ESTADOS UNIDOS DO RASIL

IÁRID 1 F IAL
Secção

N

281

/Duartá-feirã, 7, de dezembro

de 193

1

EXERCÍCIO DE 1939
A Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a legislação em
vigor, só registrará assinaturas dos orgâos oficiais, para o exerci cio
de 1039, inedianto pagamento da importância correspondente a, período de 12 meses, na Tesouraria da Imprensa Nacional, à rua 13 de
Maio, ou mediante recolhimento, e respectiva cor': - -;• 5o nas re-

partições arrecadf cloros federais Delogacias Fiscais, Alfândegas,
Mesas de Renda e Coletorias.

Aos f::n e•.:w!áries p3blicos federais, est .....doais e municipais é faeul;.ado rarar o custo da assinatura, computado já o desconto de
20 r,/,, a cie tem direito, em duas prestações semestrais do 28$000.
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ac2i.att quancio receite:aias até o Último dia do mês anterior
.....14Yie ene nue t•
ça a lissinatteree, isto é, até 2.1 de dezembro ou até 30
tie ,1111.1./0
Pede-se lhes repaet arrecadadoras qu e Une *a ceit em P edid os Oe sumielete:re• d trines 1 . 1/111! 1-1VrreM, n sedo ser para funeionnt:os.
l'eeços ele .18,41,Ite luras nnemis do e lliario da Justiça" tete de cada num
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51.3$000
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l'Ameros nvalros do dia 400
nté o Pro...• ele 1..1'2
.
daren:. n
e ,.,,as 100 réis pelos scteinees caeler. eetes de quatro toehas (cd•
ta.ne Ou
1 ...? :100 decorrido. toais 500 ré . , sobre o preeo 4,, dia.
o or„,ço 4,, e ...... erro de hoje esta ilSall” na Ceitinne página.

ohismitvAcers
nao fornecerei ezrotaitnmente reos asnietaret..s ai:Iberos
— A nt
almo dr, assiaaturn.
atr.s.hados, CA I r:;..ft1.0t1 1/.1 tteat ...riores
- Convèni. por isso. que os faterrssteclos rei:ovem ns soas :assinaturas
cone a. antecedência conveniente, afine de 'Mo ficarem com as suas coleções
des.s.,eadart.
— O. conhecimentos das assinaturas tomadas por Intermédio das coltoras lede:ais, toesas de rendas • telfantlegtes, poderdo ser encaminhados
airciamente A Imprensa Nacional sem Inierft • rência das delegacias Eseals.
— As asninatteras abo pagam dentro dos primeiros 15 dias do novo período serdo canceladas e pro-cedida a cobrança do reapeetflo preço.
— Nos dias 10 e 25 de cada éS será pub!!cadst, ene faseleeCes imensas no
'))t.. ia da JuKitaz", ia juribprodênela do Supremo Tribunal Militar e do
'Tribunal de Ateei:te:fio do Distrito Federal.

Y. da D. — Poro boa ordem dos serviços de Redação, e no Inte.,sse
do público, fiem estabelecido que os pedidos para reproduçao de matéria,
paga, verificada pelos interessados a esisfencia de erros ou omissões, devem
toar leitoa das 10 ã i p ltoraa e, no máximo, até 46 korai. apén a molda doa
ergam anelada.
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DECRETO-LEI N. 927 — DE 5 DE DEZEMBRO DE 1938

3

rente.

192ã..-"-2-1261`

quanto à constituição, autorização para funcionamento e fiscalização,
e, supletivamente, pelos princípios gerais reguladores das sociedades
cooperativas.
Parágrafo único. As sociedades cooperativas de seguros de acidentes do trabalho ficam sujeitas, logo que autorizado o seu funcionamento, a registo no Ministério da Agricultura, que deverá ser ou•vtdo pelo,M Mistério do Trabalho, Indústria e Comércio antes das concessões de autorização.
Art. 3.° As cooperativas de seguros ficam isentas do pagamento
da quota de fiscalizaeão prevista no artigo 22 do Decreto-Lei n. 581,
de 1 de agosto de 1938.
Art. 4.° O Ministério da Agricultura, em colaboração com o do
Trabalho, Indústria e Comércio, iniciará estudos técnicos, estatísticos
e atuariais necessários à prática do seguro agro-pecuário.
Art. 5.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de dezembro de, 1938, 117' da Independência
e 50° da República.
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ATOS DO PODER ExEculavo:

i

rie.teinbrõ

Cria eargcs na carreira de Inspetor de Previdéncia, no Quadro único,
do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
O artigo 180 da Constituição, decreta:

Departamento Administrativo do Serviço Público.
Conselho Federal do Comércio Exterior,

Art. 1" Ficam criados oito cargos na carreira de Inspetor de
Previdência, no Quadro Único, do Ministério do Trabalho, Indústria
e Comércio, passando a mesma carreira a ter a seguinte estrutura:
3 classe L — 10 excedentes.
4 clasSe K.
5 classe J — 3 vagos, a serem preenchidos à medida que II
extinguirem os excedentes.
6 classe I — 8 vagos, a serem 'preenchidos à medida que ee
extinguirem os excedentes.
• 2 classe II — 8 vagas, a serem preenchidos com a dotação concedida por este decreto-lei.
Art. 2' Fica aberto o crédito suplementar de oito contos e oitocentos mil réis (8:80080) à verba 1 — Pessoal, I — P(33.50111 Permanente, sub-consignação n. 1, do anexo a. 7, do Decreto-Lei n. 107,
de 27 de dezembro de 1937.
Art. 3.• Revogam-se as dispoeic8es em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de dezembro de 1938, 117* da Independéachil
• tWr 41 RePública,

SECRETARIAS DE ESTADO:

Ministério da Justiça e Negócios Interiores — Apostilas — Portarias — Expediente da Diretoria da Justita e do Interior, do
Serviço do Pessoal e da Imprensa Nacional.
Ministério da Educação .e Saúde — Expediente da Diretoria da ContabiUdade, do Serviço do Pessoal, do Departamento Nacional de
Educação, das Divisões dos Ensinos Secundário e Comercial,
do Departamento Nacional de Saúde, da Inspetoria dos Centro*
de Saúde e do Serviço de Aguas e Esgotos do Distrito Federal.
Ministério da Fazenda — Apostilas — Expediente da Diretoria Geral
da Fazenda Nacional, do Serviço do Pessoal de Minietério da
Fazenda, da Procuradoria Geral da Fazenda Pública, das Diretorias das Rendas Internas e 'do Domínio da União, da Cãinata de Reajustmaento Económico, da Recebedoria do Distrito
Federal, dos Primeiro e Segundo Conselhos de Contribuintes,
da Diretoria do Imposto de Renda, da Alfáridega do Rio de Janeiro e da Comissão Encarregada da Liquidação da Dívida Flu-

tuante.

Ministério da Marinha — Expediente do Sr. ministro e do Tribuna'

Orrouo VARGAS.

Marítimo Adrnbinistrativo.
Ministério da Guerra — Expediente do Sr. ministro e do Servio0
do Pessoal Civil.
Ministério da Viação e Obras Públicas — Aposdlas — Portarias —
Expediente do Sr. ministro, da Diretoria Geral de Contabili•
dade, do Serviço do Pessoal, da Comissão de Eficiência, dos Departamentos Nacional de Portos e Navegação, dos Correios e
Telégrafos e de Aeronáutica Civil, da Diretoria Regional doa

Waldemar

1••n•

A. de Sousa Costa.

DICCRETO /N. 9.889 — DE St De 11~1~0 De 1938
,(Publicada na Diário Oficiai de 241-11-381,

Correios e Telégrafos do Distrito Federal, da Inspetoria Federal das Estradas , da Estrada de Ferro Central do Brasil e
da Inspetoria Federal de Obras contra as Secas.
Ministério da Agricultura — Portarias — Expediente do Sr. ministro, dos Departamentos Nacionais da Prodtkfte Vegetal e da

arrunceçÃo
Nos quadros anexos, onde se lê:
— - Tabela para a instalação de Ite10 X dentário, i que se re-N

Produção Mineral, da Diretoria da Contabilidade, do Serviço do
Pessoal, da Comissão de . Eficiência e do Instituto de Biologia

fere o art. 50 deste Regulamento."
Leia-se:

••
Vegetal.
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio — Expediente do
— "Tabela para a instalação do Raios X dentário, a que ao rei
Serviço de Identificação Profissional, dos Departamentos Na- fere o art. 47 deste
hegulament0."
cionais da Indústria e Comércio, da Propriedade Industrial e
Onde se lê:
de Seguros Privados e Capitalização, do Conselho Nacional do
Trabalho, do Instituto Nacional de Previdência e do Conselho
— "Quadro de distribuição dos cirurgiões dentistas contratado,
Atuarial,
'(Art. 38 do Regulamento do Serviço Ooontológico do Exército)".
Wribunal de Contas — Noticiário — Parte comercial — Rendas púLeia-se:
blicas — Editais e avisos — Sociedades anônimas — Anúncios.
— "Quadro de distribuição dos drurgibes dentistas contratadoS
.(Art. 36 do R. S. O. E.)".

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Onde se lê:
_ "Quadro de distribuição dos proteticos auxiliares (Art.
Øo Regulamento do Serviço Odontológico do Exército) .
DECRETO-LEI N. 926 — DE 5 DE DEZEMBRO DE 1938
Leia-se:
—
"Quadro de distribuição dos protéticos auxiliares (Art. 19 dó
71406e sobre a constituição, funcionamento e fiscalizaçáo das soei e-.
R. S. O. E.)".
•

,

cooperativas de seguros

E, finalmente, onde se lê:
artigo 180 da Constituição, decreta:
_ "Tabela para um laboratorio de protese dentaria. a que Be
Art. V Somente os seguros agrícolas, Inclusive de indústrias refere o art. 50 deste Regulamento".
Parais, e os de acidentes do trabalho poderão ser objeto de operações
Leia-se:
de sociedades cooperativas.
— "Tabela para um laboratório de 'prótese dentária, a que se
Art. 2.* As sociedades cooperativas de seguros contra acidentes
refere o art. 47 cle.ste Regutamento".
'tto trabal/io continuarão a reger -se Dein , legislação especial de seguros,

O Presidente da República, usando da faculdade que lhe confere •

Ounria-reira

OFICTAU YSP:cra-i Tr

DECRETO N. 3.347 —

DE 1 DD DEZEMBRO DE

1938

Sociedade Anônima Leosis Israel Company autorização DOM
continuar a funcionar
O Presidente da República, atendendo ao que requereu a Sociedadd
e:::^elnee Leoa Israel Company, com sede em Santos, Estado de São
'de !o, autorizada a funcionar pelos Decreto° ns. 13.780, de 43 de ja:e de 4.925, 18.k70, de 6 de novembro de 4928, e 22.316, de 14 de
• _.te de 1932, decreta:
Artigo único. concedida à Sociedade Anônima Leoa Israel Comautorização pare continuar a funcionar, sob a denominação de
ededede Anônima rae.on Israel Companhia e com as alterações
reduzidas em seus estatutos por deliberação das assembléias gerais
respectivas acionistas realizadas a 5 de setembro e 9 de novembro
. 1.d3e, ficando a aludida sociedade obrigada a cumprir integralmente
W.s e regulamentos em vigor, ou-que venham a vigorar, sobre o
:sdo da referida autorização.
Rio de janeiro,
do dezembro de 1938, 117 0 da Independência
da República.
GETULIO VARGAS.

.Waldemar Falcão.
."

' (MAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM
ASSEKBL2-1.A
9 DE NOVEMBRO DE 1938

Les nove dias do mês de novembro de 1938, às 14 horas, reunidos
: e, sede social de Leoa Israet C° S/A, nesta cidade de Santos, à rua
C:enaéreio n. 44, os Srs. Guy Snyder, por si, e coma procurador
7,srael Bras. Inc., de New York, de Achille Francis Israel
:
2,36r1 Israel; Walter J. Waeny, Robert • Logan Ritchie, Heraldo
• morim e Ralph Brunssen, estando assim representado mais de 75 %
:e capital social, foi constituida a Assembléia Geral Extraordinária,
• ezularmente convocada.
23'ortnada a mesa a convite do Sr. Guy Snyder, foi o mesmo senhor
-elamado presidente, sendo eu — Terence Smith — convidado para
.rvir de secretário.
Expostos pelo Sr. presidente os fins da presente assembléia, que
een a alteração do artigo primeiro dos nossos Estatutos; foram ini:dades os trabalhos, determinando o Sr. presidente a leitura da pro.
eeeta da Diretoria, que se achava sobre a mesa e aue era concebida
e ee ceeuintes termos:
PROPOSTA

Srs. acionistas:
Ao ser fundada, a nossa Sociedade foi, por unia questão de
Eradição e de conveniencia comercial, denominada "Sociedade
Anônima Leoa Israel Company". Hoje que tem firmada a sua
reputação como Sociedade brasileira, com sede em Santos no
Estado de São Paulo, constituida de acordo com as leis brasileiras e com autorização do Governo Federal para funcionar
om todo o Território Nacional, não se justifica que na sua denominação se mantenha um vocabulo estrangeiro, para indicar
e forma de que se revestiu, quando no vernacule encontra-se
{:seeemo perfeitamente equivalente.
Entendeu, por isto, esta diretoria dever, para tornar bem
clara que á brasileira esta Sociedade, convocar os seus acionistas para constituidos em Assembléia Geral Extraordinária,
deliberarem de acordo com a lei, sobre a conveniência de ser
alterada a denominação da `eeriederle. que passaria a designaree por "Sociedade Anónima Leoa Israel Companhia."
Em consequência propõe esta Diretoria que o artigo primeiro de nosees estatutos flane assim redigido:
Art. 1.° Sob a denominação de Sociedade Anónima
Loon Israel Companhia, fica renstituida -ima Sociedade
Anônima, que se regerá por estes estatutos e, nos casos
omissos, pelas disposições de direito em vigor
e que fique a Diretoria autorizada a praticar todos os atos necessários para que a reforma seja ultimada, com observância
de todas as formalidades de direito. Esperando que os seus
acionistas aprovem a reforma que ora propomos nor estatutos
soc:ain, eubscrevemo-nos com toda a estima e consideração.
(Assinada pelo Sr. Guy Snyder).
_Lida a proposta, como ninguem a discutisse foi posta em votaçãO,
eerificando-se a sua aprovação por unanimidade de votos.
Posta a palavra à disposição dos acionistas presentes e 'aingueni
dela querendo fazer uso, foi encerrada a sessão, sendo lawada por
: e1m — Terence Smith — e presente ata, que depois de lida e achada
reforme, vai assinada por todos os presentes.
Santos, 9 de novembro de 1938. — Tm
. nes Smi gls.
Gwv
— Ralph Brunssen. — R. L. Ritchie. — W, J. Wcsetiv, — Iler',9 I' morim .
Coma procurador de: Leoa /Israel Cs Broa. Inc., de New Yor1e„
D'rancis Israel e de Leoa Israel, Cruy ande?.
Reconheço verdadeiras as sete firmas supra e dou £4.
Centos, 9 de novembro de 49.8. Em testemunho (sina/ seanco)
5:crin:nr;:c.?. — Alvaro Pinte (2.a L Ilcocea, eeeeto tabelião.
Meeanbeço a firma e sinal do tabellee Alvaro Pinto de 8. Novadd.
Pdo, 51 de novembro de 1938.—Em tecteaniare. (ninai público) de;
-7
•••.- SarepAisza Go'nça.k.ws píneo.

liozeiubt'd

n-.TP

ATA DA ASSEMBLÊIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM
5 DE SETEMBRO DE 1938
Aos cinco dias do mês de Membro do ano de mil novecentos d
trinta e oito, nesta Cidade de Santos, na rua do Comércio n. ê4, sede
social de Leon Israel Company, sociedade anônima, compareceram,
para se constituírem em Assembléia Geral e atendendo à convocação feita, os Srs. Achille Francis Israel, por ci e como procurador de
Leon Israel 8c Bros Inc. e de Leoa Israel, Gruy Snyder, Walter Joseph
Waeny, Robert Lapa •itchie e Heraldo Amorim, representando mais
de dois torças do capital social. Formaria a Mesa da Assembléia,
com a aclamação do Sr. Achille Francis Israel para presidente, convidou ele para secretário o Sr. Robert Logan Ritchie.
Assim crnestituida a Mesa, determinou o Sr. presidente a leitura:
1.° Da Convocação da Assembléia Geral, que ora se realiza,
publicado no Diário Oficial do Estado, no dia 21 de agosto último e
ceaicebida nos seguintes termos: "Leoa Israel Company S. A. Santos.:
Convocaçãe para Assembléia Geral Extraordinária. De ordem da direteria, são ria senhores acionistas convidados a se reunirem em assembléia geral extraordinária, no próximo dia 5 de setembro de
1938, às quatorze horas, à rua do Comércio n. 44, em Santos, vigorando a seguinte ordem do dia: a) alteração do artigo 4° dos Estatutos Sociais de conformidade com proposta apresentada pelos seus
administradores para aumento de capital social. b) Quaisquer outros assuntos de interesse social. Santos, 19 de agosto de 1938. Pela
Diretoria, A. F. Israel, vice-presidente".
2° Da proposta da Diretoria relativa à reforma dos estatutos sociais, que reza; Proposta de aumento do capital social da sociedade
anónima Leon Israel Company, com sede em Santos, Estado de São
Paulo. Srs. Acionistas. Na qualidade de administradores de Leoa
Israel Cempany, sociedade anónima, com sede em Santos e no desempenho das atribuições que nas silo conferidas pela legislação vigente e peles Estatutos, vimos propor, consultando os interesses sociais e por assim o exigir o desenvolvimento das operações comerciais da Companhia, que o seu capital seja aumentado de 300:0008000
(trezentos contos de réis), passando de 3.340:0008000 (três mil e
trezentos contos de réis), para 3.000:0006000 (três mil e seiscentos contos de réis). Para tal fim, deverão cer emitidas 300, (trezentas), ações nominativas, de 1:0008000 (um conto de reis), cada
uma. a serem integralizadas no ato da subscrição, reformando-se o
art. ' 4* dos Estatutos, que ficará assim redigido: "O capital da sociedade é de 3.600:0008000 (três mil e seiscentos contos de reis),
dividido em 3.600, três mil e seiscentas, ações nominativas, de reis
1:0008000, um conto de réis, todas integralizadas". Esta proposta
deverá ser submetida à aprovação de uma assembléia geral, extraordinária e especialmenteconvocada, depois de sobre ela se pronunciar
o Conselho Fiscal, tudo de acordo com os arts. 94, 95 e 96 do D.:ereto n. 431, de 4 de julho de 1891. Santos, 18 de agosto de 1938. —
Achille Francis Israel. — Guy Snyder."
3d Do parecer do Conselho Fiscal, assim redigido: "Parecer do
Conselho Fiscal da Sociedade Anónima Leon Israel Company, sobre
uma proposta de aumento do capital social. O Conselho Fiscal da
Sociedade Anónima Leon Israel Company, com sede em Santos, par
seus membros abaixo assinados, no desempenho de suas atribuições,
é de parecer, porque consulta os interesses sociais e a conveniência
dos negócios da Companhia, que seja aprovada a proposta da Diretoria, que lhe foi presente, de aumento do capital da Sociedade, o
qual se elevará de 3.300:000$, três mil e trezentos contos de reis,
para 3.600:0008000, três mil e seiscentos contos de reis, mediante a
emissão de 300, trezentas, ações nominativas, de 1:000800e, um conta
de reis, cada uma. integralizadas no ato da respectiva subscriçãn.
Em consequência deverá ser alterado o art. 4° dos Estatutos, na
forma da proposta a ser submetida à deliberação da assembléia geral
competente. Santos, 25 de agosto de 1938. — José de Sousa Dantm.
— Gabriel Rodrigues Gomes.
Harold Mcardell."
4d Dos recibos do Banco do Brasil e da Alfândega de Santos, provando o depósito de dez por cento sobre o aumento do capital social
o o pagamento, por verba, do imposto do se l o sobre ele devido.
Concluida a leitura de tais documentos, o presidente comunicou
que, havendo os demais acionistas desistido da preferência que lhes
assegura o § 3° do art. 5° dos Estatutos, as ações a serem emitidas,
em número de 300, trezentas, haviam sido subscritas por Achille
Francis Israel 90, noventa, e por Guy Snyder 210, duzentas e dez,
tendo as mesmas sido integralizadas no ato. Aberta a discussão sobre
a proposta apresentada pela Diretoria e concedida a palavra aos presentes, pediu-a o Sr. Walter Joseph Waeny que, depois de várias
considerações opinou pela sua aprovação por entender que consultava
o interesse social. Como ninguem mais pedisse a palavra, o pres:dente submeteu- a proposta à votação; verificando-se a sue aprova40 por unanimidade, diante do que passa a ficar assim concebido
o art. 4d dos Estatutos da Companhia:
"O capital da Sociedade -é de 3.600:0008000, três mli e Beis..
centos contos do réis, dividido em 3.600, três mil e seiscentas, açõee
nominativas, de 5:0008000, um conto de réis, todas integralzadaes
Ninguem mais pedindo a palavra e nade meia -havendo o trate?,
o presidente suspendeu a cessão, afim de que fosse lavrada cicio ata.
Reaberta a ceseCe, al a ~, f:b ata n'2, o pitaa cn dif;-='% CPDC-_„-1
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vada sem debate. E eu, Robert Logan Ritchie, a lavrei, assinando-a
conjuntamente com os acionistas presentes. Santos, 5 de setembro
de 1938. — fl. L. ltitchie. — Achille Francis Israel. — Pp. Leoa
Israel & Bros Inc , Achille Francis Israel. — Pp. Leon Israel, Achille
Francis Israel.. — Walter Joseph Waeny. — Heraldo Amorim.
Santos, 5 de setembro de 1938. — Leon Israel Company S A , Guy
Snydcr, vice-presidente. — Reconheço verdadeiras as seis firmas supra e doti fé. Santos, 6 de setembro de 1938. Em testemunho (sinal
público) da verdade. — Alvaro Pinto da S. Novaes, sexto tabelião.
Reconheço a firma e sinal do tabelião Alvaro Pinto da Silva Novais.
Rio, 12 de setembro de 1938. — Em testemunho (sinal público) da
verdade. — Scraphim Gonçalves Pinto, substituto, no impedimento
ocasional do tabelião.
2278500)
5-12-1938
(C. 8.057
DECRETO N. 3.400 — DE 5

