do quarteirões onde
haja casa de commercio consideram-se incorporados a ellas para
os cíTcitos deste artigo.
§ 3.° Não se incluem nas disposições deste artigo as casas
de bebidas, que fi^am no interior de clubs ou theatros, cujo accesso só ô permittido a quem for sócio do referido club ou tiver
ingresso para assistir ao espectaculo, salvo si se demonstrar que
o club ou o espeotaculo são apenas accessorios que servem como
pretexto para a venda de bebidas, que ó o rarno principal do
negocio.
§ 4.° A cessação do commercio da bebidas alcoólicas não
impede que os botequins, confeitarias e outros estabelecimentos
que também as vendem, continuem a vender outras bebidas não
alcoólicas, café, chá, etc.
§ 5.° Sempre que em uma casa de bebidas alcoólicas se
faça prova do que alguma foi entregue a qualquer menor ou
para beber ou para levar a terceiras pessoas, quer ausentes
quer presentes, o dono incorrerá nas multas previstas no paragrapho primeiro.
§ 0." Ma prolubição do § 5° não se incluem os caixoiros
menores, quando em serviço no interior dos estabelecimentos
em que trabalham.
§ 7." O processo para imposição das multas será o estabelecido no art. 6° da loi n. 628 de 28 de Outubro de 1899 combinado com o art, 12 § 2° n. 2 da lei n. 1338 de 9 de janeiro
de 1905.
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Art. 248. üs pontos que funccionarem ex-officio em exames
ou autos do corpo de delicio que exijam competência especial
alheia ás funcções do Serviço Medico Legal, perceberão as custas
respectivas, pagas pela Policia.
Art. 819. A' caixa do fiscalisação, que ficará sob a responsabilidade do thesuureiro da Policia, serão, mediante guia visada
pelo 2" Delegado Auxiliar, recolhidas por trimestres adiantados
as quotas de 250$ mensaes a que são obrigadas as casas de
empréstimos sobre penhores.
Paragrapho único. Por essa Caixa serão pagas as gratificações a que têm direito os respectivos flscaes, cujo numero será
desde logo fixado pelo Chefe do Policia, a quem compete uomeal-os.

Eistnctos Policiaes

Art, 250. Continuam em vigor as leis o decretos relativos
á organisação, administração e processo policial, não revogadas explicita ou virtualmente pelo presente Regulamento.
Art. 251. Revogam-se as disposições em contrario.
Disposições < i ' : » i i M Í l o i - 8 s « ! - i

Art. 252. As primeiras nomeações de médicos serão feitas
na fôrma do art. 15 e seus paragraphos, excepto para os logares
de director e perito chimico, que poderão ser nomeados independente de concurso, desde que jã tenham dado prova offlcial
do sua competência technica.
§ r. ° O concurso para o provimento das vagas que se derem
no serviço Medico Legal será annunciado em edital publicado no
Diário Officíal, fixando-se o praso de 15 dias para a inscripção.
§ 2.° Os actuaes médicos leglstas poderão ser aproveitados
independente do concurso.
Art. 253. Nas primeiras nomeações de commissarios de
l" e 2a classes, poderão ser aproveitados os actuaes inspectores
seccionaes, sendo as demais vagas preenchidas por concurso de
accordo com o disposto no art. 11 e seus paragraphos.
Art. 254. Poderão sor aproveitados os actuaes Delegados e
Escrivães, cabendo ao Chefe do Policia classificai-os nas respectivas entrancias.
§ l.» Os escrivães que gozarem de vitalicie.Iade e não forem aproveitados, serão declarados em disponibilidade.
§ 2.° As primeiras nomeações de escrivães poderão ser
feitas interinamente, prestando, entretanto, os nomeados,
para que se tornem eílectivos, o concurso exigido por este
Regulamento no praso de 60 dias, sob pena de perda do
logar.
Art. 255. Para os demais cargos as primeiras nomeações
independem de concurso.

l.» Candelária
2.° Santa Rita
3.° Sacramento
4. o Tiradentes
5." São José
G." Gloria
7.» Lagoa
8. o Gamboa
9.° Espirito Sauto
10.° São Curistovão
11.° Saúde
12." Santo Antônio
13.° Santa Thereza
14.° Santa Anna
15.° Engenho Velho
16.° Andarahy
17. ° Tij uca
18.° Engenho Novo
19.° Meyer
20.° Piedade
21.° Gávea
22.° Inhaúma
23.» Irajá
24.° Jacarepaguá
25.° Campo Grande
26.° Guaratiba
27.» Santa Cruz
S8.° Ilhas

,

,

.........

,

3a Entranoia
»
»
»
»
»
»
»
»
»
2a Entrancia
»
»
»
»
»
»
»
»
»
a
1 Entrancia
»
»
»
»
»
»
»

l" DISTRICTO DA CANDELÁRIA
;t - lintrancia

Comprehende os logradouros públicos seguintes:
Rua da Alfândega (da rua Primeiro de Março á rua dos
Ourives).
Becco dos Barbeiros.
Becco das Cancellas.
Rua da Candelária (da rua do Hospício á rua Theophilo
Ottoni).
Avenida Central (da rua Sete de Setembro á rua Theophilo
Ottoni).
Travessa do Commercio.
Rua Coronel Moreira César (do Mar á Avenida Central).

Rua General Câmara (da rua Visconde de Jtaboraby á rua
dos Ourives).
Rua do Hospício (da rua Primeiro de Março á rua dos
Ourives).
Rua Júlio César (da rua Sete de Setembro á rua Coronel
Moreira César).
Becco da Lapa.
Praça das Marinhas.
Rua do Mercado.
Rua dos Ourives (da Avenida Central ã rua Theophilo
Ottoni).
Travessa do Ouvidor.
Rua Primeiro du Março (da praça Quinze de Novembro ;l
rua Visconde do Inhaúma).
Praça Quinze de Novembro.
Rua du Quitanda (da rua Sote de Setembro á rua Theophilo
Otíoni).
Rua do Rosário (da praça das Marinhas á rua dos Ourives).
Rua de S. Pedro (da rua Visconde de Itaboraby á rua dos
Ourives).
Rua Sete de Setembro (da praça Quinze de Novembro á
rua dos Ourives).
Rua Thoophilo Ottoni (da rua Visconde de Itab^rahy á rua
dos Ourives).
Travessa do Tinoco.
Rua Visconde de Itaborahy.
2" DISTR1CTO DE SANTA RITA

Comprehende os logradouros públicos seguintes:
Rua Acre.
Rua dos Andraclas (da rua Marechal Floriano ao Morro da
Conceição) .
Rua dos Benedicíinos.
Becco de Bragança.
Rua Camerino.
Rua da Candelária (da rua Theophilo Ottoni á rua Conselheiro Saraiva).
Avenida Central (da praça Vinte e Oito de Setembro á rua
Theophilo Ottoni).
Becco do Cloto.
Rua Coelho e Castro.
Ladeira da Conceição.
Rua Conselheiro Saraiva.
Travessa Conselheiro Saraiva.
Beoco do Consulado.
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Travessa Coronel Julião.
Largo do Deposito.
Becco das Escadinhas da Conceição.
Rua do Escorrega.
Ladeira Felippe Nory.
Becco do Freitas.
Rua Funda.
Ladeira de João Homem.
Becco de João Ignacio.
Becco de João José.
Rua do Jogo da Rola.
Rua Matto Grosso.
Travessa Matto Grosso.
Ladeira do Morro do Valongo,
Rua Municipal.
Travessa do Oliveira.
Rua dos Ourives (da rua Theophilo Ottoni á rua Acre).
Becco do Patriota.
Rua Pedra do Sal.
Ladeira de Pedro Antônio.
Rua da Prainha.
Rua Primeiro de Março (da rua Visconde de Inhaúma â
ladeira de São Beato.)
Rua da Quitanda (da rua Theophilo Ottoui â rua de São
Bento).
Largo de Santa Rita.
Travessa de Santa Rita.
Ladeira de São Bento.
Rua de São Bento.
Adro de São Francisco.
Rua do São Francisco da Prainha.
Largo de São Francisco da Prainha.
Rua da Saúde (da praça Vinte o Oito de Sotambro á praça
Municipal).
Rua Senador Pompeu (da rua Vasco da Gama á rua
Cameriuo).
Travessa do Sereno.
Rua Vasco da Gama (da rua Senador Poinpeu á rua Marechal Floriano Peixoto).
Praça Vinte e Oito de Setembro.
Rua Visconde de Inhaúma.
3° — DISTRICTO DO SACRAMENTO
íí;l linti-mici;»

Comprehende os logradouros públicos seguintes:
•
Rua da Alfândega (da rua dos- Ourives á rua do Sacramento).
2269 - 9
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Rua dos Andradas (da praça Coronel Tamarindo á rua Marechal Floriano Peixoto).
Becco do Bom Jesus.
Rua da Carioca.
Rua Coronel Moreira César (da Avenida Central á praça
Coronel Tamarindo).
Praça Coronel Tamarindo.
Travessa Dias da Costa.
Becco do Fisco.
Rua General Câmara (da rua dos Ourives cá rua do Sacramento).
Praça General Osório.
Rua Gonçalves Dias.
Rua do Hospício < da rua dos Ourives á rua do Sacramento)
Rua Luiz de Camões (da praça Coronel Tamarindo á rua do
Sacramento).
Rua Marechal Floriano Peixoto (do largo de Santa Rita á
rua Camerino).
Becco do Rosário.
Largo do Rosário.
Rua do Rosário (da rua dos Ourives á rua de Uruguayana).
Travessa do Rosário.
Travessado São Francisco de Paula.
Rua de São Pedro (da rua dos Ourives á rua do Sacramento).
Rua Senhor dos Passos (da rua dos Andradas á rua do Sacramento).
Rua Sete deSetombro (da Avenida Central á praça Tiradentes).
Rua Souza Franco.
Travessa do Theatro.
Rua, Theophilo Ottoni (da rua dos Ourives á rua Vasco da
Gama).
Rua da Uruguayana.
Rua Vasco da Gama (da rua Luiz de Camões á rua Marechal
Floriano Peixoto).
4» — DISTRICTO TIRADENTES
3a Entrancia
Comprehende os logradouros públicos seguintes;
Rua da Alfândega (da rua do Sacramento á praça da Repu»
blica).
Rua Barbara de Alvarenga.
Travessa das Bellas Artes.
Becco da Carioca.
Rua da Constituição.
Rua General Câmara (da rua do Sacramento á praça da
Republica).
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Rua do Hospício (da rua do Sacramento á praça da Republica).
Rua Luiz de Camões.
Rua Luiz Gama.
Rua Marechal Floriano Peixoto (da rua do Sacramento á
praça da Republica).
Rua Padre José Maurício.
Rua do Sacramento.
Travessa de São Domingos.
Rua de São Jorge.
Rua de São Pedro (da rua do Sacramento á praça da Republica).
Rua do Senhor dos Passos (da roa do Sacramento á praça da
Republica).
Rua Silva Jardim.
Praçi\ Teixeira de Freitas.
Becco do Thosouro.
Praça Tiradentes.
Rua Tobias Barreto.
DISTRICTO DE SÃO JOSÉ
St*

Comprehende os logradouros públicos seguintes :
Largo da Assem Wéa.
Rua da Assemblêa (da praça Quinze de Novembro ao Largo
da Carioca.
'Rua Barão de Ladario .
Rua Barão de São Gonçalo.
Becco da Batalha.
Largo da Batalha.
Rua e Cães Pharoux.
Becco do Campo dos Frades.
Largo da Carioca.
Becco do Carmo.
Ladeira do Castello.
Praça do Castello.
Rua do Castello.
Travessa do Castello.
Becco do Cayrú.
Avenida Central ( da rua Sete de Setembro á Avenida Beiramar).
Rua Chile.
Rua Clapp.
Travessa Costa Velho.
Rua do Cotovello.
Rua Dom Manoel.
Travessa Dom Manoel.
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Travessa Desembargador Viríato.
Praça Duna Constanca.
Rua, Doutor Joaquim Silva (da rua Theotonip Regadas á ladeira fie Santa Thereza).
Rua Evaristp da Veiga.
Praça Ferreira Vianna.
Becco dos Ferreiros.
Beoco da Fidalga.
Becco do Guindaste.
Rua Júlio César (da rua Sete de Setembro á rua de São José).
Largo da Lapa.
Rua Luiz de Vasconoellos.
Becco Manoel de Carvalho.
Travessa Marques de Carvalho.
Largo da Misericórdia.
Ladeira da Misericórdia.
Rua da Misericórdia.
Travessa dj Mosqueiro.
Becco do Moura.
Laivo do Moura.
Becco da Musica.
Travessa Natividade.
Rua José).
dcs Ourives (da rua Sete do Setembro á rua de São
Travessa do Paço.
Rua do Passeio.
Rua da Quitanda (da rua de S. José a rua Sete de Setembro).
Rua Santa Luzia.
Travessa Santa Luzia.
Rua de Santo Antônio.
Ladeira do Santo Antônio.
Rua de São José.
Trave sã de yão Sebastião.
Ladeira do Semi Dar io.
Ladeira Senador Dantas.
Rua Senador Dantas.
Becco do Theatro.
Rua Theotonio Regadas.
Rua do Trem.
Rua T-rezo de Maio.
Rua Visconde de Maranguape.
6°—DISTRICTO DA GLORIA
3a Entrancia

Comprehende os logradouros públicos seguintes:
.Rua Alice.
.v
Rua Alliança.
Rua Almirante Tamandaró.

Ladeira do Ascurra (da rua Senador Octaviano até o alto
do reservatório do Morro do loglez).
Rua Barão do Flamengo.
Rua Barão de Guaratyba.
Travessa Barão de Guaratyba.
Rua Barão de Icarahy.
Avenida Boiramar (do Tunnol da City ao começo da Praia
de Botafogo).
Largo do Boticário.
Rua Buarque do Macedo.
Rua Cardoso Júnior.
Travessa Carlos de Sá.
Rua Carvalho de Sá.
Rua do Cattete.
Ladeira Cerro Cora.
Rua Christovão Colombo.
Rua Conde de Baependy.
Rua Constantino.
Travessa Constantino Coelho.
Rua Conselheiro Andrade Pertence.
Rua Conselheiro Bento Lisboa.
Rua Conselheiro Pereira da Silva.
Travessa Cotegipe.
Travessa Cruz Lima.
Rua Cruzeiro do Sul.
Rua Dr. Corrêa Dutra.
Praça Duque de Caxias.
Rua Euphrasio Correia.
' Travessa Fernandina.
Travessa Ferreira,
Rua Ferreira Vianna.
Praia do Flamengo.
Ladeira da Gloria.
Rua Guanabara.
Ladeira dos Guararapes (da rua Senador Octaviano até o
marco da cota 170).
Rua Honorio de Barros.
Rua Indiana.
Travessa Januaria.
Praça José de Alencar.
Rua das Laranjeiras.
Rua do Leão.
Rua Leite Leal.
Rua Maria Emilia.
Rua Marquez de Abrantes.
Rua Martins Ribeiro.
Rua Nery Ferreira.
Rua Passos Manoel.
Rua Paysandú.
Rua Pedro Américo.
Ladeira do Peixoto (da rua Indiana até o marco da cota 115).
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Rua do Pinheiro.
Becco do Pinheiro.
Rua Retiro de Guanabara.
Becco do Rio.
Rua do Roso.
Ladeira do Russell.
Rua do Russell.
Praça São Salvador.
Rua Senador Correia.
Rua Senador Esteves Júnior.
Rua Senador Octaviano.
Rua Senador Vergueiro.
Rua Soares Cabral.
Rua Silveira Martins.
Travessa dos Taraoyos.
Rua Tavares Bastos.
Rua Ypiranga.
Travessa Umbelina.
7o—DISTRICTO DA LAGOA
3a Entremeia
Comprehende os logradouros públicos seguintes :
Rua Almirante Gonçalves.
Rua Annita Garibaldi,
Rua Assis Bueno.
Rua da Assumpção,
Rua Bambina.
Rua B.irão de Itamby,
Rua Barão do Rio Bonito.
Rua Barata Ribeiro.
Rua Barcellos.
Ladeira do Barroso.
Rua Barroso.
Avenida
Beira mar (da esquina da praia de Botafogo em
diante).
Rua Belfort Roxo.
Praia de Botafogo.
Rua Buarque.
Rua Bulhões Carvalho,
Rua Conde de Irajá.
Rua Constante Ramos.
Rua Dona Anna.
Rua Dona Carlota.
Rua Dezenove de Fevereiro.
Rua Delfim.
Rua Dona Carolina.
Rua Dona Constanca.
Rua Dona Marciana.
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Rua Dona Polixena.
Rua Dona Thereza Guimarães.
Rua Doutor Araújo Gondin.
Rua Doutor Domingos Ferreira.
Rua Doutor Pereira Passos.
Travessa Doutor Muniz Barreto.
Rua Doutor Sá Ferreira.
Rua Doutor Souza Lima.
Rua Duvivier.
Rua Elvira Machado.
Rua Farani.
Travessa Fernandes.
Rua Fernandes Guimarães.
Rua Fialho.
Travessa Figueiredo.
Rua Figueiredo Magalhães.
Rua Floriano Peixoto.
Rua General Menna Barreto.
Rua General Polydoro.
Rua General Severiano.
Rua Goulart.
Rua Guimarães Caipora.
Rua Gustavo Sampaio.
Rua Haritpff.
Rua Hilário de Gouvêa.
Honorina.(da rua Voluntários da Pátria atá os núme• Rua
Rua Humaytâ
ros 43 e 50).
Rua da Igrejinha.
Rua du Inhangá.
Rua Ipanema.
Rua [tapiinirim.
Travessa João Affonso.
Rua Josí Anchieta.
Travessa da Lagoa.
Becco do Leandro.
Ladeira do Leme.
Largo dos Leões.
Rua Maia Lacerda.
Rua Macedo Sobrinho.
Praça Malvino Reis.
Rua Marechal Niemeyer.
Rua Maria Eugenia.
Rua Marinho.
Rua Marques.
Rua Marquez de Olinda.
Rua Martim Affonso.
"Rua Martins Ferreira.
Rua da Matriz.
Rua do Mundo Novo.
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Rua Nossa Senhora da Copacabana.
Praia de Nossa Senhora da Copacabana
Rua Nove de Fevereiro.
Travessa Oliveira.
Rua Oliveira Fausto.
Rua Otto Simon.
Rua Padre Antônio Vieira.
Rua das Palmeiras.
Largo do Pasmado.
Rua da Passagem.
Rua Paula Freitas.
Rua Paulino Fernandes.
Rua da Piedade.
Rua Pinheiro Guimarães.
Rua Quatro de Setembro.
Rua RodolplioDantas.
Praça Sacopenapan.
Rua Salvador Corrêa,
Rua Santa Clara.
Travessa Santa Margarida
Rua São Clemente.
Rua São João Baptista.
Rua São Manoel.
Praia da Saudade.
Rua Sergipe,
Rua Silva Telles.
Rua Suzano.
Praça Suzano.
Rua rhomó de Souza,
Rua Toneleros.
Rua do Tunnel.
Rua Valladares.
Ladeira da Villa Rica.
Rua Visconde de Cara vellas.
Rua Visconde de Silva,
Rua Voluntários da Pátria.
Praça da Vigia.
Praça Vinte e seis de Janeiro.
8» —

DISTRICTO DA GAMBOA
3a

Comprehendem os logradouros públicos seguintes
Rua da America.
Rua Attilia.
Rua Barão da Gamboa.
Rua Barão de São Felix.
Ladeira do Barroso.
Travessa Barros Sobrinho.
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Travessa Boa-Vista.
Travessa Brito Teixeira,
Rua dos Cajueiros.
Rua Capitão Senna.
Travessa Capitão Senna.
Rua Carlos Gomes.
Rua Commendador Évora.
Rua Commendador Leonardo.
Rua Conselheiro João Cardoso.
Rua Coronel Pedro Alves.
Rua Deolinda.
Travessa Dona Felicidade.
Rua Dona Joaquina.
Rua Dona Lúcia.
Rua Doutor João Ricardo (da rux Senador
morro d:i Providencia).
Rua Doutor Píragibe.
Rua Doutor Rego Barros.
Rua Engenheiro Araújo Vianna.
Ladeira do Faria.
Rua da Gamboa (da rua da Harmonia á rua da
Rua General Caldwell (da rua dos Cajueiros á
Pompeu).
Rua General Gomes Carneiro.
Rua Marcilio Dias.
Becco do Mendonça.
Ladeira do Mendonça..
Rua do Morro da Providencia.
• Rua MonfAlverne.
Rua Orestes.
Travessa das Parti luas.
Travessa do Pinheiro.
Rua do Pinto.
Praça Santo Christo dos Milagres.
Rua Santo Christo dos Milagres.
Rua Sara.
Travessa
Sara.
Rua Senador
Pompeu (da rua Camerino a rua
Travessa Souza.
Rua da União.
Rua Vidal de Negroiros.
Rua Visconde da Gávea.

Pompeu ao

União).
rua Senador

da America).

9» — DISTRICTO DO ESPIRITO SANTO
3a Eiitrancta
Comprehende os logradouros públicos seguintes:
*Rua Barão do Petropolis (da rua da Estrolla até o marco
da cota 80m).
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Travessa Barão de Potropolig.
Travessa Barboza.
Travessa do Bastos,
Rua Benedicto Hyppolito (da rua Visconde de Sapueahy á
rua Dona Laura do Araújo).
Travessa Carneiro.
Rua de Catumby.
Largo de Catumby.
Rua do Chichorro.
Rua Colina.
Rua Commandante Maurity (da rua Visconde de Itauna á
rua São Leopoldo.)
Rua Conselheiro Pereira Franco.
Rua dos Coqueiros.
Rua do Cruzeiro (do março da cota 50 para baixo).
Rua do Cunha.
Rua Dona flarolina Reydner.
Rua Dona Cecília.
Rua Dona Emilia Guimarães.
Rua Dona Eugenia.
Rua Dona .fulia.
Rua Dona Laura de Araújo.
Rua Dona Mínervína.
Travessa Dona Rosa1
Rua Doutor Affonso Cavalcanti.
Rua Doutor Agra.
Travessa Doutor Agra Filho.
Rua Doutor Aristides Lobo.
•
Rua Doutor Campos da Paz,
Rua Doutor Carmo Netto (da rua Visconde de Itauna á rua
Frei Caneca).
Rua Doutor Mattos Rodrigues.
Rua Doutor Pessoa de Barros.
Rua Doutor Rodrigues dos Santos.
Rua Doutor Souza Neves.
Rua Eleone de Almeida.
Rua Ermelinda (da rua dos Coqueiros até a ultima volta
junto ao prédio n. 20).
Rua Estacio de Sá.
Largo do Estacio de Sá.
Rua da Estrella.
Rua Faria.
Rua Frei Caneca (da rua Visconde de Sapueahy á rua Estacio de Sá).
Rua Gonçalves.
Rua Goulart.
Travessa Guedes.
Rua des
Haddock
Lobo).Lobo (do largo do Estado de Sá a rua AristiRua Tdalina.
Rua Itapirú.