DE DEZEMBRO . DE

1938

Declara extinto cargo vago
O Presidente da República:
Resolve declarar extinto, por se achar vago, o cargo de "Chefe dos
S;. , rviços Econômicos", padrão "K", do Quadro XXIII lio Ministério
da Viação F Obras Públicas, aproveitando-se o saldo apurado, dentro
da verba global do respectivo orçamento, para o preenchimento do
cargo vago da classe I, da carreira de "Oficial Administrativo", do
mnsmo Quadro, conforme dispõem as tabelas anexas à Lei n. 284, de
28 de antnbro de 1936.
Rio de Janeiro, 5 de dezembro de 1938, 117° da lndspendência
e 50° da kepública.
Girrouo VARGAS.
João de 3Iend ,,nça Lima.
DECRETO N. 3.493 — DE 5

DE DEZEMBRO DE

1938

Declara extintos cargos excedente:
t) ?residente da República:
Resolve declarar extintos, por se acharem vagos, d .-.Us (2) cargos
exeedentes. da classe "G", da carreira de "Continuo", do uadro I do
Ministério da Viação e Obras Públicas, aproveitando-se o saldo apurado, dentro da verba global do respectivo orçamento, para o preenchimen'o de cargos vagos na referida carreira, conforme dispõem ns
tabelas anexas à Lei n. 284, de 28 de outubro de 1936, e o DecretoLei n. 557. de 13 de julho do corrente ano.
Rio de Janeiro, 5 de dezembro de 1938, 117° da Independeneia
e 50° da República.
GETULIO VARGAS

João de illetulonça Lima.
DECRETO N. 3.406 —

DE DE DEZEMBRO DE 4.93f

Declara extintos cargos excedentes
O iIirEsidente da República:
Reaolve declarar extintos, por se acharem vagas, dois (2) cargos
excedentes da classe "C" e quatro (4) da classe "B", da carreira de
"Servente", do Quadro XIX do Ministério da Viação e Obras Públicas,
aproveitando-se o saldo apurado, dentro da verba global do respectivo
orçamento, para o preenchimento de cargos va g os na referida carreira,
conforme dispõem as tabelas anexas á. Lei n. 284, de 28 de outubro
de 1936.
Ria de Janeiro, 5 de dezembro de 1938,
da Independência
e 50" da República.
Granando VARGAE.

itr

João de Mendonça Lima.

DECRETO N. 3.407 —

DE

5 an DitzteMBRO DE 1938

Declara extintos cargos excedentes

O Presidente da República:
Resolve declarar extintos, por ge acharem vagos, dois (2) cargos
excedentes da &ame "O" e très (9) da classe "E", da oarreira de
"Escriturário", do Quadro XIX do Ministério da Viação e Obras Públicas, aptoveitando-se o saldo apurado, dentro da verba global do
respectivo orçamento, para o preenchimento de cargos vagos na referida carreira, conforme dispõem as tabelas anexas 1 L n. 284, de
29 de outubro de 1939.
Rio de Janeiro, 1 de dama"
1938, Ur da Independeneie

•kr do Repagina.

~Go Vimas.
lodo de Mendonça

14144.
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Ministério da Justiça e Negócios Interiores
Per decretos de 26 de novembro de 1938, foram exonerados, por
terem sido nomeados para outros cargos, os seguintes funcionários do
quadro II, deste ministério:
Otávio Vítor do Espírito Santo, do cargo da classe E, da carreira
de detetive.
Alceu Soares de Resende, do cargo da classe F, da mesma carreira.
Arnaud Pereira da Fonseca c Manuel Ferra; do cargo da classe
G, da carreira de escrivão.
Pompeu de Araújo Chaves, do cargo da classe F, da carreira de
radiotelegrafista.
— Por outro da mesma data, foi exonerado, a pedido, Francisco
de Assis Rebelo, do cargo da classe F, da carreira de policia especial,
do mesmo quadro.
— Por outra da mesma data, foi exonerado, nos termos do artigo
561 do Regulamente aprovado pelo decreto n. 24.531, de 2 de julho
de 1934, Manuel Elisio Feijão, do Cargo, interino, da classe F, da carreira de polícia especial, do mesmc quadro.
•
— Por outro da mesma data, foi concedida exoneração a António
Leonardo Metias do cargo da classe C, da carreira de servente do
quadro II do ineSme ministério.
— Por outros da mesma data, foram nomeados, em virtude de
concurso, de acordo com os artigos 41 e 49 da lei n. 284, de 28 de
outubro de 1936 e no:. termos do decreto-lei ri. 636, de 18 de agosto
do corrente ano, para exercerem o cargo da classe H da carreira de
comissário do quadrc II deste ministério.
Otávio Vítor do Espirito Santo, na vaga decorrente da promoção
de Francisco Paulo do Nascimento.
Clertan .arantes, na vaga decorrente da aposentadoria de Delrniro
de Moura Ribeiro.
Carlos Brite, na vaga decorreate da promoção de Mário Mcreira
de Sousa.
Alceu Sea4. es de Resende, na vaga decorrente da promoção de Nelson artes Je - Alvarenga Fons?ca.
Arquia5 Pinto Amando, na vaga decorrente da aposentadoria de
Augnstc 131 rreit a.
Porme, u de Araii.jo Cliaves, ir.t vaga

Pedro de Freitas Rse azzi.

decorrente da promoção de

Arnand Pereftada
Fonseca. na vaga existente anteriormente à
t
lei n. 284, c:lacia.
Manuel Ferraz, na vaga decoriente da promoção de José Pinkuss.
PAro Carlos da Fonseca, na vaga decorrente da aposentadoria de
P,osn.
Jcaquim Pris
(*) Por decrels, do 22 de novembro de 1938 foi concedida apusentaric. ria, nos terrees da legislação em vigor, a Romualdo Horácio da
Silva no eargc de guarda civil , lasse E . do quadro TI do mesmo ministérlo.
,
r'or decreto de 24 de nov 0 ml . rc de 1938 e na conformidade dos
decretes as. 6.948, de 14 de maio de 190S; 2.004, de 26 de novembro
do mesmo ano e decreto-lei n. 389, de 25 de abril de 1938, foi naturalizado brasileirc:
Matias Jimenes Martins, natural da Espanha, nascido a 24 de outubro de 1908, filho de João Jimenes e de Henriqueta Martins, casado,'
residente na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo.
— Por outros de 29 de novembro de 1938 e na mesma conformidade foram naturalizados brasileiros:
Alberto Borrelii, natural da Itália, nascido a 8 de maio de 1882,
fildho de Afonso Pantaleon e de Maria Ciraudo, viuvo, residente no nni
nicípio de Si:te José dos Pinhais no Estado do Paraná.
Antônio da Costa Simões, natural de Portugal, nascido a 6 de maio
de 1900, filho de C:sar Simões e d, Maria da Costa Amorim, casado,
residente nesta Capital.
António Pinto, natural de Portugal, nascido a 16 de outubro da
.1906, filho de José Maria Pinto e de Dcrotéa Bárbara Guerra, casado,
residente no Estado de São Paulo.
Franz Gruner, natural da Austria, nascido a 1.1 de setembro de
1892, filho de Joseph Gruner e de Sophie Gruner, casado, residente
nesta Capital.
Huge Georges Auckentlaalei% natural da Suiça, nascido a 11 da
março de 1897, filho de Hugo Alfred Auckenthaler e de Elsa Auckeile
thaler, solteiro, residente nesta Capital.
João Machado Batista, natural de Portugal, nascido a 19 de agosto
de 1889, filho de Manuel Machado Batista e de Francisca da Conceição,
solteiro, residente nesta Capital.
Joaquim Alves da Cunha, natural de Portugal, nucido a 29 de
junho de 1883, filho de Antánio Gonçalves da Cunha e de Maria Alves
Pinheiro, casado, residente nesta Capital.
Manuel Bronstein, natural da Rússia, nascido a 16 de fevereira
Branca Bronstein, casado, resi.
de 1909, filho de Jaeob Bronstein e
dente nest Capital.
Mário Pareto, natural da Itália, nascido a 18 de fevereiro de 1909,
filho de Eduardo Pareto e de Adélia Pe,coraro, solteiro, residente ne
Betado de Mo Paulo. \
Remeterem-se noa governos doe Estados os decretos do que ali
residem.

e

(") Reproduzido por ter salde com Incorreção.
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Educação e Saúde

Por Jecreto de 25 de novembro, foi ononerado Ciro Nunes Fero do cargo de escriturário da classe G, do quadro I, em virtude
• o e sido nomeado noon outro cargo.

?or outro de 1 de dezembro, foi aposentada Lavinie Correia
»:-.-se da Costa no corgo da classe G da carreira de farmaceutico,
z-ustdro
nos termos do art. 177 da Constituição. restabeletido
Constitucional n .2, de 96 de maio de 1938.
Por outro de 30 de novembro. foi designado Remiro Goriçalatea
o:
rxercer, interinamente) e em connis0o, as functies de inspetor
o ontisbelecimentos de ensine oecuadário no Distrito Federai.

Mint&i© 911 FEZOIRd6
Od ?residente da Repúbliod =afivon mo' defunta

„.. )re, de 18:

6k)

2/1 C2 2e-

•
Nomear:
acordo com oo artigeo ôfi o W,
U.'1 D. 224, do SC) do em.; de 19365:denuel Teodoro Nourrio TGISCGÁM para ezercer o cerco da elo=
,
caoreirs de escriturCrio. do quadro VIII do Minietério da rodos vago conforme consta deo flabelen BaeIICIS N referida Lei, de:(0 ter exercício na Dellogwits tsool Étu 5reCte~ neZÉgtov-Vl D19

Ministéflo c1

Do7enibro de 1938

Feias de ns. 51 e 287, de 15 de maio de 1935 e 28 de outubro de
1936, respectivamente, conforme so l icitou. o Se sargento fuzileiro
naval n. 2.302 -s JosS Lino Pereira, na mesma graduação e com o
respectivo soldo, yisto contar vinte (20) anos, cinco (5) meses e onze
(11) dias de seoviço.
• De conformidade 2'2111 os artigos 11, alínea "b" e 32 "parte final"
do decreto-lei ii 197, slo 22 de janeiro de 1938; artigos 5°, al ínea "b'
e 8° do d.-sere -) n. 20.6, do 26 de outubso de 1931 e Lei n. 5.167-A0
de 12 de janeire de 1927, modificada pelas de ns 51 e 287, de 14 de
maio de 1935 e 28 de outubro de 1936, respectivamente. conforme solicitou, o marioheiro n. 4 057 - Praticaots Esoecialis:a, cabo, Line,
de Paula Fe.ieira, coo) o posto e soldo fie terceiro sargento, percebendo mais doi (10) ouotos de dois por conto (2 %) sobre o dito
soldo, visto contar trinta e quatro (34) anos, oito (8) meses e vinte
e cinco (25) dias de serviço.
Foi concedida aposentadoria noo termos da legislação em vigor:
,
A João Joaquim da Silva Lobo, no cargo da classe "II", da cat..,
adira de -Operorio de Aisenal" do quadro E do Ministérte da Marinha.
A Elisio Gemes Ribeiec, Alfredo Jose Martins, Elpídio Ferreira
Tebas; Heitor Martins Médio. e a tose de Cunha Pinheiro, no cargo
de classe "G", cia carreira de "Operário de Arseual" do quadro 1 do
do Ministério da Maoinna.

A Ludxclo Raimundo C.ardeso, no cargo da classe "G", da carreira de "Operário" de Ars eoals" do quadro III do Ministério da Marinha.
A André Francisco Larssro, no cargo de classe "F". da carreira
de "Foguiste", do quadro I. e a Peero Antônio de Oliveira, mo cargo
da clame "D", co mesmo carreira. do quadro) 111I do Ministério da Marinha.
A Pedro Ezequiel de Morais, no cargo da classe "F", da carreira
de "Faroleiro'. e a LIPIE Ferreira Piroga, no cargo da classe "D",
e.ardoirade "Merinheiro r, do quadro i do Ministério dd Marinha.

D1i1

Y)doz dwreti a de 2 doenervante:
'es'ooain; promovido pod rentiwoied`oodad
No Corpo de Intendente Novata, ao
do edoilleCo tozoote,
o:edro tenente João GOElin Teineien o ao do adismeireo te:no-oito, o
..oie..odo tenente Mário 'Trigo de Maeedo.
o Coopo oe Oficiai° do Armada, ao prato do primeiro tomento,
oreundos terentes EVIIErlai3 Gomoso JIIIhQ, Jooá Burlomaqui Beis'alfrsdc, de Arogfio Goionia Luis Foessondoo Eurlernaqui
:::a e Fdn il de Albuquerque Moreira.
S:P oi demitido do s)rviço da Aemadas conformo colicitou, e OCOnerito do Corpo elo Molda do âsdunda Alvwo Vida! Leito Rb=

tij© da
so-e:

5113SrTe

e Presidente da República doo Estudai; Unidoo dolEra gill, resol-

Por decretos & 2 de dezembro do 1930:
Conceder aposentadoria:
A Unácio Cirilo de Souza Gadelho G Antônio Condido de Almeida,
no cargo da classe H, da carreira de mestre de oficina de materin/
bélico, Quadro 1 do Ministério da Guerra, nos termos do art. 956,
letra e, da Constituição Federal, combinado com a circular presidência' a. 9.701, de 2 de janeiro do 1936, modificada por despacho
CG 5 e,9 março seguinte.
•
Transferir:
:2al
Noa termos do art. 22, da lei o. 284, de 20 de outubro de 9936,
ddendendo ao que InítjUGM211 C=
ê ValIalb1W úJ 1920, o 9° tcia. 997, de 22 de janeiro de 1938, para a Reservo do Exército o 10
2 . .3 professor do &mino 21ementac da Reserva Remunerada An.. d.o Corrole Raposo, o tendo em vi gi.° o paoecer do Coneelho do AI- tenente de engenharia João de Morais Falcão, visto haver complos,
:lado, end. ido em Consulta o. 404-4930, o decreto de 29 de julho lado a idade limite pare a permanência no serviço ativo;
Nos termos do art.! 32, da lei n. 284, de 28 de outubro de 1936,,
•-w,O, que o transferiu btP2G a Reoervto Remunerada,t compulsoriado, no mesmo posto o- com o respectivo soldo, percebendo maio os escreventes Alvaro Vieira da Rocha, classe F, do Quartel Genes,
(i) quota de cinco por cento (5 V sobre o dito soldo anual, mel da 2° Região Militar para a 4° Circunscrição de Recrutamentos
donformidade com e legislação em vigor, pare o fim de conceder- Júlio Augusto de Mello e Silva Filho. classe G, da 4 a Brigada de Toe
:eis uma (1) quota de cinco por cento (5 cZ)) sobre o referido fanfaria para a 4° Circunscrição de Recrutamento; Hugo Castelete,
cnual, atém da • que j4 perceba visito contar vinte e sela (26) classe F, do Quartel General da 20 Região Militar para o Hospital
: oito (6) :neses e vinte e oito (20) diao de cerviço e não vinte Militar Divisionário; e José do Rego Lira, classe F, da 4 0 'Circuns000 (25) Imos, oito (G mesas o vinte, o oito (20) diao, como co crição de Recrutamento para o Hospital Militar Divisionário;
=inter do decreto ora retificado,
Por conveniência do Serviço, de acôrdo com o art. 32, da Lei
284. de 28 de outubro de 1936, Agenor Ubaldo Nogueira, servente
tornado sem efeito atendendo ao CILD0 lho foi requerido e o.
classe "D", Zustaquio José dos Santos e Claudiano Fagundes,
lhe expôs o ministro de Estado doa Negdoios da Marinha, o da
nerventes do classe "C", todos do Quadro 1, do Ministério da Guerra„
f,e4 Je 23 e f? fevetairci o oorrento ano que tronsferiu compulooda Escola de Veterinária do Exército, do Serviço
_lente pa^a t. Reserva Remunera,fa o tiegondo tenente patrão nade, respectivamente,
da Transportes e da Diretoria Provisoria das Armas, para o
5 Correia da Silva, pare o fim de o considerar revertido ao ser-. Central
f o.; fd.f,ivo, e, concomi tentemesite, promovido ao posto de primeiro to- Gabinete do Ministro da Guerra.
do; petrEo nroár na data de 7 do outubro findo devendo colocar-se
o copectivn escala iniwilitomoento ceisma do oficial de igual patente
ed0000 Morchesini.
:oresis trs)nsferidoo para G RC9CPVII Remuneresila:
conformidade cem co artigoa 11, canoa "h'32
e "pork4
Deoretoo elo dia 3 de dezembro de 9938
dcoreto-lei n. 197, de 22 de janeiro de 2938: artigos 4 0 e 80 do
O Presidente da República resolve:
Sre2.0 n 23.533, de 20 de outubro de 1931 e lei ia. 5.167-A, de 12
"aneiro sle i27, modificada peles de no. 51 e 287, de 14 de maio
NOMEAR:
:5;35 o 28 de outubro de 1936, re apectivomente, conforme pediu, o
Raymunda Alvos dos Reis, para exercer o cargo de agente possargento fuz leiro naval a. 1.172 - Martiliano Ferreira, na tal de Fechado, na Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos de
oda gradnoção, cdm o rsopectivo soldo e mais uma (1) quota de Diamantina. ( Pr . 26.508/38 . )
oor cento (2 %) cobra o dito soldo, visto contar vinte (20) anos,
Arlinda Teixeira Salles, para exercer interinamente, o cargo de
-ode (C) meses e seis (G) dias de serviço.
agente com fonções de tesoureiro, da Agência Postal Telegráfica do
De conformidade com
se artigoe 22, a:ínea "b" e 32 "parte final" São Francisco de Assis, na Diretoria Regional dos Correios e Teléde:ereto-lei a. 997, do 2e de janeiro de 1938, art. 14 do decreto grafos de Santa Maria da Bôca do Monte. (Pr. 26.502/38.)
f.2..371. de 3 de setenolorn de 1921. tornado extensivo aos sargentos
Adieta Teixeira Lima, para exercer o cargo de agente postal do
edleas da Armada p-elei art. 4 0 do decreto a. 20.536. de 20 de ou- Água Verde, ao Diretoria Regional doo Correico o Teleg,rafos cio
ria 192'0. o Loi n. [5.11dV-A, do 12 de janeiro de 1927, modificada Ceará. (Pr. 24.891/36.)