Rua João Ventura.
Rua Jcsè Bernardino.
Rua Laura.
Rua Laurindo Rebello.
Travessa Leste.
Travessa Lopes.
Rua Machado Coelho.
Rua Magalhães.
Rua Major Freitas.
Rua Maria José.
Travessa Marietta.
Rua Miguel de Frias.
Rua Miguel de Paiva (da rua dos Coqueiros ao canto da
rua Padre Miguelino).
Rua do Morro.
Travessa do Navarro (da rua do Navarro até a marco da
cota 80).
Rua do Navarro.
Rua Nery Pinheiro.
Rua Nova de São Leopoldo.
Travessa Onze de Ma : o.
Rua Padre Miguelinho.
Rua Paula Ramos.
Travessa da Paz.
Travessa Pedregaea.
Rua Pinto deAzavedo.
Travessa dos Prazeres (da rua dos Prazeres até o marco
da cota 160).
Rua dos Prazeres.
Rua Presidente Barroso.
Travessa do Rio Comprido.
Becco do Salgueiro.
Avenida Salvador de Sã (da rua Visconde de Sapueahy a
rua Frei Caneca).
Rua Santa Alexandrina.
Rua Santa Maria.
Rua Santo Alfredo.
Rua San tos Rodrigues.
Travessa Santos Rodrigues.
Travessa São Carlos.
Rua São Carlos.
Rua São Cláudio.
Rua São Diniz.
Rua São Frederico.
Rua São Leopoldo (da rua Visconde de Sapueahy a rua Nova
de São Leopoldo).
Rua São Luiz (Estacio).
• Rua São Luiz (Itapirú).
Rua São Martinho.
Rua São Roberto.
Travessa Senhor de Mattosinhos.

l
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Rua Senhor de Mattosinhos.
Rua Thomaz RabelJo.
Rua Valença,
Ladeira do Vi;mna.
Rua Viscondessa dePirassinunga.
Rua Visconde de Amoroso Lima.
Rua Visconde de Duprat.
Rua Visconde rte Itauna (da rua Visconde de Sapucahy a
rua Miguel de Frias).
Rua Visconde de Jequitinnonha.
Rua Visconde de »'apucahy (da rua Visconde do Itauna
a rua Frei Caneca).
Rua Vista Alegre.
Travessa Vista Alegre.
10 o —DISTRICTO DE SÃO CfJRISTOVÃO
3a Entrancia

Coniprehende os logradouros públicos seguintes :
Rua Abílio.
Rua Alegria.
Travessa Alegria,.
Travessa Alice.
Rua Almirante Marlath.
Rua Alves Montes.
Rua Amazonas.
Rua Amélia.
Rua Argentina.
Praça Argentina.
Rua Ávila.
Travessa Ayres Pinto.
Travessa Azevedo.
Rua Bella de São João.
Rua Bomflm.
Praia do Caju.
Rua da Caixa d'Agua.
Largo da Cancella.
Rua Capitão Felix.
Rua Capitão Salomão (do largo da Cancella ao Alto do
Pedregulho).
Rua Caridade,
Rua
Chavesde
Faria
(do largo da Cancella á rua MattoGrosso).
Rua Conde
Leopoldina.
Rua Cornelio.
Rua Coronel Cabrita.
Rua Coronel Carneiro de Campos.
•>
Rua Coronel Figueira de Mello (da rua, Pedro tvo á praça
Marechal Deodoroda Fonseca).
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Rua Coronel Souza Valente.
Rua Coruja.
Rua Costa Guimarães.
Rua do Cor t ume.
Rua Curuzú.
Rua Dom Carlos.
Rua Djna Cândida.
Rua Duna Clara.
Rua Doutor Ferreira de Araújo.
Rua Doutor Sá Freire.
Rua Emancipação.
Rua Emerenoiana.
Rua Escobar.
Rua Esperança.
Rua Faria Braga.
Travessa Figueira de Mollo.
Travessa Filgueiras.
Rua Fonseca Telles.
Rua Frolick.
Rua General Argollo.
R,ua General Bruce.
Rua General Gurjão.
Rua General Sampaio.
Travessa Ida.
Praça da Igrejinlia.
Rua da Igrejiuha.
Rua Januzzi.
Rua Josó Clemente.
Praça e Praia dos Lázaros.
Rua Liberdade.
Rua Lima Barros.
Travessa Lopes.
Rua Lopos Ferraz.
Rua Lopes Silva.
Rua Major Fonseca.
Travessa Manoel Pinto.
Praça .Marechal Deodoro da Fonseca,
Praça Marechal Pinto Peixoto.
Rua Marietta,
Rua Mineira.
Rua, Mourão do V alie.
Praia das Palmeiras.
Rua Paraná.
Rua Parque.
Rua Paula e Silva.
Rua do Progresso.
Rua do Retiro Saudoso.
Praia do Retiro Saudoso.
Rua Ricardo Machado.
1
Travessa Santa Cativarina.
Rua Santos Lima.
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Rua do São Christpvão (da rua Fonseca Telles até o mar).
Praia de São Christovão.
Ladeira de São Januário.
Rua de São Januário.
Rua Senador Alencar.
Rua Tavares Guerra.
Rua Teixeira Júnior.
Rua Três Boccas.
Rua Tuyuty.
Rua Umbeílina.
Rua do Vianna.
Rua Vieira Bueno.
Rua Villeta.

12» — DISTRICTO DE SANTO ANTÔNIO

Rua Vinte Cinco do Março.

11» — DISTRICTO DA SAÚDE
**••> Entrancia
Comprehendo os logradouros públicos seguintes :
Rua Conselheiro Zacharias.
Rua Costa Barros.
Rua Cunha Barboza.
Travessa Cunha Mattos.
Rua Don'Anna Mascarenhas.
Becco das Escadinhas.
Travessadas Escadinhas do Livramento,'
Ladoira das Escadinhas do Livramento.
Becco das Escadinhas do Livramento.
Rua da Gamboa ( do morro da Saúde a rua da Harmonia j
Praça da Harmonia.
Rua da Harmonia.
Rua José Alvares.
Rua Leoncio de Albuquerque.
Ladeira do Livramento,
Rua do Livramento.
Ladeira Madre de Deus.
Becco da Madre de Deus.
Rua Major Pinto Sayão.
Rua Miguel Sayão.
Rua do Monte.
Travessa Moreira.
Ladeira do Morro da Saúde.
Praça Municipal.
Rua Noemia.
Rua do Propósito.
Rua Rosa Sayão.
Rua da Saúde ( da praça Municipal a praça, da Harmonia ).
Rua Segunda.
Becco Sem Salada.

9* i;m i-

Compreliende os logradouros públicos seguintes :
Travessa do Bandeira.
Ladeira do Castro ( da ma do Riachuelo ato o marco em
baixo do grande viaducto ) .
Rua Costa Bastos.
Praça Dona Antonia.
Rua Doutor Menezes Vieira.
Rua Fluminense.
Travessa Fluminense .
Rua Francisco Belisario.
Rua Francisco Muratori .
Rua Frei Caneca ( da praça da Republica à rua Visconde
de Sapucahy ) .
Rua General Caldwoll ( da rua Frei Caneca á rua do
Senado ) .
Rua Gomes Freire .
Praça dos Governadores.
Rua José de Alencar.
Rua do Lavradio.
Rua Monte Alegre ( da rua do Riachuelo até os ns. 10 e 61).
Travessa Muratori.
Rua das Neves.
Rua do Paraizo.
Rua Paula Mattos.
Rua Prefeito Barata,
Rua da Relação.
Rua do Rezende.
Rua do Riachuelo.
Avenida Salvador de Sá ( da rua Frei Caneca á rua Visconde de Sapucahy).
Ladeira de Santa Thereza.
Laduira do Senado.
Travessa do Senado.
Rua do Senado.
Rua Silva Manoel (da rua do Rezende até os ns. 68 e 81).
Travessa do Torres.
Rua Visconde do Rio Branco.
Rua do Z.
13°— DISTRICTO DE SANTA THEREZA
íía I£utruiiciit

0

Comprehende os logradouros públicos seguintes :
Travessa Alice.
Rua Aprazível.
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Ladeira, do Ascurra, (do alto do Reservatório do Morro do
Inglez ato a riu do Aquedueto).'
Rua Augusta.
Rua Augusto Severo.
Rua Áurea.
Rua do Aquedueto.
Rua Barão de Potropolis (do marco da cota 80 m ato a rua
do Aquedueto).
Avenida Beiramar (da avenida Central ao Tunnol da City).
P.ua Beujamin Constant.
Becco dos Carmelitas.
Travessa Cassiano.
Ladeira do Castro ( do marco em baixo do graude viaducto
ato a rua do Aquedueto ).
Rua Chefe de Divisão Salgado.
Rua da Concórdia.
Rua Con de de Lages.
Rua Conselheiro Moraes e Valle.
Rua Corrêa de Sá.
Rua do Cruzeiro (da rua Occidental ata o marco da cota 50).
Rua do Curvello.
Rua Doutor Constante Jardim.
Travessa Doutor Constante Jardim.
Rua Doutor Joaquim Silva (da rua Augusto Severo a rua
Theotonio Regadas).
Ladeira do Durão.
Rua Ermilinda ( da ultima volta junto ao prédio n âO
até a rua Petropolis).
Rua do Fialho.
Rua Fonseca Guimarães.
Largo do França.
Rua Francisco de Andrade.
Rua da Gloria.
Ladeira dos Guararapes (do marco da cata 170 até a rua
do Aquedueto).
Largo do Guimarães.
Rua dos Junquillios.
Rua da Lap;i.
Estrada da Lagoinha.
Becco da Lagoinha.
Rua Marinho.
Rua Mauá.
Ladeira do Meirelles.
Rua Miguel de. Pai vá ( da rua Padre Miguelinho até a rua
do Oriente).
Rua Monte Alegre (doa prédios ns. 10 e 61 ato a rua
Augusta).
Travessa do Navarro (do marco da cota 80 até a rua
Barão de Petropolis).
Largo das Neves.
Rua Occidental.

T
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Rua do Oriente.
Travessa do Oriento.
Estrada das Paineiras.
Largo Paula Cândido.
Ladeira do Peixoto (do marco da cota 115 ate1 a rua do
Aquedueto).
Rua Petropolis.
Rua Philadelphia.
Travessa dos Pnuores ( do marco da cota 160 até a rua
do Aquoducto ).
Rua do Progresso.
Praça Rio Branco.
Rua Santa Christina.
Travessa Kauta Christiua.
Rua Santo Amaro.
Rua Senador Cândido Mendes.
Rua do Silva.
Rua Silva Manoel ( dos ns. 08 e 81 ato a rua do Aquedueto).
Rua Taylor.
Zig-Zag do Teixeira.
Rua Thcrczina.
Largo do Triumpho.
Rua do Triumplio.
Rua Visconde de Paranaguá.
Rua Victoria,
14»— DISTRICTO DE SANT'ANNA

Comprehendo os logradouros públicos seguintes:
Travessa Aguiar.
Rua do Areai.
Rua Barão de Angra.
Rua Benedicto Hyppolito (do largo de SanfAuua á rua Visconde de Sapucahy).
Rua Carneiro Leão.
Rua Commandante Maurity (da rua Dr. Nabuco de Freitas
& rua Visconde de Itauna).
Rua Conselheiro Leonardo.
Rua Doutor Carmo Netto (da rua Dr. Nabuco de Freitas á
rua Visconde de Itauna).
Rua Doutor Ezequiel.
Rua Doutor João Ricardo (da praça da Republica á rua
Senador Pompeu).
Rua Doutor Luiz Augusto Pinto.
Rua Doutor Mesquita Júnior.
Rua Doutor Nabuco de Freitas.
Rua Doutor Pedro Rodrigues.
8869 — 1U
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Üecco das Escadinhas do Oliveira. •
Rua Farnese.
Rua General Caldwell (da rua Senador Pompeu á rua Frei
Caneca).
Rua General Pedra.
Rua João Caetano.
Avenida do Mangue (da praça Onze de Juuho á rua Miguel
de Frias).
Rua Mariano Procopio.
Rua Marquez de Pombal.
Beeco da Moeda.
Praça Onze de Juuho.
Praça da Republica.
Rua Saldanha Marinho,
Largo de SanfAnna.
Rua de SanfAnna.
Travessa de São l)iogo.
Rua de São Leopoldo (do largo de SanfAnna á rua Visconde
de Sapucahy).
Rua Senador iiuzebio.
Travessa Silva Baião.
Rua Visconde de Itauna (da praça da Republica á rua Visconde de Sapucahy).
Rua Visconde de Sapucahy (da rua da America á rua
Visconde de Itauna).
15° — DISTRICTO DO ENGENHO VELHO
»a Enti-aucia

Comprehende os logradouros públicos seguintes:
Rua Amapá.
Travessa da Angustura.
Rua Ayres Gomes.
Rua Bahia.
Rua Barão de Iguatemy.
Rua liarão de Itapagipe.
Rua Barão de Sertorio.
Rua Barão de Ubá.
Rua Barcellos.
Travessa Bastos.
Rua do Bispo.
Rua do Cabido
Rua Campo Alegre.
Rua Capitão Barrão.
Rua Chaves Faria (da rua Matto Grosso ao morro).
Rua Conselheiro Barros.
Rua Conselheiro Sampaio-Vianna.
Rua Coronel Figueira de Mello (do Bonlevard São 'ühristovão á rua Pedro Ivo).
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Rua Coronel João Francisco.
Rua do Consultório.
Travessa do Cruz.
Rua Der oy-Club,
Rua Domingos Vidal.
Rua Dona Maria Romana.
Travessa Doutor Araújo.
Rua Doutor Campos Salles.
Rua Doutor Maciel.
Rua Doutor Sattamini.
Rua Fonseca.
Rua Fonseca Lima.
Rua Francisco Eugênio.
Praça Francisco Eugênio.
Rua General Canabarro.
Rua General Delgado de Carvalho.
Rua General Tiburcio.
v'5 Rua Gonçalves Crespo.
Rua Haddock Lobo (da rua Dr. Aristidoá Lobo ao largo da
Segunda-feira).
Rua Hyppodromo Nacional.
Rua Idalina Senra.
Praça da Industria.
Rua José Eugênio.
Rua Junqueira Freire.
Rua Lopes de Souza.
Rua da Luz.
Travessa da Luz.
Avenida do Mangue (da rua Miguel de Frias até o
mar).
Rua Mariz e Barros.
Largo do Matadouro.
Rua Matto Grosso.
Rua do Mattoso.
Rua Mello e Souza.
Becco do Motta.
Rua Minas Geraes.
Rua Nogueira da Gama.
Rua Oitava.
Rua Parahyba.
Rua Pedro Ivo.
Rua Pedro Paiva.
Rua Pereira de Almeida.
Rua Piauhy.
Rua Quarta.
Rua Quinta.
Largo da Quinta.
Rua Rodolpho Abreu.
Rua Santa Amélia.
Rua Santa Luiza.
Rua Santa Philomena.
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- i -rs Rua do São Christovão (da rua Miguel de Frias á rua Fonseca Telles).
BoulevarJ de São Christovão.
Rua São Francisco Xavier (do largo du Segunda-feira ao
Boulevard 28 de Setembro).
TravessaS. Salvador.
Rua São Valentim.
Travossa São Vicente de Paula.
Largo da Segunda-feira.
Ru;; Senador Furtado.
Rua Sergipe.
Rua Sétima.
Rua Sexta.
Travessa da Soledade.
Rua Tenente Coronel Maduroira.
Rua Visconde de Itaraaraty (da rua Dorby-Club á rua São
Francisco Xavier).
IG" — DISTRICTÜ DO ANDARAHY

Comprehonde os logradouros públicos seguintes :
Rua Alegre.
Rua Amaral.
Rua Ambrozina
'
Rua Ângelo Bittencourt.
Rua Araújo Lima.
Rua dos Artistas.
Rua Babylonia.
Rua Barão de Bom Retiro ( da rua liarão de Mesquita ato
o alto nos fundos do Jardim Zoológico).
Rua Barão de Cotegipo.
Rua Barão de Mesquita.
Rua Barão de São Francisco Filho.
Rua Bella do São Luiz.
Rua Borda do Matto.
Travossa Caminha.
Travossa Carvalho Alvim.
R u i Conselheiro Autran.
Rua Conselheiro Costa Pereira.
Rua Conselheiro Paranaguá.
Rua Conselheiro Thomaz Coelho.
Rua Corrêa de Oliveira.
Rua Costa Pereira.
Rua Dona Alice.
t
Rua Dona Amélia.
Rua Dona Caroliria.
Rua Dona Eliza,

Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua

Dona Florinda.
Dona Maria.
Dona Rita.
Dona Xulmira.
Doutor Ferreira Pontos.
Doutor José Hygino (do rio Maracanã até a rua
Barão de Mesquita).
Rua Doutor Silva Pinto.
Rua Duque de Caxias.
Rua Duqueza de Bragança.
Rua Ernesto do Souza.
Rua Estevam.
Rua Felippo Camarão.
Rua Feliz Lembrança.
Rua General Silva Tellos.
Rua Gomes Braga.
Rua Gonzaga Bastos.
Rua Jorge Rudge.
Rua José Vicente.
Rua Leopoldo.
Rua Luiz Barboza.
Rua Major Ávila ( d o rio Maracanã at3 a rua Visconde
de Itamaraty).
Travossa Major Ávila.
Rua Maria Amalia.
Rua Maria Luiza.
Rua Maxwell.
Rua Netto Teixeira.
Praça Nictheroy.
Rua Oito de Dezembro ( da rua Jorge Rulge aW, o morro).
Rua Outeiro.
Travessa Patrocínio.
Rua Paula Brito.
Rua Pereira Nunes.
Rua PetrocoGhino.
Rua Pinto de Figueiredo (do Rio Maracanã ato a rua Barão
de Mesquita).
Rua Possolo.
Rua. Ribeiro Guimarães.
Rua Rulino de Almeida.
Rua Santa Luiza.
Largo São João.
Travessa São Luiz.
Rua da Saúde.
Rua Senador Nabuco.
Praça Sete de Março.
Rua Souza Cruz.
Rua Souza Franco.
Rua Theodoro da Silva.
' Rua Torres Homem.
Travessa da Universidade.
;
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Rua do Uruguay (do rio Maracanã até a rua Barão de
Mesquita).
Travessa Vasconcellos.
Boulevard Vinte Oito de Setembro.
Rua Visconde do Abaeté.
Rua Visconde de Itaraaraty ( da rua São Francisco Xavier
a rua Major Ávila).
Rua Visconde de Santa Izabel.
Rua Visconde de São Vicente.
17° — D1STR1CTO DA TIJUCA

S?' Eiitrancta

Comprehende os logradouros públicos seguintes:
Travessa Affonso.
Rua Agostinho.
Rua Aguiar.
Rua Alzira Brandão,
Rua Alves Brito.
Rua Antônio dos Santos.
Rua dos Araujos.
Travessa_ Bambina.
Rua Barão do Amazonas.
Rua Barão do Pilar.
Rua Barão de Pirassinunga.
Estrada da Barra da Tijuca.
Rua Bibiana.
Largo da Bôa-Visía.
Rua da Bôa-Vista.
Travessa da Bôa-Vista.
Rua do Bom Pastor.
Estrada da Cachoeira.
Estrada da Cascatinha.
Rua do Club Athletico.
Estrada do Cochrane.
Rua Conde de Bomfim.
Rua Conselheiro Salgado Zenha.
Rua Desembargador Izidro.
Rua Dezoito de Outubro.
Rua Dona Delphina.
Rua Doutor Catramby.
Rua Doutor Felix da Cunha.
Rua Doutor José Hygino (da rua Desembargador Izidro até
o rio Maracanã).
Estrada do Excelsior.
Estrada das Furnas.
<
Rua Garibaldi.
Rua Gratidão.
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Estrada do Lengruber.
Rua Major Ávila (da rua Condo de Bomfim ato o rio Maracanã) .
Rua Moura Brito.
Rua Nathalina.
Estrada Nova da Tijuca.
Rua Pereira de Siqueira.
Estrada do Picapau.
Rua Pinto de Figueiredo (da r,ua Conde de Bomíim ao rio
Maracanã).
Rua Pinto Guedes.
Rua Radmacker.
Rua Santa Carolina.
Rua Santo Henrique.
Rua São Miguel.
Rua São Raphael.
Rua Silva Guimarães.
Rua Soares da Costa.
Rua do Uruguay (da rua Condo do Bomfim ao rio Maracanã) .
Estrada Velha da Tijuca.
Rua Vinte Oito de Setembro.
Rua Visconde de Bom Retiro.
Rua Visconde Ferreira de Almeida.
Rua Visconde de Figueiredo.
Estrada da Vista Chineza.
18o—DISTRICTO DO ENGENHO NOVO
%a Eiitvancia

Comprehende os lagradouros públicos seguintes:
Rua Alice.
Rua Alice Figueiredo.
Rua Alvares de Azevedo.
Rua Alzira Valdetaro.
Rua Antônio de Pad.ua.
Rua Antunes Garcia.
Rua Baroneza do Engenho Novo.
Rua Bello Horizonte.
Hua Bomflca,
Largo de Bemflca.
Rua Bittencourt da Silva.
Rua Bôa-Vista.
Rua Braulio Cordeiro.
Rua Capitão Salomão (do alto do Pedregulho ao largo de
Bemfica).
Rua Capituliuo.

T
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Rua Carolina.
Rua Coará.
Travessa Cerqueira Lima.
Rua Conde de Porto Alegre.
Rua Conselheiro Magalhães Castro.
Rua Conselheiro Mayri n ck.
Rua Costa Loto.
Rua Cotia.
Rua Diamantina.
Rua Dias da Silva.
Rua Don'Anna Guimarães.
Rua Don'Anna Nery.
Rua Dona Clara do Barros.
Rua Dona Gullhormina.
Bua Dona Honorina.
Rua Dona Ignez.
Rua Dona Rita.
Rua Dona Sophia.
Rua Douíor Bandeira de Gouveia.
Rua Doutor Barboza da Silva.
Rua Doutor Garnier.
Rua Doutor José Felix.
Rua Doutor Lino Teixeira.
Rua Doutor Peçanha da Silva.
Rua D ator Pedreira.
Rua Dous de Maio.
Rua do Engenho Novo,
Rua Figueira.
Rua Flack.
Rua Francisco Manoel.
Rua Guimarães.
Rua Henrique Dias.
Rua Ignacio Goulart.
Fraca da Immaculada Conceição.
Rua João Rodrigues.
Rua Jockey Club.
Travessa Leopoldina.
Rua Major Suckow.
Rua Marechal Machado Bittencourt,
Rua da Matriz do Engenho Novo.
Rua Minas.
Rua Nazario.
Rua Nora.
Rua Oito de Dezembro (da rua Visconde do Nicthoroy á rua
Jorge Rudge).
Rua das Olarias.
Rua cio Ouro.
Rua PaimPamplona.
Largo do Pedregulho.
,
Rua Pereira Lope1.
Rua Perseverança.
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Rua do Pinheiro.
Travessa do Pinheiro.
Rua do Rocha.
Rua Santos Mello.
Rua São Felippo.
Rua São Francisco Xavior (tio Boulevard 28 de Setembro d
rua Vinte Quatro de Maio).
Rua São João.
Rua São Paulo.
llua Senador Jairuaribo.
Rua Silva Rego.
Rua Souto Carvalho.
Rua Souza Barros (da rua Dois de M;úo ao rio Jacaré).
Rua Souza Dantas.
Travessa Ferreira.
Rua Turf-Club.
Rua Valentim du Fonseca.
Rua Vaz de Toledo (da rua Capitão Rezende á rua Doutor
Peçanha da Silva).
Rua Victor Meirelles.
Rua Vieira da Silva.
Rua Vieira Souto.
Rua Vinte quatro de Maio (da rua do Jockey-Club ao rio
Jacaré).
Rua Vinte Sois de Maio.
Rua Visconde de Santa Cruz.
Rua Visconde de Nictheroy.
Rua Viuva Cláudio.
<• Rua Viuva Ortigão.
19" — DISTRICTO DO MEYEK
íí» lüntrniicln
Compren.en.de os logradouros públicos seguintes;
Rua Adelaide.
Rua Adriano.
Rua, do Alto.
Rua Álvaro.
Travessa Álvaro.
Rua Americana.
Rua Angélica.
Rua Anua Barboza.
Rua Anna Loonidia (da rua Borges Moatoiro á rua Engenho do. Dentro).
Rua Aquidaban.
Travessa Aquidaban.
Rua Araujo Leitão.
Rua Augusta.
Rua Augusto Nunes.