Ministério da Viação e Obras Públicas
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João Correia das Neves, ex-escrevente de 2a classe da Estrada
de Ferro Noroeste do Brasil, no cargo da classe "D", da carreira de
,"escriturário", do Quadro VII do Ministério da Viação e Obras Públicas, vago em virtude da exoneração do res . ectivo titular Manuel
Machado Maia, tendo em vista o que consta do processo número
21.588/38, do protocolo da Secretaria de Estado da Viação e Obras
Públicas.
Luiz Gimenes, ex-maquinista de 4 a classe da Estrada de Ferro
Noroeste do Brasil, no cargo da classe "D" da carreira de "maquinista do estrada de ferro", do Quadro VII do Ministério da Viação e
Obras Públicas, vago em virtude do falecimento do respectivo titular
Adelino Barbosa, tendo em vista o que consta do processo número 21.588/38, do protocolo da Secretaria de Estado da Viação e Obras
Pública3
EXONERAR:

Quiteria Teixeira do Mello, do cargo de agente postal de "Jardim de Angicos", na Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos
do Rio Grande do Norte. (Pr. 26.053/38.)
João Gaviglia, do cargo de agente postal de Borboleta, na Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos de São Paulo. (Pr. 28.442
do 1938.)
APOSENTAR, nos

termos da legislação em vigor:

Gaspar Brandão Melgaço, no cargo da classe "G", da carreira
de "inspetor de linhas telegráficas", do Quadro III do Ministério da
Viação e Obras Públicas. (Pr. 26.265/38.)
João Telles de Miranda, no cargo da classe "D", da carreira de
"carteiro", do Quadro XXXIII do Ministério da Viação e Obras Públicas. (Pr. 26.287/38 . )
Washington Ferreira da Silva, no cargo da classe "F", da carreira de "telegrafista" do Quadro III do Ministério da Viação e
Obras Públicas. (P. 26.279/38.)
'
Adolpho Baptista de Figueiredo, no cargo da classe "H", da
carreira de "inspetor de linhas telegráficas", do Quadro III do Ministério da Viação e Obras Públicas. (Pr. 26.273/38.)
Ezequiel Antônio do Nascimento, no cargo da classe "E", da carreira do "guarda-fios", do Puadro III do Ministério da Viação e
Obras Públicas. (Pr. 26.264/38.)
Armando da Silva Guimarães, no cargo da classe "F" da care
reira do "telegrafista" do Quadre III do Ministério da Viação
'
Obras Públicas. (Pr. 26.252/38.)
'
Antbnio Salomé Marins, no cargo da classe "H", da carreira de
"telegrafista", do Quadro III do Ministério da Viação e Obras Públicas. (Pr, 26.262/38 . )
Júlio da Silva Carbuhn, no cargo da classe "D" da carreira de
"escriturário", do Quadro XXIII do Ministério da Viação
'
e Obras
Públicas. (Pr. 26.255/38.)
.1N

APOSENTAR, NO INTERÊSSE DO SERVIÇO PÚBLICO

Thuribio Vieira da Rocha, no cargo da classe "D", da carreira
de "carteiro'', do Quadro XIV, do Ministério da Viação e Obras Públicas, nos termos do artigo 177 da Constituição e da lei Constitucional n. 2, de 16 de maio de 1938, tendo em vista o que consta do
processo n. 24.213/38, da Secretaria de Estado da Viação e Obras
Públicas.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DO SERVIÇO PUBLICO
EXPOSIWES DE MOTIVOS
1X/473 — Em 30 de novembro de 1938
Excelentissimo Senhor Presidente da República:
Alfredo Oonealves de Campos e outros, ao todo 12, classificados
em concurso, cuja validade expira a 31 de dezembro deste ano, Pedem seja aumentado o número de cargos da carreira de Inspetor de.
Previdência para, assim, serem aproveitados.
2. Justificando o pedido, alegam que, em 1926, "havia menos
de 50 caixas de aposentadorias e eram assistidas por 10 fiscais"; que,
em 1931, foram orladas cerca de 130 instituições e, em 1934,. criaram-se os grandes institutos — dos Maritimos, Bancários, Comerciários e Caixas de Estivadores, Trabalhadores em Trapiche e Armazena de Café; não tendo, no entanto, crescido proporcionalmente o
número de fiscais, que se elevou apenas ao de 19, e, ainda assim,
reduzido a 18, pelo veto Presidencial, no orçamento geral de 1936.
8. O Conselho Nacional do Trabalho, ouvido a respeito, deciakou "ser de absoluta necessidade p aumento do quadro em apreço".

4. A Comissão de Eficiência do Ministério do Trabalho manifestou-se Lambem favorável à "ampliação do quadro dos Inspetores
de Previdência" e propês que se desse à carreira esta estrutura:
G classe L;
8 classe K;
12 classe J.
5. Atualmente, existem 183 instituições e somente IR Inspetores de Previdência, número, portanto, insuficiente para a fi cicalizago eficiente de que elite carecem.
8. É indispensável, portanto, aumentar o número de cargos da
carreira Ema causa.
7. Presentemente. a situação da carreira de Inspetores de Previdência, do Quadro Único, do Ministério do Tritbalho, Indústria e
ComÁrcio é a seguinte:
4 classe L — 8 excedentes;
6 classe K — 2 vagos a serem preenchidos à medida que
se extinguirem os excedentes;
8 classe J — 6 vagos a serem preenchidos lt medida que
se extinguirem os excedentes.
8. Assim, com a criação de mais 8 cargos, tendo em vista a
proposta da C. E., atender-se-ia ao interesse do serviço ao mesmo
tempo que se aproveitariam 10 dos habilitados no referido concurso.
9. Com esse critério, Uma vez extintos todos os cargos excedentes da carreira e providos os vagos, o aumento de despesa anual
seria de 172:8008000.
10. Acontece, porém, que a carreira de Inspetor de Previdència
exige conhecimentos e determina funções de grau idêntico ao da carreira de Fiscal de Seguras.
11. Conveniente seria, portanto, dar à carreira de Inspetor de
Previdência nivel de remuneração igual ao da carreira de Fiscal de
Seguros, (H a L).
12. Isso importaria em instituir do seguinte modo a carreira
de Inspetor de Previdência, criando-se os propostos 8 cargos e aproveitando-se oito dos classificados no concurso.
3 classe L — 9 excedentes
4 clas.:43 K
5 classe J — 3 vagos a serem preenchidos à medida que se extin-,
guirem os excedentes.
6 classe I — 6 vagos a serem preenchidos à medida que se extinguirem os excedentes.
8 vagos a serem preenchidos imediatamente.
8 classe H
13. Além disso, ter-se-ia tambem uma' economia anual de
100:80080, em relação à proposta da C. E. T., pois, com a adoção
deste critério o aumento de despesa anual, uma vez extintos os cargos excedentes e providos os vagos, seria apenas de 72:00080.
14. Nestas condições, tenho a honra de submeter à apreciação

de Vossa Excelènein o anexo projeto de decreto-lei consubstanciando
a medida em apreço, a qual atenderá plenamente ao interesse do
serviço público.
Aproveito a oportunidade para recovar a Vossa Excelência os
protestos do meu mais p rofundo respeito. — Luis Simões Lopes.
Presidente.
(Assinado Decreto-Lei n. 927, em 5-12-38).
DE/453 — Em 26 de novembro de 1938 — Excelentíssimo Senhor Presidente da República — Em aviso número 110, de 3 do
corrente, o senhor ministro da Educação e Saúde, atendendo ao proposto pela diretoria do Instituto Osvaldo Cruz, solicitou a este Departamento fosse submetida à consideração de Vossa Excelência a
Indicação do pessoal extranumerário, abaixo relacionado, indispensavel ao perfeito e regular funcionamento daquele departamento
cientifico:
00N11ATADOB

Técnicos especializados
Doutor Leoberto de Castro Ferreira — Salário mensal, 1:800$0.
Doutor Otávio Mangabeira Filho — Salário mensal, 1:70080.
MENSALISTAS

Assistentes técnicos de 8.4 clamo
Salário mensal, 1:40030'
Doutor Humberto Teixeira Cardoso.
Doutor Augusto José Lisboa de Nin Ferreira.
Doutor Mário Ulisses Viana Dias.
Doutora Rita Lírio Alves de Almeida,
Subassistente técnico de 5.0 classe
Salário 1:15080
Agnes Stewart Wandell Chagas.
2. As duas primeiras indicações são, caracterizadamente, caros
de contratos bi-laterais, perfeitamente compreendidos no artigo 8°,
do decreto-lei número 240, de 4 de fevereiro último, e, nesse sentidos
aná" se orientou o processamento da proposta em exame, obset

e
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tfleproduz-se por ter sido publicado com Incorreções no "Diário
Oficial" de 5 de dezembro de 1938).
Classificação do funcionários públicos civis da União, por ordem
de antiguidade, em 1 de janeiro de 1937, "ex-vi" do art. 5, parágrafo
Único, das Disposições Transitórias, da Lei n. 284, de 28 de outubro
de 1936, aprovada pelo Sr. Presidente da República, por despacho de
27 de novembro. (Processo n. (.024).
MINISTÉRIO DA VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
QUADRO II --

B. P. G. B.

Carreira: Agente de Estrada de Ferro
Classes: K, J, I, 13, G, F, E

Classe Il
. Antem,r Pedro de Campos.
53. Antonio Olyntho Rondas.
02. Braz
09 Danton Pedro Freire Gamlen°
103. Alvaro Nunes Villiena.
155. Waldonier de Oliveira.
28-1. Nelson Mascar-cultas de Carvalho.
283. José Matheus Monteiro Junqueira.
300. Bermogenes Pereira Jacarandá.
Classe G
1. Joaquim Navarro de Maltes..
86.. Godofredo Nogueira Armond.
440. Florestan Annibal do Nascimento.
245.. Antenor Christino da Silva.
260. Nicanor Paraguassil
231. José da Gosta Mer..,:urc.s.
162. João Baptista da Cruz Saldanha.
*67. Ataliba Soares IlorCá.
168. Bilario José de Sousa.
198. Linclolpho José Ferreira.
.399. Clarismundo José Soares.
251. David Cerqueira.
375. José Rendas Junior.
6. .Sebaslitie Pires Ferreira Leal.
414. Antonio "Victor Pinto.
405. !1lauricio Pasquarelli.
447. Francisco Saltes Lins d.-. Sant'Anna.
462. Sebastião Rodrigues de Almeida.
468. Walfrido Nardy Fernandes Lima.
481. Bellarmino Guilherme Eira.
483. Djeniberto Gonçalves Leite.
487. Raymundo Rodrigues de Almeida.
480. Marcellino dos Santos Fagundes.
Classe E
• 1. Sehas!ião Alargues Búa Viagem.
27. Aldrevando Alves Guerra.
39. Nery Álveo Go ima .
.204. l-±annisro de Pediu Corrêa.
2112. Tib4so Graça Caminha.
Januário Carneiro.
226. if-t-

'Correição da publicação desta classe, feita às páginas 54.41 e
2...i.482, do mesmo Diário Oficial:

(Reproduz-se por ter sido publicado com incorreções no Diário
Oficial de 5 de .dezembro de 1938):
Classificação de funcionários públicos civis da União, por ordem
.de antiguidade, em 1 de janeiro de 1937, ex-vi do art. 5 0 , parágrafo
•único. das Disrosições Transitórias da Lei n. 284, de 28 de outubro
d? 1936, aprovsda pelo Senhor Presidente da República por despacho
de 27 de novembro. (Processo n. 2.012.)
MINISTÉRIO DA IãljUGAÇÃO E SAÚDE
QUADRO V --

5

REGIÃO

Carreira - Escriturário
Classes: 'G F (vaga) E D (vaga)
Classe E
Henrique Pereira de Magalhães.
(Reproduz-se por ter sido publicado com incorreções no Diário
Ofwial de 27 de agôsto de 1938):
Liassificação de funcionários públicos civis da União, Dor ordem
d , antiguidade, em 1 de janeiro de 1937, ex-vi do art. 5°, parágrafo
único, das Disposições Transitórias da Lei n. 284, de 28 de outubro
cie 1956, aprovada pelo Senhor Presidente da República por despacho
de .13 de agUsto.
MINISTÉRIO DA VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
QUAORDA1 -- E. F. C. B.

Carreira - Escriturário
Classes: G. F. E.
Classe E
.2:79.. Nelson Marcos Belém.

•DESELE0 FEDERAL DE COMER CIO
EXTERIOR

Carreira: Condutor -de trem
G, 2, 11
alasse .J
30. Manoel Netto Barreiros.
Classe I
42. João Pennafirme de Castro,
Ltriz Severiuo dos Sanhas.
49. Libanio Vieira Gaudenclo.
Cie*

TI. Ilernani Pinto da Cunha.
so. Nadino dos Santos Gradar.
ee. Jorge Ramos de Mello.
*4. Nestor Muniz de Melieires.
Nathanael Fonseca da Cunha •

Classe Q
78. Gratulino Ferreira Machado.
174. Julio Earxisa de Brito Fernanda.
175 Delphilo :Vareis() Mendes.
176. Oswaldo cia Silva Barbosa.
177. Antonio Cardoso Guimarães.
Classe F
111. Valdemire Alves da Silva.
309. Freuerico de Albuquerque Faria
340. Alencar Candido da Silva.

Em seguida ao n. 225 - Frederico do Egypto Rosa leia-se:
226 - João da Costa Ferreira e seguintes.
Em seguida ao n. 234 - Walderoar Soares Naparath,
285 - Arthur de Wilton Morgado e seguintes.
(Nas aludilas páginas hounve transposição da ordem).

Classe J
29. _kl c:lo José dos Santos Nóra.
Classe I
37. Vicrnte Ferrer de Castro Leal.
87 Frederico Carlos Von Dollinger.
18. AlIHriino Gonçalves Roque.
131 Renal() Ferreira da Costa Mafr,
137. João '1 argino Pereira da Silva.

Classes :

DezetnlirO de 1'928

aio.

O Gonseino Vederal de Comércio .Exterior realizou a 44 a sessão
ordinária, á qual (compareceram OB conselheiros ministros Barbosa
Carneiro, diretor executivo, ,João Maria de Lacerda, Beinja.min ,do
Monte, ,João de Lourenço, Envaido L-odi, Franialin de Almeida, Mendonça Lima, Alvaro Pôrto MOitiriho, Luniaao de !dorais e DS con- •
sultores -técnicos ,Léo de .Alonseca, Adamattlor Lima, Misaed Pena e
,Frederico Cesto' Burlamaqui.
Deixaram de . comparecer, com -causa justificada, o conselheiro
Artur Torres Filho :e o consultor :técnico, -.Gusialberme Weinsabenck.
A sessão foi .sucessivamente presidida Indo ministro Barbosa
Carneiro, (diretor (exe.cutivo (e oconselheiso .João Maria 'de Lacerda.
Foi lida ,e aprovada a ata da .8e8glitl anterior..
• O ministro Barbosa Carneiro comunicou o expediente da sessão,
oonstante " ' lista abaixo:
Oficio do 'Departamento Nacional de Indústria e Comércio, trameadindo, por ordem do Ministério do Trabalho, o processo referente
ao convite do Govérno italiano para que :o BmaLl oe ima ~rematar
Da 1txposição Universal de Roma gen .4042, ene ~moto é none142•1
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ração :10 Conselho; oficio do Departamento Nacional de Indústria
GOillérCIO, remetendo,

e

de ordem do Ministério do Trabalho, o processo referente ao ante-projeto de criação do Instituto de Conservas
o pelo
e Doces, apresentado pela firma Young ta Filho, e encaminhad
interventor federal em São Paulo; oficio do chefe do Gabinete do
ministro da Justiça, comunicando a decisão dada pelo Ministério a
uma consulta do Conselho sõbre o 'funcionamento da Camara Britanica de Comércio no Brasil, em face da nova legislação; ofício da
(aunara de Expansão Comercial do Piauí, apresentando o senhor
Francisco Alves Cavalcante, que deseja Ler entendimento com o ConBailio sôbre algumas dificuldades que vem encontrando em seus negócios com o exterior; telegrama do Centro de Camércio e Indústria
do Ponta Grossa, a respeito da atuação do Instituto Nacional do
Mate; telegrama do interventor federal no Rio' Grande do Sul, agradecendo a comunicação do Conselho sóbre o retorno do navio Curitiba
a Porto Alegre, afim de transportar arroz para a Argentina na base•
antiga de fretes; carta da . Florestal Brasileira S. A., solicitando á
interferi:Meia do Conselho no sentido de lhe serem fornecidas as
cotações do quebracho argentino em diversos mercados estrangeiros,
afim de ter uma orientação com que possa tentar a exportação dósse
produto; oficio do Adido Comercial á Embaixada da França saibre
exportação do cristal de rocha e quartzo; ofício do secretário geral
interino do Ministério das Relações Exteriores. Obre a majoração
da quota para importação de laranjas brasileiras na Alemanha;
oficio do secretário geral do Ministério das Relações Exteriores. respondendo á solicitação do Conselho sôbre informações relativas ás
atividades da Comissão Mixta de Comércio Brasileiro-Americana;
telegrama do Sindicato dos Agricultores de Banana de Santos, malnifestando o seu desejo de colaborar no projeto. de regulamentação
dos serviços de estiva; oficio do Instituto de Aposentadoria e
Pensões da Estiva, fornecendo a informação, solicitada pelo Con- •
Belho Obre as contribuições máximas dos estivadores do Porto do
Rio de Janeiro; oficio tio Consulado Geral do Brasil em Liverpool,
fornecendo novas informações sôbre a posição do algodão brasileiro
em Laneashire; ofício do interventor federal no Estado do Maranhão, agradecendo a resolução do Conselho sôbre o projeto de aparelhamento do Estado com uma Ode de transportes capaz de 'contribuir para o seu desenvolvimento econômico; oficio do Departamento Nacional de Propaganda, fornecendo as informações solicitadas pelo Conselho sôbre a indústria cinetografica brasileira; ofício
da Diretoria do Instituto de Organização Racional do Trabalho, de
São Paulo, convidando o Conselho a se fazer representar na "Jornada
eontra o desperdício" e solicitando apôio para essa iniciativa; carta
da "Gomission Internationale d'Utilisation do Bois", de Bruxelas,
referindo-se á conferência internacional que realizou em setembro
passado, e comunicando ter remetido ao Conselho uma exposição
ssõbre as suas finalidades, e exemplares de pubticações editadas pela
mesma, afim de permitir que seja apreciada a sue organização; carta
da firma Carlos de Brito at Comp., de Recife, remetendo memorial
aôbre s. criação do Instituto de Conservas e Doces . oficio do Departamento Nacional de Indústria e Comércio. do Ministério do Trabalho. encaminhando cópia de um expediente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, sôbre dificuldades opostas á exPbat acão de artigos brasileiros para Assunção; recorte do jornal
"El Debate", com uma entrevista sôbre a crio do Conselho da
Economia Nacional. do Uruguai. enviado pela Embaixada do Brasil
em Montevidéu; convite da Sociedade Brasileira de Agronomia para
a sessão solene de instalação do TI Congresso Brasileiro de Agronomia; convite do Sindicato de Invernistas de Borratas para que n
Conselho faça uma visita ás suas inatalacões.
No expediente, o conselheiro João de Lourenço referiu-se ao deuai° manifestado por uma firma do Eg ito de adquirir dormentes brasileiros, propondo-se a comprar, de início, 75.000 dormentes, quantidade que seria aumentada, tudo dependendo do modo porque for
executado o contrato. Chamou S. Ex. a atenção dos seus colegas
para o fato de que a aludida firma poderá fornecer esse artigo ao
Irak, Turquia, Sudão, Palestina. etc., o que propiciaria uma exportação de mais de um milhão de dormentes. Tratava-se de um asaunto de interesse para a nossa economia, e para o qual S. Ex. pediu
o pronunciamento do Conselho.
O ministro Barbosa Carneiro aludiu ao ofício do nosso consul
geral em Liverpool, Dr. Carlos Ribeiro de Faria, com informações
sobre o algodão brasileiro em Lancashire, e no qual assinalava que
a Liverpoel Cotton Association, em resposta a um questionário, afirmou não haver grande diferença entre o algodão de São Paulo e o
norte-amreicano. quando comparadas as melhores qualidades de ambas as origens. Estando os consumidores acostumados ã fibra americana, não havia razão para desanimarmos, porquanto são conhecidas as dificuldades com que luta um produto na conquista de novos
mercados.
Passando ao Relatório Verbal, o ministro Barbosa Carneiro In9ormou que o Sr. Presidente da República profenu o seguinte despacho nas conclu s ões do Conselho acerca das propostas apresentadas
pela Missão Econômica Portuguesa, concernentes ao intercambio cogasercial luso-brasileiro:
"Aprovado, em tese, para que sejam tomadas as providências preliminares."
Comunicou o diretor executivo que o Sr. Presidente da República
'aviara para exame do Conselho os seguintes documentos:
• ..-Fa.(P"o-sição - .do Sr. Sermlnia . pena; nobra - criaaão do Instituto do
•'2"`
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Ante-projeto do Ministério da Viação, fixando as denominações
das linhas principais da Estrada de Ferro Central do Brasil.
Iniciada a Ord rn do Dia, foi unanimemenbe aprovado o parecer
do consultor tacnit o Léo de Afonseca, relativo á tributação americana sobre e cumaru.
O conselheiro Porto Moit:.aho sustentou o voto que aprescntarn
sobre as conclusões do parecer do conselheiro João Maria de Lacerda, relator do processo atinente ao comércio de produtos fauna.eêuticos.
• O assunto provocou largo debate, sendo afinal adotadas divarsas
conclusões do parecer.
O conselheiro Mendonça Lima apresentou o scm parecer sobre
assistência financeira aos produtores de mate, sendo as respectivas
conclusões unanimemente aprovadas.
A Biretoria da Imprensa Racional, de acordo com a legislação em
vigor, só registrará assinaturas doa orgãoa oficiais, para o exercício
de Ma, mediante pagamento da importância correspondente ao pea
rodo do 42 meses, na Tesouraria da Imprensa Racional, à rua 13 do
Maio, ou mediante recolhimento, o respectiva comprovação, nas repartiçaec arrecadadoras federais — Belegaclaz Fiscais, Alfândega%
Mama do Rendas o Coletaria.