T
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Rua Aurelia,
Rua Azamor.
Rua Bal iraco.
Rua Barão de Bom Retiro (do alto nos fundos do Jardim
Zoológico ató a rua Vinte Quatro de Maio).
Rua Barcelona.
Rua Baroncza do Uruguayana.
Rua Basilio do Brito.
Rua Bella.
Rua Bella-Vista.
Travessa Bellegarde.
Rua Borges.
Travessa Borges.
Rua Borges Monteiro.
Rua Cabuçii.
Rua Cachamby.
Rua Camarísta Meyer.
Rua Capitão Rezende.
Rua Cardoso.
Rua Carolina Meyer.
Rua Carolina Santos.
Rua Castro Alves.
Rua Cecília.
Travessa Christiana.
Rua Christovão Colombo.
Rua Conceição.
Rua Condossa de Belmonte.
Rua Conselheiro Agostinho.
Rua Conselheiro Ferraz.
•
Rua Conselheiro Werna de Magalhães.
Rua Confiança Barboza.
Rua Curupaity.
Rua Daniel Carneiro (da rua Borges Monteiro & rua Engenho de Dentro).
Rua Dias da SilvaRua Dona Antonia.
Rua Dona Clara.
Rua Dona Claudina.
Rua Dona Francisca,
Rua Dona Romana.
Rua Dona Thereza.
Rua das Dores.
Rua Doutor Archías Cordeiro.
Rua Doutor Costa Lobo.
Rua Doutor Dias da Cruz (da rua Lia Barboza ;í rua 25 de
Março).
Rua Doutor Fábio Luz.
Rua Doutor Jobim
Rua Doutor Lins de VaEConcellos.
Rua Doutor Niemeyer (da rua Borges Monteiro ,1 rua Engenho de Dentro).
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Rua Doutor Padilha.
Rua Doutor Silva Rabello.
Rua Duque Estrada Meyer.
Rua Elisa de Albuquerque.
Rua Engenho de Dentro (da rua Dr. Manool Victorino atfi
a rua Dr. Dias da Cruz).
Praça do Engenho Novo.
Rua Ernestina.
Becco Esperança,
Rua Esperança.
Rua Etelvina.
Rua Eulina.
Rua Fernandes.
Rua Figueiredo.
Rua Fortunato de Brito.
Rua Frederico Moyer.
Rua Galileu.
Rua General Bellegarde.
Rua General Tompsou Flores.
Rua Ge túlio.
Travessa Gloria (Cachamby).
Travessa Gloria (Bocca do Matto).
Rua Grão Pará.
Travessa Grão Pará.
Rua Graubem Barboza.
Rua Grogorio Neves.
Travessa Guimarães,
Bua Hermongada.
' Rua Herminia.
Rua Honorio.
Rua Imperial.
Rua Izolina.
Rua Jacintho.
Rua Joaquim Meyer.
Rua Joaquim Rosa.
Travessa José Bonifácio.
Rua Junqueira Freire.
Rua Leal.
Rua Lia Barbosa.
Rua Livramento.
Rua Lopes da Cruz.
Rua Lucidio Lago.
Travessa Madre de Deus.
Rua Magalhães Couto.
Rua Magdalena.
Rua Major Mascarenhas.
Rua Manoel Alves.
rua Kn«-enho do
Rua Manoel Victorino ( da rua d Alto A
Dentro).
0
Rua Manuela Harboza,
Rua Maranhão.
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Rua Maria Antcnia.
Rua Maria Calmem.
Rua Maria Luiza.
Rua Marilia do Diiveu.
Rua Marques do Loão.
Praça Marquez doHerval.
Rua Martins Lage.
Rua Matheus.
Estrada do Matheus.
Rua Medina.
Rua Miguel Augelo.
Rua Miguel Corvantes,
Rua Miguel Fernandes.
Travessa Moreira.
Rua do Morro do Vintém.
Rua Moura.
Rua Nazareth.
Rua Nova de Cachamby.
Rua Oito de Setembro.
Travessa da Olaria.
Rua Oliveira.
Rua Pedro Alvares Cabral.
Rua Pelotas,
Rua Pernambuco.
Rua Piauhy.
Rua Pinto.
Rua Propicia.
Travoss \ Rio Orando do Norte.
Rua Salvador Pires.
' (
Rua SanfAnna.
Travessa de SanfAnna.
Estrada de Sauta Cruz (do rio Jacaré á estação de .Toso dos
Reis).
Rua Santos Titara.
Rua São Braz.
Rua Sãi> Gabriel.
Rua São Joaquim.
Rua São Luiz.
Rua Senador Josó Bonifácio.
Rua da Saudade.
Rua Silveira Lobo.
Rua Silva Mourão.
Rua Soares.
Rua Souza Barros (da praça do Engenho Novo ao rio Jacaré).
Travessa Teixeira.
Rua Tenente Costa.
Rua Tenente França.
Rua Torres Sobrinho.
Rua Vaz de Toledo ( da rna Marques de Leão á rua Capitão
Rezende).
Rua Vinte do Marco,

Rua Vinte Quatro de Maio (do rio Jacaré â rua Dr. Lios de
Vasconcellos.)
Rua Visconde de Santa Cruz (da rua Barão de Bom Retiro á
rua da Bella Vista.)
Rua Visconde de Tocantins.
Rua Woncesláu.
Rua Zefevina.
Rua Zeforino.
Rua Zizi.
2O—D1STRICTO DA PIEDADE
V :i Kutrancln
Comprehoude os logradouros públicos seguintes :
Rua Adalgiza.
Rua Adelaide.
Rua Adelia.
Rua AÍTonso Ferreira.
Rua Alfredo Reis.
Rua Almeida bastos.
Rua Amalia.
Rua Amando.
Rua Ambrozina.
Rua Amorim.
Rua Amparo.
Rua Andrade.
Travessa Andrade.
Rua Angélica.
Rua
Angelina.
Rua Anna
Leonidia (da rua Engenho de Doutro á rua Dous
de Fevereiro).
Rua Anna Quintão.
Travessa Anna Quintão.
Rua Antônio Vargas.
Rua Argentina Reis.
Rua Arthur Vargas.
Rua Assis Carneiro.
Rua Augusta.
Rua Barboza.
Travessa BOTOS Leito.
Becco da Batalha.
Rua Bella Vista.
Rua Belmira.
Rua Bernardo.
Travessa Bernardo.
R'ia Berquô.
Rua da Bica.
Rua Bittencourt.
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Travessa Bittencourt.
Rua Boa-Vista (Cascadura).
Rua tíoa-Vista (Cupertino).
Rua Botafogo.
Rua Botelho.
Rua Brazil.
Rua Brazilina.
Rua Cândida Bastos.
Rua da Capella.
Largo Capitão Couto.
Rua Capitulino.
Rua Cardoso de Mesquita.
Rua Cardoso Quintão.
Travessa Cardoso Quintão.
Rua dos Cardosos.
Rua Carlota.
Rua Carolina.
Rua de Cascadura.
Largo de Cascadura.
Rua do Cattete.
Rua de Catumby.
Travessa de Catumby.
Caminho de Catumby.
Rua Cavalcanti.
Rua Cecília.
Rua Ceará.
Rua Césario Machado.
Rua Christovão Penha.
Rua Commendador Ferreira Sampaio.
<
Praça Commendador Frederico Duval.
Rua Commendador Teixeira de Azevedo.
Travessado Cordeiro.
Rua Coronel Alfredo de Almeida.
Rua Coronel Borja Reis.
Rua Coronel Magalhães.
Rua Cruz e Souza.
Rua Cupeitino.
Rua Daniel Carneiro (da rua do Engenho de Dentro até
depois da rua Luiz Carneiro).
Travessa Dezeseis de Maio.
Travessa Dias Pereira.
Rua Domingos Perseo.
Rua Dona Clara.
Rua Dona Eugenia.
Rua Dona Luiza (Piedade).
Rua Dona Luiza (Engenho de Dentro).
Rua Dona Lydia»
Travessa Dona Maria.
Rua Dona Maria.
Becco de Dona Rosa.
Rua Dois de Fevereiro.
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Rua Doutor Bulhões.
Rua Doutor Del-Vecchio.
Rua Doutor Dias da Cruz (da rua do Engenho de Dentro á
rua Doutor Leal).
Rua Doutor Domingos Freire.
Rua Doutor Leal.
Rua Doutor Luiz Silva.
Rua Doutor Manoel Victorino (da rua do Engenho de Dentro
á rua Assis Carneiro).
Rua Doutor Niemeyer (da rua do Engenho de Dentro á rua
Doutor Leal).
Rua Doutor Pedro Domingues.
Rua Doutor Silva Gomes.
Rua Duarte Teixeira.
Rua Durão.
Rua Dyonisio Fernandes,
Rua Elias da Silva.
Rua Elvira.
Rua Emilia.
Rua Engenheiro Nazareth.
Rua Engenho de Dentro (da rua Doutor Dias da Cruz á rua
Coronel Borja Reis).
Rua Ernesto Nunes.
Rua do Escorrega.
Bocco do Espinheiro.
Rua Esther Corrêa.
Rua Eugenia.
Rua Fagundes Varella.
Rua Faria.
Rua Fazenda da Bica.
Rua Felicio.
Rua Ferraz.
Rua Ferreira Leite.
Rua Florentina.
Rua Fontoura Chaves.
Rua Fraiicisca Meyer.
Rua Francisca Vidal.
Rua Francisco Fragoso.
Rua Francisco Zieze.
Rua Freitas Madureira.
Rua Furtado de Mendonça.
Rua Gaspar.
Rua General Bento Gonçalves.
Rua Gomes Serpa.
Rua Gonçalves.
Rua Goyaz.
Rua Guarany.
Travessa Guerra.
Rua Guilhermina.
'Rua Guineza.
Rua Henrique Scheid.
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Travessa Henrique tá Moura.
Una Iguassú.
Rua Itacoaty.
Travessa João de Mattos.
Rua -Toão Vieira.
Rua Joaquim Soares.
Rua Josó Domingueg.
Rua José dos Reis.
Rua Julieta.
Rua do Laboratório.
Rua Laura.
Rua Leandro Pinto.
Rua Leopoldioa.
Avenida da Liberdade.
Rua Lucinda Barboza.
Rua Luiz Carneiro.
Rua Luiz Vargas.
Rua Magalhães.
Travessa Magalhães.
Rua das Mangueiras.
Rua Marcoliuo.
Rua Margarida do Andrade.
Rua Maria Flora.
Rua Maria Paula.
Rua Maria Vargas.
Rua Martins Costa.
Rua Medeiros.
Rua Meira.
Rua Mendes.
Rua Monteiro da Luz.
Rua Moreira.
Rua Moura.
Rua Muriquipary.
Rua Noemia Corrêa.
Rua Nogueira.
Rua Nova de Dom Pedro.
Rua Olina.
Travessa Oliveira.
Rua Olivoira.
Rua Oliveira de Andrade.
Rua Ornella.
Rua Oscar.
Rua Paiva.
Rua Paraná.
Travessa Paraná.
Rua da Pedreira.
Rua Podro Róis.
Rua da Piedade.
Rua Pompilio de Albuquerque.
Rua Primo Teixeira.
Rua Prudente de Moraes.
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Rua Quintão.
Rua Quintino Bocayuva.
Rua Regina Róis.
Rua da Republica.
Rua do Sá.
Estrada do Santa Cruz ( da estação do José
Cascadura).
Rua Santa Philomuua.
Rua Santo Antônio.
Rua Santo Antônio dos Pobres.
Travessa São João Baptista.
Rua da Serra.
Rua do Silva.
Rua Silva Tcllos.
Rua Sylvia.
Rua Silvana.
Rua Silverio.
Rua Simas.
Travessa Soares Pereira.
Rua do Souto.
Rua Souza Cerqueira.
Rua Teixoirade Carvalho.
Rua Teixeira de Pinho.
Rua Thereza Cavalcanti.
Rua do Tijolo,
Rua Treze de Maio.
Rua Valerio.
Rua Vonancio Ribeiro.
. Rua Vianna Júnior.
Rua Violeta.
Rua Vinte e um de Abril.
Travessa Virgínia.
Rua Visconde Ferreira de Almeida.
Rua Vista Alegre.
Rua Vital.

dos Reis

21o _ DISTRICTO DA GÁVEA
l» B .

Compreheiido os logradouros públicos seguintes :
Rua Alberto Campos.
Rua ila A/Juhaga.
Rua da Barra.
Estrada da Canoa.
Estrada
do Chuá.
P/paça Coronel Valladaros.
Rua Dario Silva.
Rua Dezeseis de Novembro .
2260 - H
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Estrada de Dona Castorina.
Rua Dona Emma.
Rua Dona Laura.
Rua Dona Maria Amélia.
Rua Dona Maria Angélica.
Rua Doutor Dias Ferreira.
Rua Doutor Farine do Amoedo.
Rua Duutor Nascimento Silva,
Rua Duque Estrada.
Rua Estella.
Rua Faro.
Travessa da Floresta.
Rua Fonte da Saudade,
Estrada da Gávea.
Rua Genoral Gomes Carneiro.
Rua Henrique.
Rua Humaytá (dos ns. 45 e 58 até a rua Jardim Botânico).
Rua Irineu Silva.
Rua do lardim Botânico.
Rua Lopes Quintas.
Praça Marechal Floriano.
Rua Marquez de S. Vicente.
Largo da Memória.
Rua Montenegro.
Rua Octavio Silva.
Rua Oscar Silva.
Rua do Pau.
Rua Pedro Silva.
Praia do Pinio.
Rua Pendente de Moraes.
<
Rua Quatro de Dezembro.
Praia Saneada.
Praça S. Jeronymo.
Rua Velha do Jardim.
Rua Vieira Souto.
Rua Vinte de Novembro.
Rua Vinte oito de Agosto.
22» — DISTRICTO DE INHAÚMA
l11 < .nl i - : i n « ' i - i

Comprehende os logradouros públicos seguintes
Travessa Aruorim.
Rua Angélica.
Estrada do Apicú.
Praia do Apicú.
Travessa Barreiros.
Rua do Bispo.

Praça do Bomsuccesso.
Rua Bomsuccesso.
Praça Botafogo,
Rua da Capella (José dos Reis).
Rua da Capella (Bomsuccesso).
Rua Capitão Carlos.
Rua Costa Mendes.
Rua Dezesete de Fevereiro.
Rua Dosenove de Oububro.
Rua Dona Cantilda.
Rua de Dona Emilia.
Rua Dona Iz;ibel.
Rua Dona Joanna do Nascimento.
Rua Dona Joaquina.
Travessa Dona Julia.
Rua Dona Leonor Mascaronlus.
Rua Dona Luizi, (Terra Nova).
Rua Dona Luiza (Matriz de Inhaúma).
Rua Dona Maria.
Rua Doutor Guilherme Frota.
Rua Doutor João Torquato.
Rua Doutor Luiz Ferreira.
Rua Doutor Magessi.
Rua Doutor Miguel Ferreira.
Rua Doutur Nicanor.
Rua Dontor Octavio.
Rua Doutor Vieira Ferreira.
Rua Edmundo.
Trave»sa Eduardo.
Rua Elisa.
Rua Engenho da R úuha.
Rua Faleiro.
Rua Fernandes.
Rua Francisco Haydem.
Caminho da Freguezia.
Rua Gurgel do Amaral.
Rua Heleodoro.
Praia do Inhaúma.
Caminho de Itararé.
Rua João de Magalhães.
Praça Lopes Ribeiro.
Rua Magdalena.
Rua Major Rego.
Estrada dos Manguinhos.
Estradado Ma ria Angu.
Praia de Maria Angu.
Rua Nova de Bomsuccesso.
Estrada Nova do Engenho da ['edra.
„ Rua Nova Jerusalém.
Estrada Nova da Pavuna.
Rua Nova de Sião.

- 165 — 161 —

Rua Olga.
Rua Padre Januário.
Rua Paraizo.
Rua da Pavuna.
Camiaho da Penha,
Estrada da Peuha (da Estrada de Santa Cruz ao rio Escurreraão).
Caminho dos Pilares.
Estrada do Porto de Inhaúma.
Rua Quatro do Novembro.
Rua Quinze de Novembro.
Rua da Regeneração.
Rua Roberto Silva.
Rua Saldanha da Gama.
Rua SanfAnna.
Travessa de São Christovão.
Rua Sete de Março.
Rua Sylvio.
Rua Teixeira Franco.
Rua Teixeira Ribeiro.
Rua Urano.
Estrada Velha do Engenho da Pedra.
Estrada Velha da Pavuna.
Rua Victoria.
Rua Vinte e nove de Julho.
Rua Vjiite e quatro do Fevereiro.
Rua Vinte e ires de Agosto.
Rua Viuva Garcia.
23»—DISTRICTO DE IRAJA'
Ia

Comprehende os logradouros públicos seguintes:
Estrada da Água Grande.
Rua Alves.
Rua Andrade.
Rua Andrade de Araújo.
Estrada do Areai.
Largo da Areai.
Estrada do Barro Vermelho.
Estr.ida da Bica.
Estrada do Braz de Pina.
Rua do Campinho ato o Largo do mesmo nome.
Largo ilo Campinho.
Estrada da Canoella Preta.
Estrada de Cantagallo.
Rua Carolina Machado.
Estrada do Carrapato.

Estrada do Catonho (da estrada do Intendente Magalhães até
o limite do Districto).
Estrada da Collegio.
Rua CommendaAor lüfante.
Rua Commendador Lisboa.
Estrada da Conceição.
Rua Coronel Rangel.
Rua Domingos Lopes.
Rua Dona Antonia Alexandrina.
Rua Doutor Cândido Henicio (do largo do Gampinho á rua
Commendador Pinto).
Rua Doutor Miguel Rangel.
Estrada <lo Engenho Novo.
Rua da Estação.
Rua Fernandes Marinho.
Rua Firmino Fragoso.
Rua Frei Bento Rangel.
Rua General Azevedo Coutinho (do rio Piraquara á fazenda
do Macaco).
Rua Guanabara.
Estrada Henrique de Mello.
Estrada Intendente Magalhães.
Largo de Ira já.
Estrada de João Paulo.
Becco de João Pereira.
Rua João Vicente.
Rua Júlio Fragoso.
Largo de Madureira.
Estrada do Marechal Rangel.
Rua Maria Lopes.
Rua Maria Teixeira.
Estrada do Monsenhor Felix.
Estrada de Nazareth.
Rua da Olaria.
Largo do Octaviano.
Rua OlivaMaia.
Rua Padre Telemaco.
Estrada da Pavuna.
Largo da Pavuna.
Estrada da Penha (do rio Escorromão ao largo da Ponha).
Largo da Penha.
Rua Pereira da Figueiredo.
Rua Philomenu Fragoso.
Estrada do Portella.
Travessa do Portella.
Rua do Portinhp.
Estrada do Pertinho.
Estrada do Porto de Irajá.
Estrada do Porto Velho.
' Estrada da Queimada.
Estrada do Quilungo.
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Rua Quinze de Novembro (Penha).
Rua Quinze de Novembro (Madureira).
Estrada do Rio do Pau.
Estrada do Sacco.
Rua Sanatório.
Estradado S. Bernardo.
Rua de S. José,
Estrada de São Pedro de Alcântara (da estação de Sapopemba até a rua dos Limites)
Estrada do Sapê.
Largo do Sapê.
Estrada de Sapopemba.
Rua Soares Caldeira.
Rua Tavares Guerra.
Largo do Vaz Lobo.
Becco dos Velhacos.
Largo de Vicente de Carvalho,
Estrada do Vigário Geral.
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Estrada da Pavuna.
Largo da Pechincha.
Rua Pinto Telles.
Estrada do Quitite.
Estrada do Retiro.
Estrada do Rio Grande.
Largo (Io Tanque.
Estrada da Tindiba.
Estrada dos Três Rios.
Estrada de Ubaeté.
Praça da Urussanga.
Estroda da Vargem Grande.
Estrada da Vargem Pequena.
Praça Vinte e cinco de Outubro.
25° - DISTRICTO DE CAMPO GRANDE
a

1 I2nti'ancia
24o _ DISTRICTO DE JACARÉPAGUA'

1a Entrancia

Comprehende os logradouros públicos seguintes :
Rua àlbano.
Estrada do Anil.
Rua Anna Telles.
E4rada da Banca Velha.
Rua do Barão.
Rua da Baroneza.
Estrada do Camorim.
Estrada do Capão.
Estrada do Capenha.
Estrada da Carioca.
Estrada do Catonho (da estrada do Rio Grande ato o limite
do Districto).
Rua Cornmendador Pinto.
Estrada da Covanca.
Estrada da Curicica.
Rua Doutor Cândido Benicio (da rua Commendador Pinto até
o Tanque).
Rua Doutor José Silva.
Rua Emilia.
Estrada da Freguezia.
Ladeira da Freguezia.
Estrada do Gabinal.
Estrada do Marangá.
<
Estrada do Muzema.
Estrada do Pau Ferro.

Comprehende os logradouros públicos seguintes:
Estrada da Água Branca.
Rua da Alegria.
Praça do Arsenal.
Estrada do Bangú.
Rua Barão de Piraquara.
,< Rua Bomflm.
Estrada do Campinho.
Estrada das Capoeiras.
Rua Caramurú.
Estrada da Caroba.
Rua do Cemitério.
Rua Cláudio Manoel.
Praça da Conceição.
Praça Conselheiro Freire Allemão.
Rua Conselheiro Junqueira.
Estrada dos Coqueiros.
Rua do Costa.
Rua Doutor Lessa.
Rua da Estação.
Largo da Estação.
Rua Ferraira Borges.
Estrada do Furado (da estrada doa Palmares até o limite do
districto).
Rua General Azeredo Coutinho (da rua General Raposo ato
o rio Piraquara).
Rua G onerai Raposo.
'Estrada do Gericinó.
„ Rua do Governo.
Estrada do Guandu do Sapê.

T
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. Rua Haddock Lobo.
Rua do Imperador.
Rua da Imperatriz.
Rua, da Independência.
Estrada do Joary.
Rua Leocadia.
Rua Limites.
Campo de Marte.
Largo da Matriz.
Rua Mesquita.
Rua Moema.
Estrada do Monteiro.
Estrada do Morro do Ar.
Rua Municipul.
Estrada do Murundu.
Rua Nepomuceno.
Rua Oliveira Braga.
Rua Oyapock.
Estrada dos Palmares.
Rua Paraguassú.
Rua Paranaguá.
Rua Pedro Gomes.
Rua Pinto da Fonseca.
Rua Princeza Imperial.
Rua Princeza Leopoldina.
Estrada do Retiro.
Rua do Rio do Ar.
Estrada do Rio do Ar.
Estrada do Rio da Prata do Cabuçú.
,
Estrada do Rio da Prata do Mendanha.
Estrada de Santa Cruz ( do rio Piraquara até o limite do
districto com o de Santa Cruz).
Estrada do Santíssimo.
Estrada de São Bento.
Estrada de Sãü Pedro de Alcântara (do Campo de Marte
ato a rua dos Limites).
Estrada do Taquaral.
Rua Tenente-Coronel Agostinho.
Rua Toneleros.
Estrada dos Ubás.
Rua Viciaria,
listrada do Viegas.
26" — DISTRICTO DE GUARATIBA
1a Entrancla

Comprehende os logradouros públicos seguintes:
Estrada da Barra da Guaratiba.
Estrada da Capoeira Grande.
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Estrada do Collogio,
Estrada do Grumari.
Estrada da Grota Funda.
Estrada da Ilha.
Estrada do Magarça.
Estrada do Morro Alto.
Praia de Nossa Senhora das Dores.
Estrada da Pedra (do Povoado da Pedra ato a divisa com
Campo Grande).
Largo da Pedra.
Estrada do Piahy (da estrada da Pedra até a divisa com
Santa Cruz).
Estrada do Pontal.
Estrada do Porto Morgado.
Rua Primeira.
Rua Quarta.
Estrada do Rio Bonito.
Estrada do Sacco.
Rua de São Pedro.
Rua Secunda.
Rua Terceira,
87" — DISTRICTO DE SANTA CRUZ
1a ISntr-anoia

Comprehende os logradouim publico i seguintes :
Estrada da Areia Branca.
Estrada do Aterrado de Itaguahy.
Estrada do Aterrado do Lerne.
Estrada da Boa Esperança.
Largo do Bodegão.
Rua da Boa Vista.
Largo da Boa Vista.
Travessa da Boa Vista.
Rua da Caixa d'Água.
Rua do Campoiro Mor.
Rua do Chá.
Travessa do Chicharro.
Rua do Commercio.
Rua Coronel Lemos.
Estrada do Cortume.
Largo da CoudeUria.
Estrada da Cruz das Almas.
Rua do Cruzeiro.
Largo do Curral Falso.
Rua Dona Januaria.
'Rua Dona Maria.
> Rua Doutor Felippe Cardoso,
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Rua Doutor Continentino.
Rua do Encanamento.
Rug da Fachina.
Rua Fernanda.
Rua das Flores.
Estrada do Furado (da estrada do Aterrado do Leme ato a
divisa com Campo Grande).
Rua General Olympio.
Rua da Imperatriz.
Rua Manoel José.
Praça Marechal Deodoro.
Bocco do Mathias.
Largo da Matriz.
Rua do Mirante.
Rua Nestor.
Rua Passagem do Gado.
Estrada da Pedra (do largo do Curral Falso ato a divisa
com Campo Grande).
Rua Pedro Primeiro.
Rua dos Pescadores.
Rua Petropolis.
Estrada do Piahy (da estrada de Sepetiba ato a divisa com
Guaratiba).
Rua do Prado.
Becco do Pistola.
Rua Presidente Nobre.
Rua Primeira.,
Becco do Ramalho.
Estrada de São Beriedicto.
'
Estrada de Santa Cruz (do largo do Curral Falso até o
marco da divisa com Campo Grande).
Avenida Santa Cruz.
Rua de São Pedro.
Estrada de Sepetiba.
Rua Soto do Setembro.
88° — DISTRICTO, ILHAS
1a