—
Ana 2anecionárloo públicos federais, estadonia e municipais é facultado pagar o custo da assinatura, computado já o desconto do
29 Sb, a
o Man direito, oma (Imo larestaçaac semestrais de 28$000.
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Wilhelm Alfred Zucther (alma).
Ferdinando Beghelli
Aldo Beghelli (italiano).
Ana Bafner (alemã).
Joaquim Pereira da Silva (poâaajuês).
Bana Rolf Bindemann (alemão).
Bana Hermann Degener Gris~
Rute Ana Buning (alemã),
George Milho (húngaro).
Barry Schroeder (alemão).
Bermann Durlacher (alemão),
Antônio Augusto Ribeiro (português),
Adrian Bordenave (argentino).
José Antônio de Carvalho (português).
Wesley Mackinney (norte americano),
Erich Leyser (alemão).
Miyako Edayosi (japonês).
ialasayasu Edayosi (japonês)
Zia Cecília Arrisco (inglesa).
Joaquim dos Santos (português).
Edmund Hermann (alemão).
Margarete Scholl (alemão).
Otto Friedrich Sebo!! (alemão)'.
George Juer (norte americano).
Júlia Juer (norte americana).
John Aloysius Klauer Júnior (norte americano),
ànsef Marx (alemão).
GABINETE DO SR. MINISTRO
diretor da Contabilidade:
De ordem. levo ao vosso conhecimento que o Sr. ministro resolveu arbitrar as gratificações abaixo indicadas por serviços extraordinários de dactilografia, de limpeza do edifício desta Secretaria de
Estado, de motorista e de vigilancia a serem prestados, fora doe
horas do expediente, no período de 1 a 15 do dezembro deste ano:
Maria Luiza. Murf Medeiros, dactilógrafa
Aurora de Saldanha, dactilógrafa .
Hilda Iglésias Ribeiro, dactilógrafa
Oaario Cunha, motorista .
João Alves, motorista
Nicanor Ribeiro, pagado .• ase :,

• e...*

•.9;

2508000
2503000
2503000
2008000
1503000
.1509002

25670
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Adaniastor Pereira, continuo . .........
Mário José de Sousa, contínuo
Avelino de Castro, continuo .
Sebastião Ligório, contínuo .
Ormindo Mendes, contínuo .
Guilherme de Carvalho, servente .
Manuel Ferreira da Silva, servente
Arlur de Sousa Oliveira, motorista
Maria Isabel Bastos, dactilógrafa .
José Nunes Ramalho, chefe de Portaria
Aleino Amaral, contínuo .
Benedito Pereira, continuo .
Valditon Machado, servente .
Manuel Moreira, motorista
José de Carvalho, motorista .
Almerinda Campos, dactilógrafa
Dirceu Maciel, contínuo
Álvaro Aguiar, motociclista
Ániineiata Cordeiro, dactilógrafa
João B. Cavalcanti, eletricista
lbis Viana, soldado .
Joaquim Bastos, soldado .
Fernando Richard. protocolista .
Alípio Ferreira Dias, soldado .
Elpidio Viana, soldado .
Arnaldo Queiroz, motorista .
Irinea Ginefra, dactilógrafa
Diamantino Rezende, motorista
José Nunes Brasil, motorista'
Cesar Marins. soldado
Joaquim A. Pinho, soldado .
Ari Oliveira, motorista
José 1. Cavalcanti, motorista
José Rodrigues de Oliveira, motorista
Luiz G. Carvalho, contínuo
Carlos 11. da Silva, motorista
Gabriel L. Sanchez. contínuo
Da 01 G. Braga, motorista
Eliseii Alvarenga, motorista
António 11. Lins, motorista
João Rodrigues Barbosa, servente
Simião António da Costa, motorista
João da Mata, servente
Euelides C. da Silva, koldacln
Antemio 111. Rangel, servente
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.1501000
1508000
1501000
2501000
1501000
1508000
*601000
1501000
2501000
1008000
1008000
1008000
1508000
1008000
1008000
2508000
1008900
1508000
1508000
2003000
100s..'000
1008000
1008000

1508000
1033000
1508000
1003000
50$000
150$000
1003000
1008000
1503000
i

1903000
1508000
1003300
2003000
100003

150S000

150l-000
150'1000
1003000
on.soqo

“lfl 2000
100 000
1005000

Em 30 de novembro de 1938. - Praneiseo Negrão de Limo, chefe
de Gabinete.

Direloria da Justiça c do Interior
Scgunda Secção
Por apostila de 30 de novembro de 1938 foi declarado que o
'imole da genitora de Fortum y to Maecdo. a quem se refere o decreto.
de naturalização de 24 de maio de 1937, é Amélia Augusta d ,.; Carvalho Macedo e não como está no mesmo título.'
-- Por portarias da mesma data foram . declarados cidadãos braaileiros, na conformidade do ort. 10 § 5° do decreto n. 6:948, de 14
tio maio de 1908, combinado com o art. 25 do decreto lei n. 389, de
25 de abril de 1938:
António Novais, natural de Portugal, nascido a 23 de março
1880, filho de José Novais e de Porcina da Costa, casado, residente
Desta Capital.
casimiro Adriano da Silva, nal Lira I de Portugal, nascido a 8 de
janeiro de 1890, filho de Adriano Silva e de Ana de Santana das
Dores, casado, residente no Estado de Minas Gerais.
Evaristo Viçoso Rodriguez, natural da Espanha, nascido a 19 de
outubro de 1884, filho de Juan Viçoso Diaz e de Maria Rodriguez
Pero ,. rasado, residente nesta Capital.
nrique de Passos Ponte, natural de Portugal, nascido a 20 de
junho de 1890, filho de Joaquim José Ponte e de Ermelinda de Passos correia Ponte, casado, residente nesta Capital.
,I:eomim Rebelo Moreira, natural de Portugal, nascido a 25 de
dezembro de 1893, filho de Bernardino Rebelo e de Emílio Moreira
Rebelo, casado, residente nesta Capital.
Luiz de Almeida Claro, natural de Portugal, nascido a H de
outubro de 1890, filho de Antônio de Almeida Claro e de Emflia
rreilas, casado, residente nesta Capital.
Manuel de Jesus, natural de Portugal, nascido a 6 de fevereiro
de 1896, filho de Francisco de Jesus Abreu e de Augusta Maria 'da
Incarnnão, casado, residente nesta Capital.
Marco Dorfman, natural da Russia, nascido a 31 de dezembro do
')896, filho de Aron Dorfrnan e de Léa Dorfman, casado, residente

Dezembro de 1938
ATOS DO SR. DIRETOR

~odiento do dia 8 de dezembro de 1938
Requerimentos despachados
Amar Pareh, recorrendo de ato do interventor federal no Estado do Rio de Janeiro. - Complete o selo dos documentos.
União Sina, de Franca (São Paulo), Centro Espírita União Esperança de Santa Rosa (São Paulo), solicitando o registro de que
trata o decreto lei n. 383. - Selem convenientemente a petição e
os documentos, fazendo reconhecer as firmas dos signatários.
Sociedade de Mutuo Socorro Italianos Unidos, de São Bernardo
(São-Paulo), solicitando o registro de que trata o decreto lei n. 383.
- Prove sua constituição legal e legalize os novos estatutos; satisfaça o iten e do art. 1 0 do regulamento aprovado pelo decreto 3.016,
de 24 de agosto de 1938.
Sociedade Italiana, de Lençóes (São Paulo), solicitando o registro de que trata o decreto lei n. 383. - Junte prova legal de sua
constituição e da reforma de seus estatutos e declare si tem alguma
publicação oficial da sociedade.
Casa D'ltália, de Itápolis (S. Paulo), solicitando o registro de

que trata o decreto-lei n. 383. - Prove sua constituição legal, bem
como a legalidade da reforma dos estatutos apresentados.
Grupo Pro Povoa, de Manãos, solicitando o registro de que trata
o decreto-lei n. 383. - Junte prova da legalidade de sua constituição
e dos estatutos ora reformados.
Centro Transmontano de São Paulo, solicitando o registro de que
trata o decreto-lei n. 383. - Junte os estatutos devidamente autenticados pelo Registro de Títulos e Documentos.
Sociedade Espanhola de Socorros Mútuos e Recreativa de 011mpia., solicitando o registro de que trata o decreto-lei n. 383. - Satisfaça os itens "h", "c", "d" e "e", do art. 1° do regulamento aprovado pelo decreto n. 3.016, de 24 de agosto de 1938.
.
) Associação Alemã, de Presidente Vencesláu (S. Paulo), solicitando o registro de que trata o decreto-lei n. 383. - Prove a não
comparticipação de brasileiros, a legalidade de sua existência e dos
preprios estatutos.
Clube Alemão Maragogipe (Estado da Baía), solicitando o ree
glstro de que trata o decreto-lei n. 383. - Satisfaça os itens "b" e
'e", e a parte final do iten "c", do art. 1° do regulamento aprovado
pelo decreto n. 3.016, de 24 de agosto de 1938.
União Genebrina (Distrito Federal), solicitando o registro de
que trata o decreto-lei n. 383. - Faça reconhecer a firma da peticão; sele convenientemente e autentique a cópia dos estatutos e satisfaça as exigências dos demais itens do art. 1° do regulamento aprovado peto decreto n. 3.016, de 24 de agosto de 1933.
Sociedade Portuguesa de Beneficência 1° de Dezembro, de Co.
runiba, solicitando . ° registro de que trata o decreto-lei n. 383. Faca reconhecer a firma da petição, complete o selo dos documentos; •
autentique a cópia dos estatutos e declare si tem orgão de publicidade.
Luso Sporting Clube, de Manaus, solicitando o registro de que
Lata o decreto-lei n. 383. - Junte os estatutos anteriores.
Clube Portugues, de Recife, solicitando o registro de que trat8
o decreto-lei n. 383. - Junte os estatutos anteriores.
Sociedade Italiana de Mútuo Socorro Fratellanza e Lavoro, de
Itapira, solicitando o registro do que trata o decreto-lei n. 383. Junte os estatutos anteriores; prove a legalidade de sua constituição e da reforma feita nos estatutos ora vigentes.
Sociedade Italiana Dante Alighieri, de São Pauto, solicitando o
registro de que trata o decreto-lei n. 383. - Complete o selo nos
documentos; junte os estatutos da sociedade anterior, como todos os
demais documentos esclarecedores, tais como a ata da assemotéia
de transformação da sociedade e o respectivo regulamento interno
declarado no art. 20 dos atuais estatutos.
Benemérita Sociedade Portuguesa Beneficente, do Pará, Sociedade Fratellanza ed Unione Itálica, de Cruz Alta (Rio Grande do Sul),
solicitando o registro de que trata o decreto-lei n. 383. - Façam
• reconhecer as firmas dos signatários.
Coletividade Helénica de São Paulo, Sociedade Hebráica Brasileira Renascença, de São Paulo, Centro Beneficente Madeirense, de
Santos, solicitando o registro de que trata o decreto- lei n. 383. Selem devidamente os documentos apresentados.
Associação Administrativa do Colégio Alemão de Santos, solici-

tando registro de que trata o decreto-lei n. 383. - Faca reconhecer
a firma da petição e sele devidamente os documentos.
Sociedade Instrução e Leitura de Campinas, de Campinas, solicitando registro de que trata o decreto-lei n. 383. - Sele os documentos apresentados, prove a legalidade de sua constituição e dos
estatutos reformados e junte os anteriores, por que era regida, antes
.da modificação feita.
_ Sociedade Italiana de Mdtuo Socorro União e Benevolència, de
Livramento, (Rio Grande do Sul), solicitando o registro de que trata
O decreto-lei n. 383. Sele devidamente a pública forma apresentada.
Sociedade Lusitânia Repatriadora, de Manolue, woileitando o re'nesta Capital.
Remeteu-se ao governo do Estado de Minas Gerais a portaria gistro de que trata o decreto-10 a. 183.
coffiew
_ _ •mio d4
petição.
do que ali reside.
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Sociedade Italiana de Mútua Aesistência Giuseppe Verdi, de

Salto (S. Paulo), solicitando o registro de que trata o decreto-lei

n. 383. — Prove sua constituição legal e declare se possue órgãos
de publicidade.
Aliança da Juventude Lituana no Brasil "EsPerança", de São
Paulo, solicitando o registro de que trata o decreto-lei n. 383. —
Autentique devidamente a cópia dos estatutos; sele devidamente o
"Diário Oficial" apresentado; declare os periódicos que edita e seus
responsave is .
Sociedade Italiana Urnberto di Savoia, de Potirendaba (S. Paulo), solicitando o registro de que trata o decreto-lei n. 383. — Prove sua existência legal e, bem assim, a legalidade da reforma dos estatutos.
Exército de Salvação, consultando se está ou não sujeita ao registro de que trata o decreto-lei n. 383. — Instrua o pedido com os
elementos que permitam resolver a consulta.
Sociedade Ulcraniana, de Porto Alegre, solicitando o registro de
que trata o decreto-lei n. 383. — Prove sua constituição legal e
cumpra as determinaões contidas no art. 10 do regulamento 3.016,
de 24 de agosto de 1938.
Sociedade União Sina, de Rio Claro (S. Paulo), solicitando o
registro de que trata o decreto-lei n. 383. — Junte cópia autêntica
dos estatutos. e requerimento devidamente selado.
Associação Alemã de Cultura São Caetano, no município de São
Bernardo (São Paulo), solicitando o registro de que trata o decretolei n. 383. — Sele os documentos apresentados; prove sua constituição legal.
Sociedade Italiana de Mútuo Socorro "Italiani Uniti", de Calcai
(São Paulo), solicitando o registro de que trata o decreto-lei número 383. — Requeira em Lermos, na conformidade do art. 1° do
regulamento aprovado pelo decreto n. 3.016, de 24 de agosto de
1938, e sele devidamente os documentos.
Sociedade os Israelitas de llotin. de São Paulo, solicitando o registro de que trata o decreto-lei n. 383. — Complete o sêlo de educação rio exemplar dos estatutos e declare o estado civil dos diretores.
Associação dos Adventistas do sétimo dia no Brasil, de São Paulo, solicitando o registro de que trata o decreto-lei n. 383. — Complete o sêlo nos documentos; esclareça a nacionalidade de seus membros e especialmente da diretoria.
Sociedade Italiana de Beneficência XX de Setembro, de João
Pessoa, solicitando o registro de que trata o decreto-lei n. 383. —
Junte tradução oficial dos estatutos.
Clube Atlético Nacional, do Distrito Federal, solicitando o registro de que trata o decreto-lei n. 383. — Prove sua existência
legal.
Sociedade Libaneza Sitia, da capital da Baía, solicitando o registro de que trata o decreto-lei n. 383. — Junte os estatutos anteriores.
Sociedade Italiana de M. S. e Beneficência Umberto 1°, de Juiz
de Fora, solicitando o registro de que trata o decreto-lei n. 383. —
Proceda nos termos do art. 1° do regulamento aprovado pelo decreto n. 3.016, de 24-8-938.
Casa d'Italia, de Juiz de Fora, solicitando o registro de que trata o decreto-lei n. 383. — Proceda nos termos do art. i° do regulamento aprovado pelo decreto n. 3.016, de 24 de agosto de 1938.
Sociedade Portuguesa Beneficente de Avaré, solicitando o registro de que trata o decreto-lei n. 383. — Prove a legalidade de
sua existência e da reforma dos estatutos e prove a não compartiL
.cipação de brasileiros.
Sociedade Operária Humanitária, de Araras, solicitando o registro de que trata o decreto-lei n. 383. — Juite cópia autêntica
e integral de seus estatutos; prove sua constituição legal o declare
se possue órgãos de publicidade.
Sociedade Beneficente Sirio-libaneza, de Santos, solicitando o
registro de que trata o decreto-lei n. 383. — Esclareça os característicos d'a bandeira, a que faz referência o art. 50° dos estatutos.

Serviço do Pessoal
Secção ittchninUtrativo
ATOS DO SR. MINISTRO

Por portaria de 30 de novembro de 1938, foram concedidos seis
meses do licenca especial, nos termos do art. I*, do decreto n. 42, de
15 de abril de 1935, ao oficial administrativo, classe "H", da Secretaria da Cllmara dos Deputados, Zulma Leite de Castro, devendo entrar
po gogo da mesma licença no prazo de oito dias.
Por outra da mesma data, foi designado, nos termos do artigo
• ,18 do decreto-lei n. 579, de 30 de julho último, o revisor de provas,
classe 11",
" do Quadro III, deste Ministério, Edmundo de Driurionci
Mv*" Para auxiliar os serviços da Comissão de Eficiência do mesmo
Ministério.
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— Por outra de 1 de • dezembro de 1938, foram concedidos seis'
meses de licença especial, nos termos do art. I" do decreto D 42. de
15 de abril de 1935, a Moacir de Oliveira, guarda-civil, classe "E". do
Quadro Ii do mesmo Ministério, o qual deverá entrar no gozo da
mesma licença dentro do prazo de oito dias.
— Por outra da mesma data, foram concedidos seis meses de licença especial, nos termos do art. 1° do decreto n. 42, de 15 de abril
de 1935, a Álvaro Afrânio Peixoto, estatístico. classe "L", do Quadro
1 deste Ministério, devendo entrar no gozo da mesma dentro do prazo
de oito dias.
Dia 25 de outubro de 1938
A Sua Excelência o Senhor Doutor Getúlio Dorneles Vargas,
Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil.
G/330 — Pelas tabelas anexas à lei n. 281, de 28 de outubro de
1936, as carreiras de auxiliar de ensino, carpinteiro, cozinheiro, maquinista e engomador do Quadro I, deste Ministério, são consideradas
extintas, devendo, oportunamente, ser admitidos extranumerários
para essas funções.
2. Por decreto de diferentes datas foram afastados do serviço,
por aposentadoria, exoneração e falecimento, vários funcionários que
éerviam na Escola 15 de Novembro, exercendo os cargos acima mencionados.
3. Em consequência, o Diretor daquele estableecimento de ensino
propôz a admissão como extranuinerários-mensalistas, de Luiz Gonzaga de Carvalho, Luiz Lins de Sousa, Geraldo Maia, Adieta dos
Santos Quintas, Edézio Maesse Neves, Nelson Caetano da Silva, Newton Nabuco Gameiro e Padre Afonso Tojal, para as funções de Coadjuvante de ensino, mediante o salário mensal de trezentos e cincoenta mil réis (3501000), correspondente à 5' classe da referida denominação, Benedito Pereira de Figueiredo com a denominação de
artífice, past a exercer as funções de carpinteiro, mediante salária
mensal de quatrocentos mil reis (400$000). correspondente à 5' classe
da referida denominação, João Batista eabra de Almeida, para a
função de ajudante de maquinista, mediante o salário mensal de trezentos mil réis (3001000), correspondente à 5' classe da referida denominação, João Afonso dos .Santos, para a fuw-ão de cozinheiro. mediante o .salário mensal de duzentos e cincoenla mil réis (2508000),
corref,:pondenle à 4' classe da referida denominação e Latira Fernandes Alves, com a denominação de trabalhador, função de engoma(leira, mediante o salário mensal de duzentos mil réis (2008000), equivalente à 4' classe da referida denominação.
4. Tendo sido paresentaclos todos os dor , tnentos exigidas pelo
decreto-lei 11. 240, de 4 de fevereiro do corrente ano, tenho a honra
de solicitar a Vossa Excelência 'se digne autorizar, nos termos do
mesmo decreto-lei, a admissão dos aludidos e.xtranumerários-mensalistas, correndo a despesa, à canta sub-consignação n. 11 — Admissão de extranumerarios, etc. — Ii — Pessoal extranumerários.
5. Ainda o Diretor do Patronato Agricola Artur Bernardes, pede
a admissão ele Augusto José cle Sani`Ana para exercer o lugar vago
de artífice fie 5 classe, como extuanuinerario-mensalista.
6. Por despacho de 11 de junho Último. Vossa Excelência aprovou a tabela cio péssoal-extrannmerario do Patronato Agrícola Artur
Beraarcles, publicatla no Diorio Oficial de 17 do mesmo mês, na qual
consta o ret . ericlo lugar sem ocupante.
7. Assim sendo e à vista da apresentação de todos os documenfos s exigidc ,.s pelo citado decreto-lei, sentro solicitar a Vossa Eximlêneia se digne autorizar a aludida admissão. classificada a despesa na
sub-consignáçác, a s Panai:uras — 11 — Pessoal extranumerário — do orçamento vigente.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos do meu profundo respeito. — Francisco Campos.
O Sr. Presidente da República por despacho de 28-11-938, exarado na exposição de motivos DE/459, do D. A. S. P., de 28 de novembro de 1938, aprovou a admissão dos extranumerários a que se
refere a presente exp-isieão,
Por portarias de 1 de dezembro de 1938, foram admitidos, como
extranumerários mensalistas da Escola 15 de Novembro:
José Afonso dos Santos. 'para as funções de cosinheiro de V
classe, com salário mensal de 250$000;
Latira Fernandes Alves, para as funções de trabalhador de 4'
classe, com o salário mensal de 200$000;
João Batista Seabra de Almeida, para as funções de ajudante
de maquinista de 5' classe, com o salário mensal de 3001000;
Benedito Pereira Figueiredo, Tiara as funções -- de artífice de 54
classe, com o salário mensal de 400$000;
Julieta dos Santos Quintas, para as funções de coadjuvante de
ensino de 5' classe, com o salário mensal de 350000;
Padre Afonso Tojal, para as funções de coadjuvante de ensino
'de 5' classe, com o salário mensal de 350$000;
Newton Nabuco Gameiro, para as funções de coadjuvante de
ensino de 5' classe, com o salário mensal de 3501000;
Edésio Moesse Neves, para as funções de coadjuvante de ensino
de 5' classe, com o salário mensal de 350$000;
Luiz Lins de Sousa, para as funções de coadjuvante de ensino
de 5' classe, com o salário mensal de 350$000;
Luiz Gonzaga de Carvalho, nitra ás funções de coadjuvante de
ensino de 5' clsc, coro o salário mensal de 350000;
Nelson Caetano da Silva, para as funções de coadjuvante de enclasse, com o salário mensal de 3508000.
sino n IP
outra virtaria da mesma data, foi admitido Augusto Jos4
Santana 1.,ara as funções de artífice de 3' c!ns.-r . . no paironato Agrícola Artur Bernarl:2., com o salário mea.:a: de 100$000.
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Imprensa Nacional
MCDNDIENTD DO RR.
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Requerimentos despachados
Dia 3 de dezembro de 1935
Leonardo da Casta Júnior, - De acordo com as Informaegies,
hadeferido.
Dia 1
B. Winstone EMA (P6t.478-38). - Faça-se o exame e, paga a
taxa que fôr arbitrada, certifique-se o resultado.
Euclides da Rocha (P61.480-38). - Submeta-se a exame profissional, sem compromissO de nomeação.
Valdemar Ferreira (P61.479-38). - Submeta-se a exame profissional, sem compromisso de nomeação.
Joaquim Dias de Oliveira (P61.477-38). - Submeta-se a exame profissional, sem compromisso de nomeação.

Á Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a legislação em
vigor, só registrará assinaturas dos orgãos oficiais, para o exercido
de 1939, mediante pagamento da importância correspondente ao período de 12 meses na Tesouraria da Imprensa Nacional, á rua 13 de
Maio, ou mediante recolhimento, e respectiva comprovação, nas repartições arrecadadoras federais - Delegacias Fiscais, Alfândegas,
Mesas de Rendas e Coletorias.
Aos funcionários publicos federais, estadoais e municipais é facultado pagar o custo da assinatura, computado já o desconto de
20 %, a que tèm direito, em duas prestações semestrais de 24000.

Ministério da Educacão e Saúde
Departamento de Administração Geral
Serviço do Pessoal
SZPEDIENIE Do SR. PRESIDENTE DA REPÓDLICA

Dia 30 de novembro de 1938
Requerimento despachado
Dr. António Ribeiro Gonçalves Bastos. - Deferido. (311-37).
riPEDIENTE Do Si'.. miNISTRO

Dia 3 de dezembro de 1938

Dia O
Apostilas::
Pia portaria de 3 do corrente, pela qual foram concedidos lel
osé Avelar Calvef escriturário da classe "F", do quadro 1, dois
J
meses de licença. fo; declarado que a licença deverá ser contada a
partir de 7 do corrente.
Na portaria de 31 de dezembro de 1935, pela qual foram concedidos seis meses de licença, nos termos do art. 1* do decreto
n. 42, de 151111935. ao Dr. José António de Figueiredo Rodrigues,
médico sanitarista dd classe "M", do quadro I. foi declarado que
são concedidas ao referido funcionário três meses de licença, noa
termos do art. 1' do decreto acima referido, última parcela da lia
cença a que 82 refere a citada portaria.
IIMPEDIENTE Do SR. DIRETori

Dia 5 de dezembro de 1938
Requerimento despachado
Pedro Luz dos Santos Dias. - Sele os documentos. 142.575,
de 1938).
RETIPTCAÇõES

No quadro nonrnal do pessoal extranumerário diarista necessário ao Museu Nacional, publicado no "Diário Oficial" de 18 de
novembro último, à página 22.983, deve ler-se, "in-fine", o seguinte: "Aprovo''. - Rio de Janeiro, 14 de novembro de 1938. - Heloisa AMerto Torre,, diretora em exercício.
No quadro romiral do pessoal extranumerário diarista necessário ao Instituto Nacional do Livro, publicado no "Diário Oficial
de 18 de novembro último, á página 22.983, deve ler-se 9n-fine",
o seguinte: "Autorizo, na forma do parecer". - 9111138. - Capone ni .
SECÇXO FINANCEIRA
(•) Relação a que se referem as normas 8 e 9` da circular
ri. 738, de 16 de agosto últ mo, da Secretaria .1ti Presideineia da
República, dos funeiirários que, na forma do despacho do Sr. ministro, de 11 de LoNernbro, constante do respectivo processo e de
acordo com a permissão contida no art. 89. do regulamento desta
Secretaria de Estado aprovado pelo decreto 19.560, de 5 de janeiro
de 19:35. combinado com o art. 399 e seu parágrafo, do
mento Geral de Coi.tab g iciade Pública, farão jús, à gratificação,
por serviços prestados e a prestar, fora das horas do expediente
normal ao Serviço de Comunicarõrs, a partir de II de novembro
corrente, até 31 de dezembro próximo vindouro.
Grat. mensal
300;..z030
I. Joaquim Fontainba, escriturário "G" . .
300R0o
2. Julieta Mag,athrr.,, escriturário "G" .
3008000
3. Jaime Pinto dos Santos, escriturário "D"
300000
4. 'vete von Laspeig Cardoso. escriturário "D" .
3níveq0
5. Dione Ferreira Lcite, escriturárir "D"
250sRe00
6. ildefonso- Ferreica de Sousa, servente "C" .
250s3000
7. Vatter de Azev,do Sarmento, servente "B" .
8. Antônio Pereira de ,Azevedo Filho, servente de I`
classe .
2508000
9. Leopoldo do Nascimento Lima, servente "B" • • • • • 250A000
90W00
10. Roberto Simões Fonseca, servente "B" .
20nP010
11. José Marques 5 oreira, servente "C" .
Total •2:90oRno
Secção F nom tra, em 1 de dezembro de 1958, -141. Sodunua
da Fonseca, chefe de secção.

Requerimentos despachados
José 'Vieira da Silva. - Arquive-se. (22.760-385

Dr. Acácio da Costa Pires. - Conte-se, em dôbro, o tempo de
serviço, referente aos periodos de 1 de junho de 1918 a 30 de ;unho de 1919 e de 18 de janeiro de 1921 a 23 de janeiro de 1923.
,(37.293-38).
Dia a
^
.4t

Dr. Pedro José de Oliveira Pernambuco Filho. - Deferido.
.361-38).
Dr. Nelson de Castro Barbosa. - Deferido. (41.382-38).
I. Paulo Naladio Gomes Brandão. - Deferido. (41.364-38).
rxPEDIENTI Do NI DIIRET0a Gemi.

Dia 5 de dezembro de 1938
Licenças:
Á José Barbosa, bibliotecário da classe "O" do quadro 1, Me
peses, nos termos do art. 1 • do decreto a. 42, de 151411935.
A Eldina Reboá Machado, oficial administrativo da classe 'I",
as quadro 1, beis mesas, nos termo. do art. 1" do decreto acima
Colorido, a partir de 5 do correia..

Servieo de Contabilidade
DIPEDIENTE DO DIRETOR DO SERVIÇO

Dia 26-11-938
Santa Casa de Misericórdia, de Campanha (Minas Oeraia), apresentando conaprovaceres dos auxílios recebidos em 1937 (r semestre)
e 1933 (2* aç...aestre). - Aprovadas. (S. E. 22.917-38).
Escola Protissonal Delfim Moreira, de Pouso Alegre, apresentando
comprovações dos auxílios recebidos no 2.0 semestre de 1934, 2.0 de
1936 e no exercício de 1937. - A instituição deve legalizar seus documentos, apresentando faturas discriminativas e recibos que não
de material de construção. (8. E. 26.438/38).
Escola de Economia Doméstica N. S. /aparecida, de Brazópolia
(Minas Gerais), a“taentando comprovações dos auxitios recebidos no
2. 0 semestre de 1934 e 2.° de 1936 e exercício de 1937. - lia documentos que devem aer selados e outros devidamente legalizados. (8. E. 28.244/38).
Escola Agronómica de Paraná, de Curitiba (Paraná), apresentando a comprovação do auxílio recebido em 1937. - Os documentos
referentes a material de construção não satisfazem e as folhas relativas a pessoal devem ser devidamente legalizadas. (8. Z. 18.011/38):
;(*) Reproduz-se por ter sido publicado um laeorreplies.
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Escola Moderna de Comércio, do Distrito Federal, apresentando a
Comprovação do auxílio recebido em 1937. - OS documentos não satisfazem; devem ser selados alguns e substituidos outros. (S. E.

24.011138).
Instituto da Ordem dos Advogados, do Distrito Federal, apresen-

tando a comprovação do auxílio recebido em 1937. - Os documentos não satisfazem. (i3. E. 29.116/38).
Instituto de Proteção e Assusta-meia à. Infancia, de Fortaleza
(Ceará), apresentando a comprovação do auxílio recebido no 2. 0 semestre de 1930 e tambem a do auxílio de 1937. - Aprovadas. (S. E.
28.611/38).
Instituto S. José, de Salvador (Bafa), apresentando a comprovarão do auxílio recebido em 1937. - A instituição deve fazer nova
comprovação, por irregulai. a que con.saitue este processo (S .: E. •
31.277/39).
Liceu Nacional, do Distrito Federal, apresentando a comprovação,
do auxílio recebido em 1937. - Os documentos não satisfazem. (S.
E. 28.617/38).
Sociedade Mineira de Proteção aos Lázaros e Defesa Contra a
Lepra, de Belo Horizonte, (Minas Gerais), comprovando os auxílios
recebidos. no 2.° semestre de 1936 e exercício de 1937. - Os documentos devem ser regularizados. (S. E. 23.720/38) .
Em 29-11-38
ão, de 8'. Luiz' de . Cáceres (Maio
Imaculada
Conceiç•
.
Colégio
Gres!se), apresentando a comprúvaaão de anxitro recebido em .1937.
- Devem ser apresentadas faturas discriminativas devidamente legalizadas, (3. E. 28.622/38).
Instituto Santa Teresrhha para Surdos Mudos, de Stio Paulo, apresentando a comprovação- do auxílio recebido em 1934. - Os documentos não sariafazem. (S. E. 23. -i [3/38) .
Casa de Caridade. de Viçosa (Minas Gerais), apresentando a comprovação do noxílio recebido em 1937'. - Devem ser apresenla-dos
doninientos discrimmat ; vos dos fornecimentos. (S. E. 29.090-38).
EXPEDEENTE DO $R. DIRETOR GERAI.

Dia 1-12-38
Asilo de Orfãs, de Mariana• (Minas Gerais),. apresentando as comprovações dos auxílios recebidos no 2.° semestre de 1936 e exercício
de 1937. - Aprovadas. (S. E. 22.065138) ..
Assocação dás Senacre: Brasileiras ao Dialtalr rederal, satisfazendo exigência referente à comprovarão do auxílio recebido cru 1937.
A p rovada a prestaaão da contas. S. E. 23.887/38).
Casa :los Artistas do Distrito Federal, comprovando o auxilio recebido em 1937. - Aprovada. (S. E. 28.619/38).
Casa de . Saúde alailtima do Pai. de Belém (Pará), satisfazendo
exigancia, referente às comprovações dos segundos semestres de 1934,
19::35.1936 e 1.0 semestre de 1937. _ Aprovadas. (S. E. 39.596-38).
Escola de Radiotelegra fia. de Belo Horizonte (Minas Gerais),
apresentando a comprovação do auxflio recebido em 1937. - Aprovada. (D.E. 26.439-38).
Escola de Eletricidade. de Belo Horizonte (Minas Gerais), apresentando a comprovação do auxílio recebido em 1937. - Aprovada.
(S. E. 26.440/38) .
Fospital N. S. das Dôres, de Ponte Nova (Minas Gerais), apresentando as comprovações dos auxilios recebidos em 1936 e• 1937. Aprovadas. (S. F. 23.721/38).
Orfansto N. S. da Piedade, de Porto Alegre, (Rio Grande do
Sol), apresentando a comprovação do auxílio recebido em 1937. Aprovada. (S. E. 28.596-38).
Venerável Ordem 3.° de ,São Francisco, de Salvador (Baía), apresentando a comprovação do auxílio recebido em 1937. - Aprovada.
(S. E. 28.568/381 .
EXPEDLENTF, DO, DIRETOR DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE

Dia 2 de dezembro de 1938.
. Gerais),. apreAcademia de Comércio. S., José, de Guaxupé (Minas
sentando, c,oroprovaeGes dos, auxílios recebidos no) 240, semestre. de
1934, 2.° semestre de 1936 e exercício de de 1937. - Alguns, documentos. devem ser. devidamente legalizados. (S.. E. 22.030/38).
Asilo Santa Isabel, de Itajubá (Minas Gerais), apresentando a
Comprovaeão do auxílio rec.ebido em, 1934, e 1937,. - Os d.ocumentos•
são insuficientes. (S. E. 29.102/38).
Associação Beneficente: (Santa Casa, de Misericórdia), de Caçapeva (S.. Paulo), apresentando comprovaeões dos auxílios recebidos
nos 2.° semestres de 1934, 1935 e 1936. - documentos não satisfazem. (S. E. 28.Q56/38).
Associação Mantenedora do Asilo N. 13-. do . Carmo, de Campos
do Rio), prestando contas do auxilio recebido em 1937. - Os
documentos não satisfazem. (S. E. 28.655/38).
Colégio Santa Eufrásia, de Barra (Baía), apresentando as comprovações dos auxílios recebidos no 2.° semestre de 1936 e exercício
(S.E.
de 1937. -- Os documentos apresentados não satisfazem.
28.589/38) .
Escola Normal do Colégio Santa Clara, de Itambacurí (Minas
¡Gerais), apresentando as comprovações dos auxilias recebidos nas
Segundos amestres de 1936, 1936 e exercício do . 1937. - Os r lotrumentes não satisfazem. (S. E. 26.437-38).
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Dia 6

Licença:
A Celina da Costa Py, escriturária da classe "G" do quadra P.,
trinta dias a contar de 7 de dezembro corrente, nos termos do artigo
8.° n. I do decreto n. 14.663, de 1 de fevereiro de 1921.

Departamento Nacional de Educação
EXPEDIENTE DO ER.

otawron GERAL

Dia 2 de dezembro de 1938
Portaria n. 140, do 2 de dezembro de 1938:
O diretor geral do Departamento- Nacional de . Educação, resolve, de acõrdo com o art. 89 do Regulamento da Secretaria de Estado do Ministério da Educação e Saúde; prorrogar por uma hora, a
partir do próximo dia 6, o . expediente das Divisões de Ensino Superior, Secundário, Comercial e do Serviço de Expediente, do Departamento Nacional de Educação; até que sejam normalizados os
trabalh.os dessas repartições e postos. em dia os processos . em andamento.
Registro. de Profeswres

Dia 2 de dezembro de 1938
N. 1-2.884/35 - Geraldo . Rodrigues-. - Expeça-se a 2° via do
certificado, tios termos do: parecer. ()Pedido de 2° via de certificado).
N. 31.995/38 - Hilda Matos (Ir),. - Registre-se'.
N. 31.997/38 - Luciola Rodrigues.. - Deferido.
U. 33.140738 - José . Ilerátlito de Oliveira. - Indeferido
N. 36.734/38 - Senir Jataí . de. Sampaio.. - Registre-se.
N. 37.8 . 10/38 - Edison- Gomes Silveira. - Deferido.
N. 40.185/38 - Paulo, Bastos Cruz-. - Deferido.
N. . 41.768/38 - Alvaro de Figueiredo Gaião. - Deferido
N. 41.965/38 - Tércio- Epéneta Emerique. - Deferido.
N. 42.144/38 - Goepp Alcise. - Deferido.
N. 41.691/38 - Herinínia Fernanclez Rivas. - Atenda às seguintes exigèncias: . a; selar e traduzir o certificado de nacionalidade; b) completac o selo do documento de . fls. 6; c) providenciar
no sentido de serem reconhecidas as firmas dos documentos de
fls. 5 c 6.
N. 41.692/38 - Maria Dolores Vazquez Fernandez. - Atenda
às seguintes exi gências: a) selar e . traduzir o certificado • de nacionalidade; b) selar e coiiipletar o sèlo dos documentos de fls. 5
e 7; c) providenciar no sentido de serem reconhecidas as firmas
dos documentos de fls. 5, 6 e 7.
N. 41.703/38 - Maria Vitoria Lanzi Lira. - Deferido.
N. 41.755/38 - Michel K. Kairalla. - Indeferido. Ainda que
o documento de fls. 15 provasse que o requerente "fala inalas correntemente" como declara em seu requerimento de fls. 14, não ba:-.
tarja a servor de apoio à sua preterição, porque "folar inglês correntemente" não constitue prova de aptidão para lecionar essa
linglia.
N. 41.837-38 - Ketly Mascarenhas. - Registre-se.
N. 41.878/38 - Carlyle Teixeira. de Carvalho. - Indeferido.
N. 41.967/38 - Aparecida Joly Gouveia. - Deferido.
N. 41.996-38 - Graciosa Coppetti. - Sêle a certidão de fls. 7
e complete o sêlo do documento de fls. 9.
N. 41.991/38 - Joaquim Ribeiro de Oliveira. - Registre-se
em História Natural. Quanto ao registro em Biologia Geral, satisfaça às e:újancias do parecer do S. E.
N.. 42.15.1/38 - flelVídio. Loss. - Deferido.
N. 47.190/38 - Valfrido Monteiro. - Indeferido.
Dia. 2 de dezembro de 1938
N. 26..852/38. - Vítor Dessart. - Restituam-se os .. documentos de fls. 2 e sete (7), mediante recibo... Os . demais. documentos,
mediante traslado.
N. 32.961/38 - Suzanne Lucie Vuillequez Guerra,. - Restituam-se a carteira de identidade. e os documentos de fls. 7 e 8,
mediante recibo. Os demais. documentos, mediante traslado.

N. 36.697/38 - Ergar de Novais França. - Atenda às seguintes exigências:, a) apresentar . prova de identidade,. de acórdo
com o disposto no item n. 4 das. Instruções. de 18' de. julho de 1935:
b) esclarecer se mantem, o pedido de registro anteriormente feito
na cadeira de História Natural.
N. 41.970/38 - Miguel Lima Verde. - Apresente a prova exigida pela letra d de art. 69 do. decreto 19.890, de 18 de maio de
1931, e apresente novo atestado de exercfcio do magistério por
isso que o documento de fls. 3' está rasurado.
N. 41.075/38 - Eloina: Carvalho Pereira. - Atenda às seguintes exigências: . a), selar o documento de fls. 8; b) completar o sAlo
do diploma de fls .. 9; c) apresmtar atestado do exercício- do magisiério em desenho, do curso secundário.
Jana.
37.821/38 - Lais d'Oliveira Matcaa
Tia: 3x 4
Dia 28 de novemiwo
N. 11.724-38 - Sebastião de Oliveira .aaaia •: - - •a-se
em Francês e Matemática.. Inglês não faz parte do currica.ain da
Escola Normal. O requerente deverá, portanto; provar onda. aiianitc.z
e como estudou tal disciplina.

;N:ir!.:í..--7af.r-f,. 7
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Dia 1 de dezembro de 1933
S.

59-37 - Edina Teixeira. - Atenda às seguintes "exigências:

a) apresentar prova de identidade, de acordo com o disposto no itein
D. 4 das Instruções de 18-7-35; b) apresentar prova de idoneidade
morai, c) apresentar prova de idade; d) exibir o original do di)eumeni.0 a que se refere a pública forma de fls. 3 1 ; e) apresentar atestado cie exercício do magistério tio curso, secundário; f) completar o
de fls. 3 e 4.
N. 37-2.341 - Joaquim Cândido •de Melo Carvalho. - Deferido.
37-6.039 - Eds,)ii Pereira Guimarães. - Deferido.
- Iolanda Pinheiro do Amaral. - Restituam-se, mediante recibo, a carteira de identidade e os demais documentos, median'e traslado.
José Carlos Nogueira Ribeiro. - Deferido.
N. 11.2400-38
N. 16.609-38 - Benjamin Coluci. - Registre-se, em Noções de
ecolieinia a estatística. Indeferido, quanto à inscrição em história da
eivi l ização, por não naver o requerente satisfeito nenhuma exigéncia
da , Jiistruções de 28-1-36.
N 22.78 . 4-38 - Gabriela dos Reis Junqueira. - Apresente proeireic de próprio punho ou por instrumento público.
N. 25.307-38 - Luiz Quintanillia. - Restituam-se, mediante
r e cilio, os documentos de fls. 3 e 6 e os demais, mediante traslado.
N. 25.549-38 - Luiz Antônio da Gama e Silva. - Registre-se.
N 312.608-37 - José Antônio Martins Romeu. Filho. - Defecidn
N. 33.314-38 - Emílio Mário Correia do Lago. - Prove que o
eertilicado de fls. 9 é referente a Emilio Mário Correia do Lago.
N. 35.337-3,8 - Osvaldo Fonseca. - Registre-se.
N. 34.467-32 - Mário Zoéga. - Registre-se.
N. 35.864-38 - Agenor de Olvieira. - Providencie no sentido
,:nr visado pelo inspetor o documento de fls. 14.
N 6.6347-38 - Buir Baladi. - Registre-se.
N. 39.455-38 - Nicolau Pitela. - Deferido.
Y. 40.573-38 . - Dulce Sena Campos. - Legalize o documento
5. Prove a idaneidade moral e que tem aprovação na maiieria ara que pediu registro.
N 40.900-38 - Cecilia Novais Romeu. - Deferido.
N. 41.523-38 - Ligia Martins Vieira. - Registre-se.
N. 41.524-318 - Maria Aparecida Dinamarco. - Deferido.
N 41.662-38 - Antônio Feitosa. - Atenda as seguintes
a) selar o dir:loma e completar o selo •dos documentos / de
f :s • e 5.; b) provid e nciar no sentido de serem reconhecidas as firmas dos documentos de fls, 3, h e 5.