Comprehende os logradouros públicos seguintes:
Estrada do Areai.
Praia do Bananal.
Praia da Bica.
Praia do Cabaceiro.
Estrada da Cabeceira do Jequiá.
Estrada do Cacuia.
Estrada da Cadeia.
Estrada do Caricó.
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Praia do Catimbàu.
Rua do Catimbàu.
Rua Cerqueira.
Travessa Cerqueira.
Praia do Cocotá.
Rua Commendador Lago.
Rua Commendador Pedro Cerqueira.
Praia da Companhia.
Praia Comprida.
Praia Coronel Manoel Luiz.
Rua Conselheiro Thomaz Cerqueira.
Praia da Covanca.
Rua da Covanca.
Estrada do Dendê.
Travessa Dous Irmãos.
Rua Dous Irmãos.
Rua Dona Adelaide Alambary.
Rua Dona Feliciaua Borges.
Rua Dona Maria Freire.
Travessa Dona Polucena.
Rua Doutor Alambary Luz.
Rua Doutor Cesario Alvim,
Rua Doutor Kurquim Worneck.
Rua Doutor Lacerda.
Rua Doutor Pinheiro Freire.
Praia da Engenhoca.
Praia do Engenho Velho.
Praia da Caieira.
Praia do Estaleiro.
Estrada das Flecheiras.
Rua Formosa do Z umby.
Rua dos Frades.
Praça da Freguezia.
Estrada da Freguezia.
Praia da Furna.
Praia do Galeão.
Estrada Grande.
Praia Grossa.
Praia da Imbuca.
Estrada de Itacolomy.
Rua Itanhanga.
Praia do Jequiá.
Praia José Bonifácio.
Praia do Lameirão.
Praia do Mattoso.
Praia Marechal Floriano.
Praia da, Moça.
Estrada do Morro do Inglez.
Prajada Olaria.
Rua das Partilhas.
Estrada das Pedrinhas,

T
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Praia das Pitangueiras.
Estrada do Pinhão.
Estrada da Porteira.
Estrada do Porto Santo.
Estrada do Quilombo.
Praia da Ribeira.
Rua Santo Antônio.
Praia do São Bento.
Rua São João.
Rua SãOjTeronymo.
Praça São Roque.
Praia de São Roque.
Praça Senhor Bom Jesus do Monto.
Rua Serrão.
Rua Sete de Setembro.
Rua do Souto.
Praia da Tapera.
Estrada deTubiaeanga.
Ladeira do Vicente.
Praia do Zumby.

4° DISTRICTO — TIRADENTES
NOME VULGAR

Rua do Espirito Santo
Avenida Passos
Rua do Regente

Rua das Marrecas
Rua Frosca
Rua do Carmo

6° DISTRICTO-GLORIA

NOME LEGAL

Rua Júlio César.
Rua Coronel Moreira César.
Rua Primeiro de Março.
Travessa do Tinoco.

2" DISTRICTO — SANTA RITA
Rua da Conceição
Largo da Prainha

Rua Vasco da Gama.
Praça Vinte e Oito de Setembro.

3° DISTRICTO— SACRAMENTO
Largo do Capim
Rua do Ouvidor
Rua do Núncio._.
Rua Larga de São Joaquim...
Travessa da Barreira.........
Rua do Theatro.
Largo do São Domingos
Largo do Rocio
Largo de São Francisco
Rua da Conceição

Rua Barão do Ladario.
Rua Clapp.
Rua Júlio César.

Rua Henrique de Sá

1° DISTRICTO — CANDELÁRIA
NOME VULGAR

Rua Luiz Gama.
Rua do Sacramento.
Rua Tobias Barreto.

5» DISTRICTO — São JOSÉ'

Logradouros públicos pouco conhecidos pelos nomes
legaes

Rua do Carmo
Ru i, do Ouvidor
Rua Direita
Becco dos Adelos

NOME LEGAL

Praça General Ozorio.
Ru-i Coronel Moroira César.
Rua Padre José Maurício.
Rua Marechal Ploriano Peixoto.
Rua Silva Jardim.
Rua Souza Franco.
Praça Teixeira de Freitas.
Praça Tir-adentes.
Praça Coronel Tamarindò'.
Rua Vasco da Gama.
<„

Largo do Machado
Rua Marqueza de Santos
Travessa Alice
Rua da Concórdia
Rua do Cosme Velho
Rua Princeza Imperial

Rua Conselheiro Andrade Pertence .
Praça Duque de Caxias.
Rua Euphrasio Corrêa.
Travessa Fernandina.
Rua Senador Esteves Júnior.
Rua Senador Octaviano.
Rua Tavares Bastos.

7° DISTRICIO-LAGOA

Ruaflapitão Salomão
Travessa Evoneas
Rua Todos os Santos
Travessa São Domingos
Rua Sorocaba
Rua Real Grandeza,

Rua Annita Garibaldi.
Rua Doutor Muniz Barreto.
Rua General Menna Barreto.
Travessa da Lagoa.
Rua Marechal Niemeyer.
Rua Sergipe.

8° DISTRICTO — GAMBOA
Travessa Attilia
Rua da Providencia
Rua do Costa
Travessa Souza Pinto

Travessa Barros Sobrinho.
Rua Doutor Rego Barros.
Rua General Gomes Carneiro.
Travessa do Souza.

9° DISTRICTO — ESPIRITO SANTO
Travessa Barbos x
Rua Elisa
Rua Cruzeiro do Sul
Rua Nova do Alcântara
Rua Mq.lvino Heis
i Paz..
oão Pereira.,

Travessa Barão de Petropolis.
Travessa Doutor Agra Filho.
Rua do Cruzeiro.
Rua Doutor Affonso Cavalcanti.
Campos da Pa..
Rua
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NOME VULGAli

NOMIi

15° DISTRICTO — ENGENHO VELHO

LEGAL

Rua Dona Foliciana..
Rua Doutor C.irmo Netto.
Rua Leste
Rua Doutor Mattos Rodrigues.
Travessa São Cláudio
Travessa Leste.
Rua do Caminho do Morro... Rua do Morro.
Rua da Floresta
Rua Podre Miguelino.
Rua Jequitinhonha
Rua Visconde do Jequitinhonlia.

NOMB VULGAR

Rua Primeira
Rua Duque do Saxe
Rua Industrial

NOME

LEGAL

Rua Ayros Gomes.
Rua General Ganabarro.
Rua General Delgado de Carvaltio.
Rua Senador Furtado.
RuaTenente-CoronelMadureira.

Rua do Souto
Rua Terceira

10° DISTRICTO — S. CHRISTOVÃO
16° DISTRICTO — ANDARAHY

Rua Industria
Rua São Luiz Gonzaga
Rua do Pau Ferro
Travessa das Flores
Rua do Morro do Barro Vermelho
Rua Tenente Vaüim
Campo de São Christovão
Praia dos Lázaros.

Rua Amazonas.
Rua Capitão Salomão.
Rua Condo de Leopoldina.
Kua Doutor Sá Freire.
Rua Fonseca Telles.
Rua Lopos Ferraz.
Praça Marechal Deodoro da
Fonseca.
Praia das Palmeiras.

11° DISTRICTO— SAÚDE
Travessa das Mangueiras

Rua Leoneio de Albuquerque.

12" DISTRICTO—SANTO ANTÔNIO
Rua dos Inválidos
Rua dos Arcos
Rua Formoza
,

Rua Doutor Menezes Vieira.
Rua Francisco Belisario.
Rua General Caldwell.

13° DISTRICTO—SANTA THEREZA

Praia da Lapa
Rua Cassiano
Rua do Cruzeiro do Sul
Rua Dona Luiza
Rua Paranaguá

Rua Augusto Severo.
Rua Chefe do Divisão Salgado.
Rua do Cruzeiro.
Rua Senador Cândido Mendes.
Rua Visconde de Paranaguá.

!4° DISTRICTO— SANT'ANNA
Rua do Alcântara
Rua Benedicto Hyppolito.
Rua Dona Feliciana
Rua Doutor Carmo Netto.
Travessa das Saudades
Rua Doutor Mesquita Júnior.
Rua do Bom J a r d i m . . . . . . . . . Rua Doutor Nabuco de Freitas.
Rua Dona Felicidade
Becco Escadinhas do Oliveira.
Rua Formoza
Rua General Caldwell.
Campo de SanfAnna......... Praça da Republica.
<•

Rua da Serra do Andarahy... Rua Borda do Matto.
Rua São Salvador de Mattosinhos
Rua General Silva Tolles.
17° DISTRICTO — TIJUCA
Kstrada do Quebra Cangalhas. Estrada das Furnas.
Rua Don'Anna
,
Rua Garibaldi.
18° DISTRICTO — ENGENHO NOVO
Rua
Rua
Rua
Rua

das Mangueiras....
Gonçalvns
São Luiz Gonzaga.
do Jacaré
,..,

Cavalcanti......
Rua Ida
Rua Jansen Muller...
Rua Cerqueira Lima .
Rua da Matriz.
Rua Carlos Gomes.
Rua do Pinto
RuaOrtigão

Rua Alvares de Azevedo.
Rua, Bello Hnrisonte.
Rua Capitão Salomão.
Rua Conselheiro Magalhães Castro.
Rua Costa Lobo.
Rua Doutor Bandeira de Gouvêa.
Rua Ignacio Goulart.
Rua Marechal Machado Bittencourt.
Rua da Matriz do Engenho.
Novo.
Rua São Paulo.
Rua Vá/, de Toledo.
Rua Viuva Ortigão.

19° DISTRICTO — MEYER
Rua São João do Cachamby...
Rua Nova da Bella Vista
Rua da Boa-Vista
Travessa Carolina Meyer....
Rua Silva Guimarães.......
Rua Silva
Rua São José.
Travessa São Luiz
RuU das Mangueiras
Nova

Rua Basiiio de Brito.
Rua Bella Vista.
Rua Elisa de Albuquerque.
Rua Frederico Meyer.
Travessa Guimarães.
Rua Junqueira Freire.
Rua Maranhão.
Rua Marilia de Dirceu.
Rua Nazareth.
Rua Nova Cachamby.
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NOME VULGAR

Rua
Rua
Rua
Rua

Cornelio
Guttenberg
Dona Amélia
Vinte e Quatro de Março

NOME

Rua Piauhy.
Rua Silveira Loljo.
Rua Tenente Costa.
Rui Vinte de Março.

20° DISTRICTO — INHAÚMA

Rua Amazonas
Rua dos Proletários
Travessa Oscar
Rua do Urubu,,
Rua Padre Lapa
Rua Vintn e Cinco de Março..
Rua Andrade Bastos
Rua Teixeira Pinto
Rua Francisea Zieze
Rua Dom Pedro
Rua Büontra
Rua Coamendador Telles
Rua Serpa
Rua Freitas
Rua Carolina
Rua Dom Pedro.
Rua Coelho de Mendonça
Rua Cornelio
Rua Joaquim Silva
Rua da Capella
Travessa Cerquoira
Rua Pernambuco

Rua Assis Carneiro.
Rua Amalia.
Travessa Andrade.
Rua Berquó.
Rua da Bica.
Rua Coronel Borja Reis.
Rua Coronel Magalhães.
Rua Cruz e Souza.
Rua Dona Lydia.
Rua Manoel Victorino.
Rua Doutor Pedro Rodrigues.
Rua Silva Gomes.
Rua Esther Corrêa.
Rua Freitas Madureira.
Rua General Bento Gonçalves.
Rua Goyaz.
Rua Olina.
Rua Oraelli.
Rua Silvia.
Rua Silverio.
Rua Virgínia.
Rua Djutor Domingos Froire.

21° D1STRICTO—GÁVEA

Travessa da Lagoa,

Rua Fonte da Saudado.

22° DISTRICTO — INHAÚMA

Rua, João Carlos
Rua Carolina

24» DISTRICTO — JACAREPAGUA'

LEGAL

Rua Capitão Carlos.
Rua Victoria.
23° DISTRICTO — IRAJA'

Estrada de Nazaré th
Estrada de Carrapato.
Ri1 a Lopes
Rua Domingos Lopes.
Rua da Estação
Rua Doutor Miguel Rangel.
Estrada da Fontinha
Estrada Henrique de Mel'o.
Estrada de Santa Cruz
Estradado IntendenteMagalhães.
Largo da Matriz
Largo de Irajá.
Estrada da Boa Esperança a
,
Botafogo
Estrada João Paulo.
1
Rua t'o Padre
Rua do Padre Telemaco.

NOME VULGAR

Praça Secca

NOME LEGAL

Praça Vinte e Cinco de Outubro.
25» DISTRICTO — CAMPO GRANDE

Rua Nova da Estação
Rua Nogueira da Gania

Rua Teneute-Coronel Agostinho.
Rua da Caixa d'Água.

28° DISTRICTO — ILHAS

Praia dos Frades
Rua Capim Melado
Rua dos Collegios
Praia da Guarda
Rua dos Muros,

Praia Coronel Manoel Luiz.
Rua Doutor Cesario Alvim.
Rua Doutor Lacerda.
Praia José Bonifácio.
Rua Sete de Setembro.