O
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de novembro de 1957, rese:ve expedir as seguintes iastruções que de-i
verão ser observadas nus estabeiecimentos de ensluo secundário sobi
,inspeção federal:

1. Consideram-se nulas para todos 03 efeitos as matatcuias ei
consequentes atos escolares dos alunos do curso secundário que, no
,exame de admissão à 1 série, não obtiveram a média geral Igual ou,
superior a 50 (cincoenta) exigida no capítulo V das instruções anexas à portaria ministerial de 15 de abril de 1932,
2.
É permitida, entretanto, aos referidos alunos, mediante ha-.
bilitação em novo exame de admissão e, após este, em exames especiais, a matricula, no próximo ano letivo, na série em que estariam
,normalmente inscritos se, anulados os exames de admissão iniciais,
tivessem tido oportunidade 1e repeti-los no ano seguinte.
3. Os exames de admissão e as provas especiais referidos no
item anterior deverão ser requeridos em janeiro e serão prestados
em fevereiro de 1939 no próprio estabelecimento que o aluno ouram
no corrente ano letivo.
4. Os exames de admissão serão processados de acordo com as
leis e instruções em vigor.
5. Os ,exames especiais constarão, para cada disciplina, de prova.
escrita e prova oral (ou prático-oral nas matérias que admirarem
trabalhos de laboratório ou de gabinete) e somente de uma prova
(gráfica na cadeira de desenho.
6. As prevas versarão Obre ponto sorteado entre os do uma
Esta de 20 (vinte) pontos, préviamente organizada, e dos quais deverão constar, pelo menos, três quartos da matéria compreendida nos
prog-ramas de cada uma das séries anteriores àquela em que o aluno
pretende matrícula.
7. A nota de cada disciplina será a média, aritmética das notas
ida prova escraa e da oral ou prático-oral, exceto a nota de deaerho
que será a da prova gráfica.
8. Considerar-se-à aprovado o aluno que obtiver concomitantevente nota igual ou superio: a 30 (trinta) em cada disciplina e média aritmética igual ou superior a 40 (quarenta) no conjunto das
disciplinas.
9. A organização das bancas examinadora:, e arrolamento das
provas escritas e gráficas, o seu julgamento e o das provas ,ora is e
prático-orais obedecerão, no que lhes fôr aplicável, ao disposto nos
.arte. 38,39 e 40 do decreto n. 21.241, de 4 de abril de 1932.
10. Pdra facilitar a execução dos disposiitvos acima, o inspetor
e a diretoria de cada estabelecimento deverão examinar, com a necessária antecedência, a situação escolar dos anules e enviar à Divisão de Ensino Secundário urna reação completa dos que estiverem
nas condições supra-referidas com indicação, para cada um deles,
Dia 7 de novembro de 1938
da série em que pretende matricula de conformidade com o estabetvia Sampaio Xavier. - Restitua-se o dipl./01a, Icei& no item 2 destas instruções.
N. 37-3.8'70 Rio de Janeiro, 30 de novembro de 1933.
Abgar Renkault.
ntodinttle recibo, e os demais docaimentos, ficando traslado .
N. 16.162-37 - Paulo de Sousa Reis - É certo que o decreto
19.Sti o repetido, aliás, pelo decreto 21.241, exige certidão de idade,
sem falar em maiorioade, mas o arti;,'(, 102 do citado decreto 21 241.
ch;e ) íi, que o "Ministro da Educaeãe e Saúde Pública" expedira as
ibsti s ucões que julgar convenientes para a execução 1.:os disposltNi).- deste decreto. Ora, as instruções exigem prova de maioridade, e
esta ser exigida. Os documentos de fls. 11 e 16. apresentados
para ,nprir a prova de maioridade, não a suprem, porque o Código
ci t,,xige prova de i.xereicio cle função pública efetiva, e o requereri a ¡ião exerce função pública efetiva. Nestas condições, mau grado
•;ieeec, oue merece o parecer supra, indefiro o pedido.
`; 27.789-37 - Rui de Barros Chalmera. - Restitua-se a car-

te: T 'a cleitoral, mediante recibo. Os demais documentos, ficando traslada,
N. 11.984-38 - Olá\ io Barbosa de Aguiar. - Registre-se.

N. 20.060-38 - Alvaro Arce. - De acordo. Deferido.
N. 25.204-38 - Durvalina Viana Magalhães. - Deferido.
29.463-38 - Edésio Alves de Freitas. - Restituam-se, medava, rrcilm.
37.038-38 - Mário Lopes Leão. - Registre-se em matemática, V n sica, Química e Geografia e Cosmografia. Quanto às duas ou-

EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL
DE EDUCAÇÃO

Di 5 de dezembro de 1938
•
Designando, os inspetores seguintes, a partir de 10 deste:
Luiz Ferraz Pereira da Cunha, para o Colégio Anglo Americano,
enquanto durar o impedimento do inspetor Júlio Vieira;
Padre Leopoldino Fernandes, para o Colégio N. S. Auxiliadora,
de Ribeirão Preto;
Paulo Monteiro Mendes, para o Ginásio do Estado, de Avaré. a
partir de 15 de novembro próximo passado;
Carlos Afonseea, para o curso complementar do Colégio Progresso,
de Ribeirão Preto, a partir de 10 do mês próximo passado;
Transferindo, a partir de 1 0 deste:
Mirian Morais, para o Colégio Santo Antônio, de Belém,
Padre Abelardo Falcão, para o Colégio Carvalho, de Niterói;
Iracf Iguaiara de Oliveira, para a Escola Normal Carlos Gomes,
de Campinas:
Antônio José de Schueler, para a 2a série do Instituto de Educação do Estado do Rio de Janeiro, em Niterói;
Sebastião Barroso Nunes, para o turno da tarde, do Colégio Santa
Rosa, em Niterói;
Tércio de Barros Pimentel, para o Ginásio José Bonifácio, de
Santos;
Jeferson Ramos de Araujo, para o instituto N. S. de Nazaré, em
Belém:
Virgínia Cortes de Lacerda, Teóf ilo Moisés, Guilherme Augusto
Canedo de Magalhães, requerendo férias. - Indeferido. (1-12-38).

tras iaseiplinas, satisfaça as exigèneias do parecer.
N a7.149-38 - Esmeraldino Salatino. - Faça prova de exercício no magistério, de acordo com o item 9 das Instruções.
N. 3a.179-38 - José Teófilo Leão de Aquino. - Deferido.
Dia 8
N. 15.410-38 - Jacira de Moura Tavares. - Complete o Wel
dos certificados de lis. 14 e 15.
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR DA DIVISA O DE ENSINO SECUNDÁRIO
N. 39.020-38 - Zacarias Van Hoeven. - Apresente completos
N. P 180-38 - Colégio N. S. Auxiliadora, de Campo Grande, Rio,
esellis n-,cimentos sobre o curso a que se refere o documento de fls 9.
N 39.688-38 - Silvio Mouro.. - Complete a documentação exi- solicitando autorização para cobrança de taxa. - Sele a petição.
(8-11-38).
gida pelo art. 69 do derreto ri. 19.890, de 18-5-1931.
N. P 190-38 - Paulo Bannwarth, reitor do Externato Santo Inácio, solicitando autorização para cobrança de taxa. - Sele a petição.
1,(28-11-38).
W.1 isão de Ensino Secundário
N. 40.599-38 - José Franklin da Mota, requerendo 2a via. •
Declare o ano em alue concluiu o curso. (28-11-38).
POIVI'ARIA N. 624
N .39.902-38 - Marcelo de Mesquita, requerendo pagamento. -

O diretar geral do Departamento Nacional de Et:ft:nação, tende

ern vista os pareceres as. 9337 e 155,37 e seus aditamentos do Oon-

aalho Nacional de Educação, homoiogados pele Sr. ministro em 30

Sele o documento anexado. (1-12-1928).
N. 40.497-38 - Arlí Damas dos Santos, 2 a via. - Declare a
épcca em que prestou os exames. (1-12-38).
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D. E. C. 4.819-38 - Eugenio Luiz Caruso - Relatório do mês
N. 40.374-38 - Deacir de Oliveira Martins, 2a via. - Declaro
de Outubro - Ginásio Leopoldo - Nova Iguassú - Estado do Rio.
ó ano em que prestou os exames. (28-11-38).
D. E. C. 4.552-38 - Edito Viana - Relatório do mês de ouN. 38.621-38 - Rita Sampaio Mota e Regina Marques Leite, 2a
'chamada para provas parciais. - Indeferido, à vista das informa- tubro - Academia Fluminense de Comércio - Niteroi - Estado do
Rio.
ções da inspetora. (28-11-38)..
N. :17.115-38 - Sylvain Henri Davids, adaptação de curso seD. E. C. 4.806-38 - Edgardo de Barros e Vasconcellos - Reriado. - Dererido. (28-11-38) .
latório do mês de outubro - Curso Freycinet - Distrito Federal.
N. 41.:55'1-38 - José de Gouveia Pena; revalidação de curso. •
D. E. C. 4.812-38 - Elvira Poch - Relatór:o do mês de ouDeferido. (28-11-38).
tubro - Liceu de Artes e Ofícios - Distrito Federal.
D. E. C. 4.518-38 - Edgarcl da Silva Melo - Relatório do
de outubro - Escola Superior de Comércio - Vitória - Modo do
Divisão de Ensino Superior
Espirito Santo.
D. E. C. 4.951-38 Euclides de Aquino Machado - R•!..tório
£XPED: ENTE DO SR. DIRETOR GERAL
do mês de outubro - Colégio São Paulo - Terezópelis -- Estado
do Rio.
N. 41.971/38 - Vital Pereira Cabral. - Indeferido.
D. E. C. 4.754-38 - Edmir Pederneiras Furquim - Relatório
N. 41.947/38 - Fúlvio 'Vieira Borges. - Indeferido.
do mês de outubro - Colégio Emulação - Distrito Federai.
D. E. C. 5.010-38 - Edite Viana do Amaral - Relaiório
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR -- D. E. SU.
mês de agosto - Academia Fluminense de Comercio - Niteroi Iv. 40.220/38 - Teodoro de Pron. - Compareça à Divisão do Estado do Rio.
_Ensino Superior afim de prestar esclarecimentos.
D. E. C. 4.534-38 - Evelina Templar - Relatório do mês de
IV. 41.894/38 - Amoldo Velho. - Sele, preliminarmente, os setembro
- Instituto Educativo Dr. Júlio de Abreu Gomes - Nidocumentos que juntou e apresente em original o documento de lópolis - Estado do Rio.
•
fls. 6.
D.E.0 n, 4.365 38 - Emanuel da Cunha Viana - Relatório
N. 2.392/37 - José Gomes Parente. - Compareça à Divisão do mês de 4etembre - Escola Diocesana Comercial - Niterói Ensino Superior para prestar esclarecimentos a respeito do seu curso clo do Rio.
secundário.
D.E.C. n. 4.811-38 - Francisco Anusto de Faria Batista N. 39.810/38 - Murilo Mota. - Prove que Murilo Mota e Mu- Relatórie mês de outubro - Faculdade de Comércio iinexa ao Curso
rilo Araujo Mota são a mesma pessoa.
Superior de Preparatóeos - Distrito Federal.
N. 38.352/38 - Rodolfo Adami Neto. - Compareça à Divisão
D.E.C. n. 4.553-:8 - Francisco De Benecliclis - Relatório
do Ensino Superior afim de prestar esclarecimentos.
mês
de outubro - Institut) R'achaelo -, São Paulo.
N. 9.238/37 - Aldo Ristori. - Dirija-se ao Conselho Regional
D.E.C. n. 4.599-38 - Francisco De Beneclictis - Relatório
do Engenharia e Arquitetura, da 6 4 Região.
N. 12.961/37 - Vicente Feliz do Queiróz. - Compareça à Di- mês de outubro - Escola de Comércio anexa ao Ginásio Teodoro
visão do Ensino Superior para prestar esclarecimentos relativos ao Sampaio - São Paulo.
D.E.0 n. 4.982-38 - Franoisco A.- Bal t.azar .do Silveira seu curso secundário.
N. 41.893/38 - Mário Gibson A. Barbosa. - Compareça à Di- Relatório més de outubro - Instituto Comercial cio Wo de Janeiro
visão do Ensino Superior para assinar o seu diploma.
- Distrito Ft:d.:mal.
N. 36.440/38 - Humberto Martins Ribeiro. - Prove, previaD.E C. n. 4.863-38 - Frederico Rocha Mor, li - Relatório
mês de outubro - Escola Técnica Comercial anexo ai Ginásio Conmente, a regularidade de seu curso secundário.
N. 1.680/37 - Nestor Porfirio de A. Sampaio. - Compareça à ceição - Passe Fundo - Estado do Rio Grande do Sul.
D.E.0 n. 4.548-38-- F:ançois Nehmé - Relatório inès de
Divisão do Ensino Superior.
setembro - 9inásio Municipal Nossa Senhora do Carmo - Caxias
- Rio Grande do Sul
Divisão de Ensino Comercial
D.E C. n. 4.510-38 - Francisco de Castro Pires Júnior - Relatório mês de outubro - Faculdade. de Comércio Benedito
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR DA DIVISÃO .lais ENSINO COMERUIAL
res - Teófilo Otoni - Minas Gerais.
D.E.C. n. 4.970-38 Homéro Batista de Barro, - Relatório
*Dia i de dezembro de 1938
mês de outubro - Academia Paranaense de Comércio - Curitiba S. C. 38.565-38 - Romeu Cosenza. - Deferido.
Paraná.
D.E.C. n. 4.843-38 .- 1.1Eda D'Onofrio Papa - Relatório nv-.s
S. C. 31.185-37 - D. E. C. 2.972-37 - António de Medeiros
Mauricio Filho. - Indeferido.
de outubro - Lolégio Nossa Senhora do Carmo - Sanais - Estado
S. G. 7.827-38 - Otto Darnianik. - Indeferido.
de São Paulo.
D.E.C. n. 4.480-38 - Hilda D'Onofrio Papa - Relatório mês
Recebidos:
de setembro - Liceu São Paulo - Santos - Estail ode São Paulo.
D. E. C. 4.750-38 - Garcia Bueno Brandão' - Relatório do
D.E.C. n. 4.482-38 - Hilda D'Oncdrio Para - Rela t ório Inês
mês de outubro - Escola de Comércio de Ouro Fino - Minas Ge- de Setembro - Escola de Comércio José Bonifácio - Santos - Esrais.
tado de São Paulo.
D. E. C. 4.568-38 - Garcia Bueno Brandão - Relatório do
D.E C. n. 4.481-38 - Hilda D'Onolrio Papa - Relatório mês
mês de setembro - Escola de Comércio de Oure Fino - Minas de setembro - Ginásio Tarquinio Silva - Santos - Esiatio de São
Gerais.
Paulo.
D. E. C. 4.613-38 - Gustavo 8-;artore - Relatório do mês de.
D.E C. r. 4.971 . 38 - Hilda D'Onofrio Papa - Itelatimio mês
outubro - Colégio Renascença - Distrito Federal.
de outubro - Ginásio Tarquinio Silva - Santos - Estado de São
D. E. C. 4.456-38 - Gabriel Pereira - Relatório do mês de Paulo.
setembro - Instituto Lace - Distrito Federal.
D.E.C. n. 4.519-;t8 - Humbsrto Speranza. - Relatório inó de
D. E. C. 4.614-38 - Gustavo Sartore - Relatório do mês de
outubro - Colégio chs Santos Anjt s - Distrito Federal.
outubro - Ginásio Santa Cruz - Distrito Federal.
D.E.C. n. 4.808-38 - Wide C. L. de Vasconcelos _ RelatoD. E. C. 4.816-38 - Garcia Bueno Brandão - Relatório do
mês de outubro - Escola de Comércio de Ouro Fino - Minas Ge- lio mês de outubro - Coiég ; o Cardeal Leme - Distro, Federal.
' D.E C. n. 4 848-38 - Henrique Thomann - Relatório mós
rais.
-InstituteLa Salle dé- Orrazinho - iti oetrande um. Sul.
D. E. C. 4.900-38 - Gustavo Sartore - Relatório do mês de 'ele éden-bro
D.E.C. n. 4.972-38 - Homero Batist,. de Barro - :::,latóri0~11110.
outubro - Ginásio Santa Teresa - Distrito Federal.
mês de agos'.0 - Aeadnnia Pr.ranaenée de Comerei,: - Curitiba D. E. C. 4.889-38 - Gastão Loureiro Chaves - Relatório do
Paraná.
rnès de outubro - Instituto Porto Alegre - Rio G. do Sul.
D.E.C. n. 4.978-38 - Henrique Thcemann - Escola de CoD. E. C. 4.885-38 - Gil Stockler de Lima - Relatório do mês mércio
de el 'azinho - Estado do Rio G rar.de do SilL
de outubro - Curso Comercial do Liceu S. Paulo - Santos - EsD.E.C. n. 4.591-38 - Hermentina Iolanda Pcióso - Relatótado de São Paulo.
D. E. C. 4.531-38 - Gastão Loureiro Chaves - Relatório do rio mês de oullbro - Academia d , : Comércio São José - Guaxupé
mês de setembro - Escola Superior de .Corrércio anexa à Faculdade - Minas Gerais.
de Direito da Universidade de Porto Alegre - Estado do Rio Grande
'N. 2.792 - Dr. Joãs, Alfrede Caviticanti de A t teioneroo p, dido Sul.
D. E. C. 4.523-38 - Gastão Loureiro Chaves - Relatório do retor do Serviço de Contabitidade do Ministerio da Educação e Saude.
mês de setembro - Escola Superior de Comércio anéxa à Faculdade
de -Direito da Universidade de Porto Alegre - Estado do Rio GranDepartamento Nacional de Saúde
de do Sul.
1). E. C. 4.570-38 - Gustavo Sartore - Relatório do mês de
No processo n. 12.703/38, o diretor do D. N. S. fez a sesetembro - Academia de Comércio do Ginásio Santa Teresa - Disguinte promoção a fls. 46:
trito Federal. .
I). E. C. 4.551-38 - Erasmo Furtado de Mendonça - Relató"Sr. ministro - Junto encontra V. Ex. pedidos de alterações
rio do ri:(s de setembro - Instituto Comercial de Manhuassú - Es- de dotações para os serviços de lepra feitos pelas Delegacias Fedetado de Minas Gerais.
rais de Saúde. Uma consiste no emprego no Pará (esgotos do lepro-

24Gre

Quarta-feire. 7

DTÁTITO OFTC,T.M., .(See,çiio

sárin do Prata) da verba destinada ao Acre e cuja impossibilidade
de emprego, aí, está evidenciado. A segunda é modificação do or1:rs oin para o Rio Grande do Norte. Com a primeira concorda a
Di de Saúde Pública e quanto à segunda propõe ela uma modifir, y. ão pela qual se construirão com a verba de 65 contos:
1 pavilie para 28 doentes
1 pavii n ão de administração

40:0008000
25:0001000

E,1()11 . :e acôrdo com essas alterações, que submeto à consideração r \ . Ex. bem como a proposta de fls. 31 parecendo-me que
pelo idenor a alteração de distribuição da verba do Acre para o
Pará depende de anuência do Sr. Presidente da República. (Pro-.
posta de fls. 31: Submeto à consideração do Sr. ministro a pro-,
posta de aplicação da verba de lepra destinada a Minas Gerais, proposta feita na conformidade com as autoridades esteduis de Minas
Gerais:
•
Leprosário do Bambuf:
450:000$
-,..Winalização hospital de dispensário anexo.,
400:0001
Oito pavilhões .
100:000.
Serviços gerais. •0•00000•••••0000•

950:000$
Leprosário do Três Corações!
Hospital e Dispensário ..... • • • 0 • • • •
Seis pavilhões .
S erviços gerais • .• • • ..... ..... ••

• • • • ...... • •

•

IrS,0

• •-1, •

,

600:000$
300:000$
1060006

.N. 2-A — Augusto P. Zacarias — Arts. 761-B, 811-13,
N. 110 — Ibraim L Pereira — Art. 701-I.
Estrada Rio-São Paulo n. 3.173-A — Francisco Conte — Arti811-B.
Avenida Gesário de Melo:
N. 17— Adelino S. Pinto — Art. 761-B.
N. 21 — Manuel F. Carreiro — Anis.
81-I-B.
N. 121 — Júlio Alves de Sousa — Art. 778.
Semana de 21 a 26-11-938
Praça M. Valadares:
N. 18 — Adelino Patrício — Art. 76I-F.
N. 88 — Joaquim Patrício — Art. 761-F.
N. 88-A — Heitor Bulhões Pais — Art. 76I-F,
Rua Barcelos . Domingos:
N. 2 — Joaquim G. Oliveira — Art. 81I-B.
N. 2-A — Augusto Pinto Zacarias — Arte. 761-B, 81I-B, 778.
N. 110 — thraim Lauro Pereira — Art. 761-1.
Avenida Oe,sário de Meio:
N. 17 — Adelino S. Pinto — Arte. 761S, 811-B.
N. 21 — Manuel F. Carreira
Arts. 761-C-B, 81I-B.
N. 121 — Júlio Alves Coefho — Art. 778.

Serviço do Águas e Esg,otos do Distrito Federal

1.000:0001
Leprosário de Ubá (Zona da Mata)
Ci nco pavilhões ........ .... .........

caceado...3o

D^7rfrbial de 1933

SECÇÃO DE EXPEDIENTE

250:00010

EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR

•n•n•••n•n••••••

Dia 2 de dezembro de 1938
Ofícios:
Rio, 14 de novembro de 1938. — Barros Barreto".
N. 3.317 — Ao Sr. diretor G. de Engenharia da Prefeitura do
Distrito Federal, pede sejam consiruidas caixas protetoras para os
Foi êste o parecer do Sr. ministro:
"Sr. presidente. Estou de acôrdo com as providências propos- hidrómetros instalados no P. Municipal n. 4 da Praça da Harmonia.
tas a fls. 31 e 46 dèste processo. Submeto-as h. aprovação de V. Ra-cia.
N. 3.319 — Ao Sr. inspetor G. de Iluminação Pública, refeNão ha alteração de preço, nem do modo de realização das obras.
rente ao ofício n. 277 de 27 de outubro último.
14 de novembro do 1938. — Capanema".
N. 3.321 — Ao Sr. diretor do Domínio da União, pedindo uma
Ido... Despacho do Sr. Presidente da República: "Autorizado. Em r7 relação de próprios nacionais 'a cargo dessa Diretoria.
de novembro de 1938. — G. VARCIAS.
N. 3.323 — Ao Sr. ministro, sobre desapropriação do imóvel á
rua Pernambuco n. 54.
Inspetoria dos Centros de Saúde
N. 2.325 — Ao Sr. ministro, encaminhando requerimento do
licença do engenheiro da classe "L" do quadro I, Mário Fialho de
CENTRO DE SAUDE N. 5
Veladores.
2.200:0008

Total geral .

Relação das casas comerciais encontradas cri transgressão aos'
preceitos regulamentares, de acordo com. a circular n. 114, de 10 de
junho de 1938:
Rua Aristides Lobo:
N. 86-A — Quitanda — ResponsaVel: Alcina da Fonseca.
Faltam armário para legumes, impermeabilizar os galinheiros, macete movei e tubo de ventilação no W.C.
N. 219 — Botequim — Respon.savel: Joaquim' Ribeiro. — Falta
eacarradeira hidro-automática.
N. 226 — Botequim — Responsavel: Manuel do Pego Magalhães.
— Falta esearradeira hidro-automátioa.
SUB -CENTRO DE

CAMPO GRANDE

Lista das casas comerciais em transgressão aos preceito:3 ragu- lamentares de acordo com a circular n. 114, de. 10 de junho de 1998:1
Semana de 14 a 19-11-996
Logradouros — Firmas
Rua Ooronel Agostnibo.:
N. 16 — Fortunato João — Arfá. 761-A-H-F,
N. 84 — Eduardo de Oliveira — Arte. 761-A-11-D, 811-B.
N. 32 — Bartolomeu Calem & Veloso — Art. 76I-B.
N. 102 — José Botelho de Macedo Júnior — Arte. 761-e4-1D,
026-C, 901-E:
N. 104 — Eduardo Craveiro Rabaça — Art. 761-B-D-F.
flua Barcelos Domingos:
N. 7 — Irmãos Malta Limitada — Art. 761-B-D-F.
N. H — Helvécio Santana — Arts. 761-D-F, 817.
N. 29 — Salvador José — Arts. 76I-D, 772.
• 13 e 15 — F. da Silva Amieiro — Art. 701-D.
N. 113 — Carlos Pereira Figueiredo — Art. 761-.B-C-D.
12 — Joaquim S. Oliveira — Art. 811-B.

EXPEDIENTE DO SR. CHEFE DA SALA DE EXPEDIENTE-

Dia 2 de dezembro de 1938
Ofícios:
N. 1.104 — Ao Sr. assistente do diretor da Recebedoria do Distrito Federal; devolve o processo n. 26.512-38.
N. 1.105 — Ao Sr. assistente do diretor da Recebedoria do Distrito Federal, devolve o processo n. 32.247-38.
N. 1.106 — Ao Sr. assistente do diretor da Recebedoria do Distrito. Federal, devolve o processo nt, 32.248-38.
N. 1..107 — Ao. Sr. assistente do diretor da Recebedoria do Disfritei Federal; devolve o processo, a,. 35.50-1-38.
N.. 1,108; — Ao) Sr. diretor de Imprensa Nacional; pede publica*, de edital.
, N. 1.109 — Ao Sr. gerente. da Caixa, de Aposentadoria, e Pensões
do Serviço de Aguas. e. &gotas. dia. Distrito. Federal,. sobre a . importância. recebida. por Tadir Freire, Ribeiro, na mês de. junho de 1.933.
N. 1.,140)— Ao Sr. assistente do diretor da Recebedoria do Distrito, Federal;, devolve o. processa a. 35•.189-38.
N. 1.1.1. 1' — Ao Sr. chefe da Carteira de Consignações da Caixa.
Económica do. Rio de Janeira, respondendo ofício n. 2'.27,4 de 8 do
mas- g., passado com referência ao empregado Mário Tarcitano.
Requerimentos despachados pelo Sr. diretor.
°
N.
Arqui

Requerimentos:
14. .615-938 — Ondina Bastos Rodrigues — Providenciado. —

N. 11.239-938 — Antônio Figueiredo Lemos. — Arquive-se.
N. 9.333=938 — João Tavares de Amorim. — Arquive-se.
N. 14.883-938 — Maria de Lourdes Pires da Rocha. — Inscreva-,
se e faça-se o exqediente.
N. 9.0341938 — José Batista &Greg .— Nada ha que deferir.

o
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N. 11.113938 - Deolinda Alves de Azevedo.- Nada ha que
deferir.
N. 14.6711938 - José Peixoto de Matos.- Deferido.
Joaquim Jacobino /freire.- Ciente. Argui..
N. 13.3941938
N. 11.0321938 - Olívio A. de 7reitas.- Não pode ser atendido.
N. 14.6431938 - Jerônimo de Q. Monteiro.- Providenciado.
leequive-se.
N. 14.863-938
Abel de ed.- Providenciado, arquive-se.
N. 14.1781938 - Dezeenbargador Neatoe
Inscreva-0e
o feça-ee o expediente.
N. 14.9301938 - Luiz 11? . de G. Leão.- Nada ha que atender.
N. 14.9281938 - Luis Jorge.- Indeferido a vista do fedorteúdo.
N. 14.3841938 - Lourenço 7. Viana.- Deferido a portar de
e939.
N. 13.0241938 - Valente Os Ma.- Multo-ce em Vflat0 mil ?db
n20e000).
N. 10.6821938 - Eduardo R. Junior.- Caneele-ae a multa.
N. 10.5651938 - Olindo Corrêa.- Cancele-se.
Requerimentos despachado° pelo Ge. ebefe da 3 e Divieto
Requerimentos:
N. 10.104138 - António da Gilvte.- Ileeneferido.
N. 11.053138 - Pedro de Lamare Cão Paulo.- Ceuedle-o3,
N. 12.643 1 38 - Otávio Rodriguees Ribeiro.- Deferido.
N. 12.713138 - Manuel Teixeira Ramadinha.- Compareaa
G. de Expediente.
N. 13.354138 - Francisco Fernandea.- Cdiropareea a Z. do 12Q3aodiente.
N. 13.542138 - Companhia brdustrial Leaportadora AÉREIJ..=
cancele-se.
N. 13.637138 - Manuel Martina de Araujo.-- Aguarde-coe
N. 13 .923138 - haura de Carvalho Almeida.- Deferido.
N. 13 . 986138 - Oscar Gonçalves de Oliveira. - Canceleene
N . .14.17138 - Rito Isabel Ferrejra da Goela. - CrifleCkE-00.
N. 14.177138 - Companhia Cervejaria Brahma.- Cancele-so.
N. 94.216138 - Ascendino Domingos doe Santos.- Defeeido,
N. 14.235138 - José Dias da Costa.- Deferido.
N. 1.4.250138 - Eurico Serra de Andrade.- Deferido.
N. 14.362138 - José Cardoso.- Deferido.
N. 4.367138 - Lauro José dos Santos Nora.- Com pareea a
D. de Erpediente.
N. 14.418138 -Tieres Fernandes Martine Ferreira o outrOe.Deferido.
N. 14.446138 - Pedro da Silva Porto.- Deferido.
N 14.451138 - Vitor Augusto de Azambuja.- Cancele-ed.
N 14.507138 - Francisco Paulo Marques de Oliveira.- Dedo eido.
N. 14.509138 - António José dos Reis Junior.- Cancele-se.
N. 1. 4.515138 - Amélia Pimentel Bitencourt
otogoe¡ao.,
N. 14.557138 - Francisco Xavier Flores.- Deferido.
N. 14.573138 - F. P. Veiga.- Deferido.
N. 11.578138 - Firmo Jacob Calazans Rocha.- Deferido.
N. 14.583138 - Fernando Luiz Tourinho.- Deferido.
N. 14.60638 - José Sabino doo Santos. - Deferido.
N. 44.648138 - Joaquim Antônio Dias de Araorien.- Cancele-se.
N. 14.655138 - Artur da Silva Vargas.- Deferido.
N. 94e726138 - António de Freitas Boatos.- Comparega
90 Distrito.
N. 14.747138 - Maria Robles Madeira.- Cancele-se.
N. 14.77238 - Lucrécia Gonçalves Ribeiro.- Canoelle-co,
N. 14.825138 - Hans Deerzapff.- Cancele-se.
N. 14.800138 - -Antônio Marcolino.- Cancele-se.
N. 14.845138 - Adelina Correia de,Souea.
Defeadio.
R 14.848138 - Francisco Chaves da Silva.- Deferido.
N. 14.849138 - Francisco de Azeveedo.- Deferido.
N. 14.859138 - Ana de Jesus e Silva.- Cancele-se.
N. 14.871138 - Filomena Pereira da Silva. - Caneete-co.
N. 14.873138 - Auto Mercantil S. A.- Deferido.
N. 14.889138 - Serapião Antônio Oliveira. - Deferido.
N. 44.897138 - Glaudêncio Bernardo - Paiva. - Deferido.
14.905138 - Benevideo Simões Sobrinho.- Deferido.
N. 14.908138 - Leonídio de Melo Menezes.- Deferido.
N. 14.909138 - Antonieta da Costa Sá.- Deferido.
N. 14.946138 - E. Ducomun t Simões.- Deferido.
N. 14, 97938 - Genoveva doe Santos Correia.- Deferido.
N. 14.980138 - Eduardo Alves Metias.- Deferido.
N. 15.023138 - V. Marques Rosa ez Cin.- Deferido.
Ri. 15.117138 - Joaquim de Queiroa Mateeo Filho.- Cumpra
despacho de 17120138, exarado lu 171?C203C0 n. 0.544, de 103e11.
id. 23.440137 - Sebastião Jood dee Cantem.- Junte documento
Coelarativo é2 eV) CO OW0hP:3 1-m) rwimsdo ahaatcobasnlk) atuai.
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.â Diretoria da Imprensa Nacional, do acordo com a Ilegisfloção ooe
vigor, só registrará assinaturas doo orgãoe oficiais, para e onerciclo
do, 1939, mediante pagamento da Importância correspondente co período de 22 meses, na ?escorreria do Imprensa Nacional, à suo 113 do
Urdo, ou odienta recolhimento, o respectiva comprovação, uno soe
partiç8e° arrocadaduroo federai° 3olegeoine Ziscais, A1fândega3,
Moona do Rendas o colotorino.
Lloa 2vancionárlo° ~Bioco Iodarei°, oetadoeis o nizanicipana é Iaeulltado pagar o susto dn assinatura, computado já o desconto do
• Sel, a erso tim aratu, on chisno preataçõeo amestrei° do Mega

iinitéri© da Fazenda
parbran= 5O OR. corou wlti eamtruKI
reá° 2 de ageeeenebro do som
Ao Or. weolderote cN 2.° Conselho de Contribuintw:
N. - CZERIW011ealitte que o Ge. ministro proferiu o coomibiR0
despacho no proceze..o em que são inielineozdoa o Banto Alemão Trameatlântico e Tearlor Wille a Cia. Ltda., e relativo ao recurso interposta
pelo Or. reprecon s erate da Rumada, da decisão constante cb
COONICCD a. 0.377, publicado lca "Diário Oficial' de 2 de agosto último;
"Dou provimento co recurso do Sr. reprecentante da Fazenda para o
fim do reformar o more° recorrido na parte em que isentou o Banco Alemflo Trausetlentizo da multa de 5% cobre o valor do títub
insuficientemente solado, %apoleo, entretanto, por equidade, dispene
Dor o referido eetabelezimesiato basteáttio doma penalidade, ateinde
do é. manifesta hcc gé demonotrede no gorczeoao".
12 o ceguinto o renrcz 4 Gr. aapresointanto da 7osende:
]amo. Or. ministro ela 7ozenda:
It - A firma Teodor Wille là Cia. Ltda., emitiu, em 21 de dezembro
(Rei 2935, uma letra de câmbio valor de 2.474 dollares, correspondentes a 43:4680200, a qual foi negociada com o Banco Alemão Trenoagnetleo, apesar de haver @COM de Insuficiência na sua selagem.
Autuados caibas ao empresas, o processo correu os trâmites re- guleree, sendo-lhes afinal imposta a multa de 10:000$000, prevista
no artigo be do decreto n. 29.538, de 10 de novembro de 9926.
O Zorégio 1.° Conselho de. Contribuintes, entretanto, resolveu reformar essa &eia°, para aplicar a Teodor Wille & Cia. Ltda., a mui-.
ta de 5% do valor do titulo, conforme o artigo 65 do decreto n. 1.137,
de 7 de outubro de 1936; e isentou o Banco Alemão Transatlântico
de qualquer responsabilidade, porque "dentro do prazo da lei, apresentou a letra de cambio insuficientemente selada à Fiscalização Ban-.
cárie, à qual incumbe Lambem a verificação do exato pagamento do
selo devido em tais títulos; "e porque" essa apresentação se fez espontaneamente antes de ser a letra de câmbio posta em giro no comércio, ficando, poio, e banco isento de qualquer penalidade".
- Quanto à aplicação, no caso, da multa de 5%, - parece-ma
que ela está de acordo com o artigo 65 do decreto n. 1.137, de 7 de outubro de 1936, 0 com o prinepice da retroatividade da disposição
e nal maio benigna.
Não vejo, entretanto, assento legal para o ato do Conselho, eximindo de responsabaidade ao Banco Alemão Transatlântico, sob argement° de apresentação espontenea do documento.
Antes de tudo, não houve nenhuma espontaneidade, nessa apresentação: o documento foi levado à Fiscalização de Câmbio em cumprimeato de nbrigago eatabebeeda epeloo MCW471419 que regulam ca operaOca baszedriaa.
12 certo que o fisco entendeu conveniente designar fiscais para
servirem junto ao Banco do Brasil e aí examinarem o selo dos do ..
cumentoo, - nesse local a que tem que ir todos esses documentos, porque, co não o fizerem em tal momento, muito dificil lhes sert fazê-lo maio tarde.
As duns fiscalizaçfieo, a de câmbio e a de eido, não se confundem:
e pode suceder que em um momeeto qualquer o fisco ndo tenha fiscal do selo junto à fiscalização de câmbio em tal ou qual agência do
Banco do Brasil.
Pelo fato de ter apresenta% e documento à O'iscalização de Câmbio, - ficará entâo o contribuinte isento de penalidade pelas wre-•
gularidades de selagem dos títieos?
Evidentemente não - e a situação não ce altera pelo fato de
ter o fisco o bom senso de designar agentes seus para colherem teia
Irregularidades no local em que mais filei' é verificá-las.
A tese do Egrégio Conselho importará em quasi anular por completo, fazer tdbuia rasa de todos 3s dispositivos que punem as irregularidades de selagem, quaisquer que elas sejam, em titulos cambiais: riscam-se do regulamento para a quasi unanimidade dos casos
(todos 09 em que os títulos for r ei apiesentados à fiscalização comao dispositivos penais de regulamento. E, no entanto, aí se pro-
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infrações trio graves que para cias a lei chega a cominar multas
.3:000$000, e que podem subir muito mais, no tocante e, muls 3% sobre os titulas de graudes valoreo.
•
Estará certo isso?
Acrescer-se-á, formidavelmente, o serviço dos fiscais de Mo nas
-e :o r nes cambiais • porque, sabendo da impunidade que lhes é ga' infa inúmeros contribuintes procutarão sempre fugir ao paga. •(.: I i
s n da taxa exata, sempre que o caso se sombreie de qualquer dei.; que crie probalidades da irregularidade escapar ao exame de um
menos atento ou menos perspicaz.
Até agora, os contribuintes tendam o risco oe, colhidos, pagarem
-. e . orla multa.
'dom a nova dutrine do Egrégio Conselho, as perspectivw eeo
leras: é bem possivel que a falta ou a insuficiência de selagem
•sc despercebida; e, se não pesar, será pago apenas o imposto devido
1 qualquer acréscimo.
')ecididamente, vela a pena tentar...
- Mas, dir-se-á, o eventual risco de fraude não é motivo padeixar-se de aplicar um dispositivo legal - e em apenas para se
_evidenciar a reforma de tal dispositivo.
O fato, entretanto, é que a decisão do Egrégio Conselho não Ge
scne em nenhum dispositivo legal, pois nenhum existe que declare
, e a apresentação dos documento à fiscalização cambial acarrete
eeoneração das milltee do regulamento do selo.
O artigo 68, parágrafo 8.° do decreto n. 17.538, de 10 de novembro
926, vigente ao tempo em que se lavrou o auto, dizia que a mulo terá lugar, quando Ca papeis, livres ou atoe forem apresen_o; espontaneamente pelos interessados às repartições cerznpeten..,, caso em que stMealte a revalidação será aplicavel, quando seja
'oevel".
Ora, nunca houve dúvida de que as repartições competeasteei,
• dcridas, fossem as repartiçõesi arrecadadoras do imposto do selo,
nedo-se que tal dizoositivo foi copiado do decreto n. 44.339, do
. Se setembro de 1920, - e ao tempo dia um e outro dessee regula:'Los não havia fiscal ei eação cambial.
O atual regulamento do selo tambom cuida, no artigo 63, da apre;s1t:ação espontânea de documento "a repaelição", para regulada pagamento do selo, - não permitindo a cobrança de multas ezta
' caso: mas o parágrafo 3.° desse artigo deixa expresso que cd se
er referir às "repartições arrecadadoras'
::V - É certo que o Egrégio Conselho tem confirmado ssume eo. s docisões da Recebedoria do Distrito Federal, não considerando pus• ',eis diferenças do selagem em listas de câmbio, porque apresentoespontaneamente.
*flesse caso, entretento, trata-se de irregularidades a que se ellheie
de dolo porque são facilmente eterificáveic em docamentoe
re..ese.ntados unicamente para efeito da fieecilizaçáo do selo e que persnecerão no arquivo, sujeitos tisidefinidamente doudo loa cerreiCaso bem difererens, oomo logo co vê, do que motivou o processo
ilustrado Conselho julgou insubsistente.
- Venho, pois, ensmo. Or. ministro, pleitear a reforma do acois-*
:e e. 3.377, para C3r imposts ao Banco Alemão TransatInatico
:ta a que, pela lei, agá incontestavelmente sujeito.
:neitero a V. Faseia. os meise protestos de proftanlo respeito o
admiração.?ito Rezende, representante da Fazenda Pública.
Dia 3
Ao Se. presidente do Conselho Superior de Tarifa:
N. 386 - Comunicando que o Sr. ministro proferiu o seguinte
sseacho no processo em que é interessada a S. A. para a Venda
2 :3rasil dos Produtoo "Inichelia", e relativo ao recurso interposto
- Sr. representante da Fazenda, da decisão constante do acórdão
. 2.811, publicado r_o Diário Oficial, de 3 de setembro de 4937:
:Sou provimento ao wenn° do Sr. representante da Fazenda Para,
:armando o acórdão recorrido, restabelecor a decisão da Alfaiedego
• Santos, ô, vista CO diligênoice fisctie procedida-e pelos onferente
ee tea da importaeo G constante deoise processo.":-1," o seguinte e eeourso do Sr. representante da Fazenda:
Exem. Sr. misseVe . da I9‘22enda - Da crenformidesda com ó
'soesto no art. 162, do decreto a. 24.035, de 23 de =roo de Má,
= corro para V. Ex. do decisão contida no acórdão de fio., eUti ãluoeedo Conselho Superior de Tarifa, dando provimento co returco
'1.082, interposto Enio, Z. A. Parei Venda no Brasil doo Produtos
1:'..che1in", do ato do 22. inspetor de Atfândeges de Santos, que:
1°. em reunião eLe Comissão de Tarifa, e, posteriormente, do
•:emissão Arbitrai (Re. 412, verso), julgou legal o valo? de Mio
136.92113, veriffr.21
Isolo conferente para as mercadorias doe:ceadas pela nota u. 43.032, de 1932, em vez do que foi declarado
le"la parte, de 434:3í50, conforme os documentos apresentados;
2 0 , considerou ?emito o recurso interposto Osso ato "... (soe
...ce do não recolhiam:to da diferença de direitos no prazo de ler.
' ( T•is. 124v.)
,I)e parte várize incidentes que não vêm ao Cr" apreciarei
:s eirneiramente a pee2iininsor de perempção para depois fazê-lo quente ao mérito,
A recoreente Ceei ciência do despacho proferfflo em retinia do
;omissão AititrAl (E3. 412 v.), em 23 de janeiro de 4934. E a 5
levereieo ownetaindee - dentro do prazo, portanto, - enkrestea pesei 0