Jurisdícção das Delegacias Policiaes em relação ás
Pretorias
a
a
l" districto corresponde á 1 e 4a pretorias.
»
£»a e 8 a pretorias.
»
2a o 3 pretorias.
3°
40
»
3
e 8" pretorias.
»
3" e 4a pretorias.
5U
»
o»a
»
ÉS
7
»
»
7°
»
8°
U
»
9
10aa e 11a pretorias.
10°
2 pretoria.
11°
5aa e a8a pretorias.
l£u
4a, 5 , 0a e 9a pretorias.
13*
8 pretoria.
14°
8aa, 10a e 11a pretorias.
15°
11a pretorias.
16°
11 a e 14a pretorias.
17°
12a pretoria.
18°
12 e 13a pretorias.
19°
13";>
»
20°
7a
»
21°
13a
»
22°
14
»
23°
14aa
»
24°
15a
»
25°
15 a
»
26°
15 a
»
27°
1 e 2a pretorias,
28V
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Tabeliã n. l

Tabeliã n, 2

POLICIA CIVIL

CARGOS

ORDENAD

16: 000^00
1 Chefo de Policia .
3 Deiegados auxiliarem .
7:200$00
10 Delegados de Districto dt
3 a entrancia . . . .
5.600,400
10 Delegados do Districto do
4; 800.JOO
2a entrancia. .
S Delegados de Districto de
•i : OOOijOO
30 Çommissarios de Policia
2'666<}56
100 Çommissarios de Policia
2-4001JOOO
í Inspector do Policia Ma
3-200,iOOf
5 Sub-inspectovos do Poli2'OOO.JOOn
2 Auxiliares de Policia Ma666*í66b
1 Inspector de Segurança
3'200$000
80 Agentes de Segurança
1"600$000
1 Administrador do Deposito d e Presos . . . . 2UOO§000
3 Auxiliares do Deposito de
800JOOO
1 Inspector de Vehiculos . 2:400|000
2 Escreventes da Inspectoria de Vehiculos . ,
1: 600.^000
10 Auxiliares da Inspeciona
d o Vehicuíos. . . . . 1:200.|000
3 Escrivães de Delegacias
4:800§000
10 Escrivães
da Delegacias
de 3a entrancia. . .
-SlOOO.jOOO
10 Escrivães de Delegacias
d e 2 a entrancia . . . . 3: 200,4000
8 Escrivães de Delegacias
de Ia entrancia. . .
2: 400|000
23 Escreventes de Delegacias :òOO$0000
28 Offlciaes de Justiça . . 1:600^.000

GRATIFICAÇÃO

GABINETE MEDICO LEOA1,

VENCIMENTOS

TOTAL

CARGOS

ORDBNADO

GRATIFICAÇÕES

VENCIMENTOS

TOTAL

S: 000$UO
3:(iCOifOO

24:000x00
10:800$000

24:000,^000
32:400^000

aisooiooo

S:100|000

Sí:000$000

12 médicos

2:400$00

7: 200$000

72:000$000

1 assistente de laboratório . ,
i:600$000
800$000 2:400$000 2:400$000
1 servente . . ,.' . .
i:200$000 i:200$000 1:200$000
$

2 '000*000

6'00ü^0ü0

.1 S: OOOJOOO

1 ' 333^33

4;000-;000

120-000:000

1:2005000

3'600$000

360:000$000

1:GO:>$000

4:800sOOO

4:800AOOO

1 : 000<tOOO

3 1000:00 J

15:000,^000

333.|334

1:0004000

2'000$000

I:600.i00ü

4:800,5000

4:800$000

800 ,'000

2:400<000

19ã'000$000

1:200$000

3:BOOiíOOO

3:600|000

400JOOO
1: 200$000

l:200.JOOO
3:600$000

3:600$000
3:600;000

8:04000

2:400$000

4:800.}000

SOOJOJO

2: 400^000

24:000$000

2:400^000

7:200^000

21:600$000

2:000,^000

e:ooo$ooo

eo:ooo$ooo

l:600,;000

4:800$000

48:000$000

1:200*000
800,<000
800$000

3:600JOOO
2:400|000

28:800*000
55:200$000
67:200$000

g:40o$ooo

9:733$332 9:866á668 119:6004000 1.279:400^000

l

.

4:8004000 2:400$000 7:200$000 8ô:400$000

6:400$000 4:400$000 10:800$000 90:000$000
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Tabeliã n. 3

Tabeliã 11. 4
CASA

GABINETE DE IDENTIFICAÇÃO E ESTATÍSTICA

CARGOS

nnniSNADc.

GRATIFICAÇÃO

VENCIMENTOS

TOTAL

4:000$000 2:000$OOC (i:HOO$000 ti : OOOsOOO
l1 uncarrcgado da seeção
3:200$000 1 : TO04000
do identificação .
4:8004000 4:800$000
2- 400*000 1 -200$000 3- 600^000 10 • 800^000
1 encarregado (escriptu' rai'i'o) dn secção ds in-

3:20(i$()ÜO 1'(ÍOO$ÜOO 4 • 800^000 •i- 800*000

2 auxiliares (amanueiises) 2 : 400$OOÜ- l:2u»ijUnu 3:i:iOO$000 7:200$000
1 encarregado (escrípturario) da secção do es-

3-2004000 1-000^000 4 • 800^000 4-800$000

1 auxiliar (amanuonse) . 2:4004000 1:200$000 3:6004000 3:600$000
c

1 encarregado (oscripturai-io) da secção photo-

3:200$000 1.000$000 4:SOO$000 4:800$000

1 auxiliar (amanuense) . 2:4004000 1:2004000 3:GOO$000 3:(iOO$000
1 : 333$334

()(i()$ü6Ü 2:0004000 2-000<;000

DETENÇÃO

ORDENADO

CARGOS

GRATIFICAÇÃO

VENCIMENTOS

TOTAL

1 Administrador .

4:800$000 2:4004000 7:2004000 772004000

i Ajudante

2: 400$000 1:200$000 3:6004000 3: 600$000
4:000$000 2:000$000 6:000|000 6:000$000

1 Chefe de expediente . 1:800$000

900$000 2: 700$000 2:7004000

3:2004000 1:GOO$000 4:800$000 9:0004000
720|000 2:160$000 2:1604000
1 Almoxarife . . . . 1:4404000
2 Amanuonses. . . . ã:400fOOO l: 200$000 3:600$000 7:2004000
572.JOOO 1:7164000 3:4324000
1:1444000
2 Escreventes
572$000 1:7 16$000 1:7164000
1 Enfermeiro . , . , 1:144$000

2 Bscripturarios .

f -D

720$000

3GO$000 1:0804000 1:OSO$000

1 "Porteiro

G98$000

350|000 1:0484000 1: 048$000

. 1:GOO|000

800|000 2: 400$000 2:4004000

9(50$000

480$000 1:4404000 34:560$000

1 Chefe dos Guardas.
24 Guardas

1 Cozinheiro . . . .
27: 733*334 3:8J6$!iüG l:fiOO$000 2:400$000

DE

5 Cocheiros

$

soo$ooo

7804000

7804000

780$000

400$000 1:2004000 6:0004000

27:106$000 14:334$000 41:4404000 89:4704000

Annexo N. l
Gabinete de identificação e de es tistioa
POLICIA DO I>IS TRIOTO FEDE

v sro
O director,

L

Ileglatro geral 11
• FILIAÇÃO MOIU-II

IGICA K E X A M E DF.SCRIPTIVO

MAKCAS PARTICULARES, CICATRIZES
F, TATUAGENS

Nome.
.Naturalidade.

Idade_

'Kstatuva: l m »

Mu o

Pae
Profissão_

Outras particular!'
dados

Mão direita:.

Cor

Mito esquerda:

_Residencia_

Matricula n.

de_

' disposição.

_Guia n.

Motivo

_Sobrancolhas_

Data íla fiinnt.irinai>.íií.n

Observações

Cabellos_
,Palpebras_

NOSIES DADOS ÜLTBKIOEMENTE

Nariz.

NOTAS DIVERSAS

Caiieça:.

Bigodes.
Ollios_
^Lábios.
Iinlividual dacty-Ioscopica

.Queixo^

Serie

Outras:

Sacção

-Orclhas_

O encarregado da_secção do
identificação,

Pollegar

IMPRESSÕES

DIOITAKS —

Indicador

Médio

MÃO ESQUERDA

Annullar

Mini

IMPRESSÕES DiniTARS — MÃO DIREITA

Polleg. [ndicador

Médio

Annullar

Mínimo

•*.

Firma da pessoa identificada:
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H
0
0
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M AT i, , ^pO

Numero

DATA PA
1'ASSASIÍM 1'1!LO
(ÍAHINETR

1

'
I

|
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S

Delegacia

CULA
DATA
p ,\ K N T R A D A NA
f AS A DE
DETBNÇSO

Á nisPOSIÇÃO DE
QUF.M

MOTIVO
DA 1'RISÃO

JES

K NOTA
PI VERS VS

JULGAMENTO

Data

Condiçõos
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Annexo n. 2
NOME DA. COMPANHIA

Relação dos passageiros que desembarcam neste porto, vindos
no vapor .... fde
toneladas de registro, com..... .pessoas
de tripulação, entrado hoje de
e escalas, trazendo... .dias
de viagem e
dias do ultimo porto.
Commandanle
Nomes

N.

<
1
1

Nação Profissão Idade Estado Procedência Classe
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Aiinexo n. 5
livlduos detidos 110 corpo de scguranca publica
fteglsti [>o especi ai de tnd
NOME...

m
•• __^—^— '—«««———

___~—-^——

NACIONALIDADE NATURALIDADE

FILIAÇÃO

IliADK

ESTADO

PROFISSÃO

RESIDÊNCIA

MO IVODATRISÃO

KDEM DA

PRISÃO

j

-

1

ANTEO BDENTES
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Annexo n. 6
(Registro n........
prido sentença na Casa de Corpor crimes Ue roubo, fui-to o outros que tenham « - u » ppi
i • • « • í - . - > < > o então sob vigilância e indivíduos ittspeitos

NOME

NACIONALIDADE

NATURALIDADE

Pholographia

FILIAÇÃO

IDADE

ESTADO

80F1SSÃO

DOMICILI

C A R A C T E R E S PHYSICOS

Anlecetjfcntes

Culis

Cor.

\ Cabelo
'jBarbj
' Olhos

CL,

Ficha
8269 — Pag. 186 — 2' —
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Annexo n. 7
de Matricula doa Agente»
NOME..,

ESCLARECIMENTOS

SIONA.ES CARACTERÍSTICOS

Filho 4e...

Cor.

Natural de. ..

Olhos.

Nasceu cm. ..

Cabellos.

Estado...

Estatura.

Residência.

Oííicio.

OBSERVAÇÕES

Data do sua entrada.

Habilitações.
Vencimentos.
ASSENTAMENTOS

v
<

<
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Modelo n, i

Modelo n . 2

NOME DA COMPANHIA

NOME DA COMPANHIA

Relação dos passageiros em transito a bordo do vapor,
entrado hoje neste porto.

Declaração que tem de ser entregue ao Inspector da Policia
Marítima do Rio de Janeiro, na chegada dos vapores.

Commandanle,
Observações ( * )
N.

Nomes

Nacionalidades Procedência

Destino
Nome do iiavio
»
» commandanto..
Toneladas
Tripulação
Passageiros
»
em transito..
Carga
Consiguatario
Data da partida
» » chegada,

(*) Nesta columna o commandante indicará:
Os navios encontrados em alto mar.
Os portos do escala.
A data da sabida do ultimo porto.

r
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Modelo n. 3

Modelo n. 4

NOME DA COMPANHIA

Relação dou passageiros que saturam hoje deste porto uo
vapor
,
com destino
e escalas.
Commandante,

N.

Nomes

Nação

Destino

Classe

INSPECTORIA DA POLICIA X
MARÍTIMA
X
X

N
Casco
Nação
Commaudante
Destino
Escalas
Passageiros
Rio....de
190..

DA POLICIA M A R Í T I M A
INSPECT01UA

x Acha-se desembaraçado por esta
X Inspectoria
x de que é
podendo
X seguir viagem para
u
x escalas, conduzindo
passax geiros dosto porto e
em
x transito.
x
de X Rio de Janeiro,....de
de
X 190...

I.
ÍNDICE
Pags.

Lei n. 628, de 28 de outubro de 1899 — Amplia a aeção
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