requerimento do fls. 113, pedindo para assinar tèrzno de responsabilitlade para encaminhamento do recurso ao extinto Conselho de
Contribuintes. O inspetor, no mesmo dia, proferiu o seguinte dospaoho:
"Deferido quanto à multa e indeferido, em face do acórdão 844,
do Conselho de Contribuintes, publicado no Diário Oficial, de 10 de
janeiro de 1933 e ordem n. 3, no Diário Oficial, de 17 de janeiro
último, quanto à diferença dos direitos."
A importadora foi cientificad .a dêsse despacho no dia 6, seguinte (fls. 114).
Isto, posto, e tendo-se em conta que a intimação do despacho
foi feita a 23 de janeiro de 1934, verifica-se, à vista do art. 6°,
do decreto n. 20.350, de 31 de agosto de 1931, então vigente, que o
prazo de 20 dias para o recurso, nêle estabelecido, terminou a 12 de
fevereiro seguinte.
Cumprindo o despacho acima transcrito, a parle assinou a 7 o
termo de responsabilidade relativo à multo (fls. 185), não depositando nem assinando qualquer têrmo quanto à diferença dos direitos resultante da elevação do valor, o ,que levou o conferente do
despacho, Sr. Horácio Forte, em data de 14, a fazer a representação
de fls. 123 da qual resultou o despacho de fls. 124v., detrminando
a lavratura do térmo de perempção e, finalmente, o próprio têrmo,
datado de 15 de fevereiro de 1934 (fls. 125), isto é, três dias depois
de exgotado o prazo para recurso.
• Nestas condições, é claro g indiscut'vel que não houve termo
algum, dentro do prazo para recurso, garantindo a diferença dos
direitos.
Alega a parte, entretanto, ec mo ela o acórdão recorrido, que
o termo assinado a 7 (fls. 185) o foi para garantia da aludida diferença.
Se* bem que mal redigido, verifica-se porém que diz êle respeito só e exclusivamente à multa:
1°, porque foi lavrado em virtude do despacho de fls. 113 v.,
que só o permitiu para a multa; indeferindo, taxativamente, à vista
do acórdão n. 844, do antigo Conselho de Controbuintes, e da ordem
n. 3, à Delegacia Fiscal do Amazonas (Diário Oficial, de 17 de janeiro de 1934), fosse èle lavrado quanto aos direitos, conforme doutrina então determinada pelo art. 660, da Consolidação das Leis das
Alfândegas e salientada pelo mesmo acórdão em um dos seus fundamentos: "Considerando que somente no caso de multa é que a
Nova Consolidação das Leis das Alfândegas (art. 660) permite a
coainatura de termo de responsabilidade";
20, porque a importância a que o mesmo se refere é de reis
447:1028426 e esta é justamente a miportância da multa em dobro,
como bem se verifica da informação de fls. 123, verso, discriminando:
Multa para a Fazenda .
Multa para o conferente
*Total

58:75i$200
58:75I200
117:502400

.2 a

Nestas condiçãoe, declarar - como o faz o acórdão recorrido que o termo de fls..185 garante os direitos devidos à Fazenda Nacional, é fazer afirmativa vã, sem qualquer apoio nos documentos
que instruem o processo.
Idêntica é a outra afirmativa do arésto de que havia um outro térmo garantido os direitos devidos, referindo-se ao de fls. 182.
Ora, cote outro termo foi lavrado a 24 de junho de 1932, não
podendo, ~ira, de forma alguma, substituir o que era determinado
pelo parágrafo único, do art. 7 0 , do então vigente decreto número
20.350, de Si de agosto de 1931, estatuindo que fôsse êle assinado
dentro do prazo de 20 dias, estabelecido no art. 6°.
Nestas condições, pergunto, como dar validade a semelhante
Urino para efeito de interposição do recurso se foi êle lavrado,
como vimos, em 24 de junho de 1932, e o prazo para o têrmo
recurso iniciou-se em 23 de janeiro de 1934 para terminar em 12
de fevereiro seguinte, isto é, quasi dois anos depois?
Além diseo, note-se, ainda: o dito térmo tem a sua responsabilidade limitada à importância de 150:0008000; quando a importância reclamada pela Fazenda vai a 193:136(3243.
Do exposto - e que evidentemente resulta do processo - bem
• verifica a existência da perempção:
10, porque não foi depositada a importação da diferença dos
direitos nem foi assinado qualquer termo de responsabilidade, visto
que o de fia. 485, além de só ter sido permitido para garantia da
multa (vIaa' despacho de fls. 143v.), só a ela se refere;
Panue é de se qualificar como absurda a afirmativa de que
o termo da fio. 182 substitue o têrmo determinado pelo parágrafo
único, do ert. 7 0, do então eigento decreto n. 20.350, de 31 de
agosto de Mil, para interposição do recurso:
o) ein peio fato de ter sido êle lavrado em 24 de junho de 1932,
quando o prece Co recurso começou a correr em 23 de janeiro e
torneiem a Sn do fevereiro de 4934;
b) ,Án pelo feio de dizer êle respeito à quantia de 150:000$004
quando a queotEo atual versa anbre a importância de 193:1360248
Não co 'Anue coe a parte tinha a receber uma import?ncia
superiose resultante de erro de cálculo, e, assim, seria caso de compensaçfse, /Ma porque, cismo bem salienta o conferente na infornians;40
de fls.
v.: "A exigência Osso pagmaento (direitos e multe.) 6
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Espero, assim, que V. Ex., bem apreciando a mütéria, se difeita na conformidade do art. 148, do Regulamento de Contabilidade
que proíbe a compensação de pagar rendas com direito creditório gne de dar provimento ao presente recurso para, em consequência,
contra a Fazenda, ocorrendo, no caso, a circunstância especial de anular o aeordão recorrido julgando perempto o recurso da parte;
tratar-se de uma dívida passiva do exercfcio de 1932, que por ser e, se dessa forma não entender, julga-lo nulo para o fim de restaproveniente do pagamento de taxa incompetente já estaria prescrita belecer a decisão de l a instância, acertadamente, proferida em face
se não tivesse sido reclamada em tempo, de acordo com o decreto da lei e da prova dos autos.
ar. 20.230, de 22 de junho de 1931".
Rio de Janeiro, 8 de julho de 1938. — Leão Caçador, represa/aDo exposto, pois, bem se verifica a improcedência de todos a: tante da Fazenda Pública.
•
argumentos invocados pelo acórdão para justificar a regeição da
preliminar de perempção, acertadamente levantada pela Alfândega
Diretoria Geral da Iffazenda Nacional
-recorrida.
Quanto ao mérito, versa o recurso — cromo inúmeros outros que
EXPEDIENTE no 13R. DIRETOR GERAL
tenho interposto para V. Ex. — saibre um caso de dúvida sabre
mercadorias sujeitas à direitos ad-vateretn.
Dia 5 de denembra de 1938
Meio antiquado e grandemente reduzido na Tarifa atual, mas não
embrido totalmente, como o devia ser, — a cobrança de direitos saiAo Sr. presidente do Tribunal de Contas:
bre o valor dos artigos importados é uma das portas abertas para a
lesão fiscal por parte dos importadores, já pelo emprego dos maio
N. 503 — Transmitindo as extratos da conta "Depósitos de Ter.'
sofisticas argumentos por eles apresentados para justificarem a diminuição do valor, já peta dificuldade em que se encontram co fun- assiras", concernentes ao dia 23 de novembro próximo findo.
Idêntico ao contador geral da República.
cionários aduaneiros para provarem a fraude.
No caso em debate, trata-se de "pneumáticos e câmaras de ar
para automóveis", conforme se verifica da nota de importação núCarta declaratória
mero 16.032, de 1932 a fls. 115. E afastada pelo próprio acórdão
recorrido — nos dois primeiras considerandos — a controvérsia leO diretor geral da Fazenda Nacional declara que, atendendo air
vantada quanto à forma de serem cobrados os direitas, isto é, se
°Ore o peso da mercadoria importada — de acordo com o decreto que requereu a 'Javan Line, com sede em Rotterdam, na Holanda
n. 20.092, de 21 de fevereiro de 1932 — se sôbre o valor de acordo por intermédio de seu agente nesta Capital — Raul Ozenda — estacom o determinado pelo então vigente art. 808°, da Tarifa de 1900 belecido à Avenida Rio Branco n. 9, 2° andar, concedeu, por despe,
-- nada resta a decidir senão qual seja o verdadeiro valor da mer- cho de 28 do corrente mês, exarado no processo fichado sob n. 86.249
de 1938, os favores de que cogita o decreto n. 4.935, de 4 de maio
cadoria em questão.
De conformidade com o despachado, é ele de 134:3858000; de ter 9872, ao vapor daquela Empresa — "Tiba", com 3.102 toneladas
aszôrdo, porém, com o verificado, atingiu a 193:136Z13.
Diretoria Geral da Fazenda Nacional, em 30 de novembro da
Ryge o assunto, inicialmente, o art. IP, das Preliminares da ia98. — &mero Betelita.
Tarifa de 1900, determinando que:
Ao Sr. presidente do Tribunal de Contas:
O preço regulador perra o despacho -vatoreaa =á
N.
504 — Transmitindo os extratos da conta "Despesa da União?
do mercado exportador, aumentado de todas as despesas posteriores à compra, tais como direitos de saída, fretes, sagu- 'otimamente ao dia 25 de novembro último.
Idêntico ao contador geral da República.
ros, comissão, etc., até ao porto do desembarque; e, na falta
505 — Transmitindo as extraias da conta "Receita da
destas informações, ou quando o preço assim determinado fôr
julgado lesivo à Fazenda Nacional, e preço do mercado im- -ecateernentes ao dia 21 de novembro próximo findo.
Idêntico ao contador geral da República.
portador em grosso ou por atacado, abatidas as competente°
direitos' e mais , 10 % do mesmo preço."
N. 503 — Transmitindo os extratos da conta "Despesas da União'
Ritrenaernentes ao dia 21 de novembro próximo findo.
O valor oferecido pela importadora está do acordo com os doIdantico ao contador geral da República.
cumentos relativos ao despacho. O conferente, porém, julgou-o lesiN. 507 — Transmitindo os extratos da conta "Receita da União"
vo, à vista da tabela de preços fornecida pela matriz da própria gsxcarnentes ao dia 24 de novembro último.
contribuinte ao consul brasileiro em Turim, constantes dos doIdêntico ao contador geral da República.
cumentos de fls. 12118 e informação de fls. 19121.
N. 508 — Transmitindo os extratos da conta "Despesas da União°
Nestas condições, foram feitas, indiscutivelmente, diligências no
mercado exportador, diligências estas que aumentam de impor. ~ementes ao dia 23 de novembro último.
Idêntico ao contador geral da República.
tancia quando se notar que o foram junto à própria firma matriz da
509—Transmitindo oa extratos da conta "Receita da União',
importadora.
A questão é semelhante a muitas outras levantadas cru vários ecateernentes ao dia 23 de novembro último.
idêntico ao contador geral da República.
recursos meus e dos meus anteces.eores, no sentido de se caber se
540—Transmitindo as extratos da conta "Depósitos de Terdeve ou não prevalecer sôbre o valor constante dos documentos
apresentados, o preço constante dos catálogos, listas de preços, etc. 'aaekos", concernentes ao dia 21 de novembro próximo findo.
Idêntico ao contador geral da República.
-Matéria velha, já estudada pela autoridade superior, encontrarao-la decidida com os seguintes atos, além de outros:
Ao Sr. diretor do Serviço do Pessoal:
1°, Circular ministerial n. 48, de 8 de outubro de 1929, declaN. 493 — Comunicando haver resolvido que o oficial-adminisrando:
ativo da classe J, quadro I, Tesouro Nacional, Carlos Werneck Fran.
"... não mais permitir, para iraportaatte de automóveis 'gro Genafre, tenha exercfcio na Diretoria da Despesa.
e seus pertences, quaisquer abatimentos ou descontos previsAo Sr. presidente do Tribunal de Contas:
tos em contratos ou de qualquer outra origem, devendo sor
N. 511 — Transmitindo os extratos da conta "Receita da União',
aplicada em caso de dúvida sébre a veracidade do valor con- '0p-cementes ao dia 26 de novembro último.
signado na fatura consular ou comercial, a regra do art. 14, das
Idêntico ao contador geral da República.
Preliminares da Tarifa das Alfândegas."
N. 512 — Transmitindo os extratos da conta "Receita da União",
2°, art. 20, do decreto n. 4.984, de 31 de dezembro de 1935, Zancernentes ao dia 25 de novembro próximo findo.
Idêntico ao contador geral da República.
determinando que:
N. 513 — Transmitindo os extratos da erelLa "Depósitos de Ter"Os adidos comerciais enviarão, semestralmente, às al- 0eiroz", concernentes ao dia 25 de novembro próximo findo.
Idêntico ao contador geral da República.
fândegas da República, para onde houver exportação de mercadoria do país em que servem, prospectos, catálogos e quais- N. 514 — Transmitindo as extratos da conta "Despesas da União",
quer outras relações de preços das fábric'as e estabelecimentos ~ementes ao dia 24 do corrente mês.
comerciais.
Idêntico ao contador geral da República.
Parágrafo único. Essas listas de preços serão, quando
extratas da conta "Depósitos de TerN. 5(5 — Transmitindo
possivel, acompanhadas de informações e atestados obtidos ceiros", concernentes ao dia 24 do corrente mês.
nas Bolsas de Mercadorias, Câ.rrraras de Comércio e Institutos
Idêntico ao contador geral da República.
congêneres, e servirão às alfândegas para a apuração da veAo Sr. chefe do 30 Distrito da Inspetoria Federal de Estradas:
racidade dos pregos das faturas consulares."
N. 448 — Acusando o recebimento do oficio n. 39-D, de H deste
mês, em que comunica haver assumido, interinamente, a chefia do
No mesmo sentido, há ainda, o acórdão n. 2.421, do antigo Can- 3° distrito da Inspetoria Federal das Estradas, agradece dita . comu"(asilo de Contribuintes, 'determinando que, em caso de dúvida, devo nicação.
prevalecer sébre o ,valor; da fatura o preço doa catálogos das fábriAo Sr. diretor do Pessoal do Ministério da Justiça:
clej•
1)0 exposto, pois, verifica-se, tambem, a imprazedência da de- • N. 19 -- Para o fim indicado no parecer de folhas, do diretor
'GAME° contida no acórdão recorrido quanto ao mérito, visto como, o da serviço do Pessoal deste Ministério, transmite o processo ficha&
valor verificado peia alfândega o foi conforme a i~ de preço faaa--- no Tesouro Nacional sob n. 74.645, de 1936, em que é inteseseada
o bacharel Raul Ferreira Ribeiro.
-aaaeida pela casa matriz da própria recorrente.
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Ao Sr. diretor do Serviço do Pessoal:
N. 461 — Comunicando haver resolvido que o escriturário da
miasse G, Quadro VII — Delegacias Fiscais — em comissão no Quadro Mor rio Tesouro, José Ribamar Mendes Salazar, passe a ter
exercicio na Procuradoria Geral da Fazenda.
N. 495 -- Comunicando haver resolvido que o escriturário da
classe F, (padre VII — Delegacias Fjscais — em comissão no Quadro
Mover d o Tesouro, Higino Mariano de Sousa, passe a ter exercício no
Cartório ileese Ministério.
N. /196 — Comunicando haver resolvido que o escriturário da
alasse O, Quadro VII — Delegacias Fiscais (Delegacia Fiscal em comissão nu Quadro Movei do Tse-otiro, Saint'Clair de Carvalho Lobo,
passe a ter exercício nessa Diretoria.
Serviço do Pessoal
EXPEDIENTE DO SR. MINISTRO
ADMISSÃO DE ExTitANUMERÁRIOS MENsALISTAS

Pelas portarias ns. 1.001 e 1.002, de 5 de dezembro de 1938,
do Ministério da Fazenda, foram admitidos como extranunierários
mensalistas, para desempenharem, pelo prazo de vinte sete dias,
as funções de "inspetor de 5' classe" do Serviço de Fiscalizo de
Garimpagem e Comércio de Pedras Preciosas (Diretoria das Rendas
Internas) e de "auxiliar de escrita de 5' classe" do Serviço do Pessoal
do Ministério da Fazenda, respectivamente:
Portarias — Nomes — Salários
N. 1.001 — Moacir Guanabarino Freiria. 7000.
N. 1.002 — Cecília Xavier de Barros Macedo, 500%.
EXPED/ENTE DO SR. DIRETOR GERAL DA FAZENDA NACIONAL
LICENÇAS

Por portarias de 5 de dezembro de 1938, foram concedidas as
seguintes licenças:
De sessenta dias, para tratamento de saúde, nas termos do artigo 8 0 do decreto n. 14.663, de 1 de fevereiro de 1921, ao guarda
aduaneiro da classe E. do quadro VIII — Alfândegas — do Minis,
terio da Fazenda — Orozimbo da Silva Marques Neto, com exercício
na Alfândega de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.
De sessenta dias, para tratamento de saúde, nos termos do artigo 80 do decreto D. 14.663, de 1 de fevereiro de 1921, ao escritu----rário da classe F, do quadro VII — Delegacias F;scais — do Min ; stério da Fazenda — Carlos de Sonsa Gomes, eam exercício na
Delegacia Fiscal do Rio Grande do Sul.
De três mèses, nos termos do artigo 156, letra "h", da Constituição Federal, ao oficial- administrativo da classe 1, do quadro XII
— Diretoria do Imposto de Renda — Berta de Castro Almeida nodrigues.
De sessenta dias, para tratamento de saúde, nos termos do artigo 8° do decreto n. 14.663, de 1 de fevereiro de 1921, ao guarda
aduaneiro da classe E, do quadro VIII — Alfândegas, — do Ministério da Fazenda — Aristides Sampaio, com exercírio na Alfândega
de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.
Por portaria de 6 de dezembro de 1938, foi concedida a seguinte
licenea:
De um ano, nos termos do artigo 1° do decreto n. 42, de 15 de
abril de 1935, ao escrivão da Coletoria Federal de Cabo Frio, Estado
do Rio de Janeiro, António da Cunha Azevedo, ficando-lhe marcado
• prazo de oito dias para entrar no goso da aludida licença.
EXPEDLENTE DO SR. DIRETOR DO PESSOAL
DESPACHO

Processo n. 79.342-38 — Oficio do Departamento Nacional de
Produção Animal, do Ministério da Agricultura, solicitando seja paga
ao biologista, classe K, do quadro único co mesmo Ministério, Dr.
Fasperidião de Queiroz Lima, a diferença entre os seus venc:rnentos e
%Miem do funcionário da mesma carreira, classe L, Sílvio Torres, que
esteve à disposição do Governo de Pernambuco, sem perceber vencimentos do aludido cargo, no periodo de 1 de abril de 1938 a 10
de agosto do mesmo ano — A lei n. 284, de 28 de outubro de 1936,
adotou "o princípio geral de formação de carreiras para os fundoaários civis e federais."
Examina-se neste processo, o exercício das funções de um biologista, classe L, por um biologista, classe K, do Instituto de .:eiologia
Animal. Esses funcionários, padronizados, ocupam cargos da mesma
carreira, — "biologistas," — cargos da mesma natureza. — hão obstante o regulamento da repartição, (decretos na. 24.540, de 1934 e
23.979, do mesmo ano), denominá-los "assistente-chefe" e "assistente." — "Não formam carreiras os cargos que, pe.a sua natureza,
não se submetem ao princípio geral... "acima enunciado (Art. 2*
parágrafo único, da lei n. 284).
Deste modo, aquelas denominações não chegam a dar ao aludido "biologista classe "L", as vantagens de "chefe", porque ele é
chefe apenas quanto a certas funções que o regulamenin da sua repartição lhe atribiSe. Esclarece-o .o•art. 8' da lei 284: e--. "A nova
nomenclatura de carreiras e de cargos adotada por esta lei, não . ex--,
elmo o uso, nas repartições, de outras denominações, aconselhadas
peIs necessidade do serviço e que constarem dos raspectiyos nregui,

~OS."
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Toda a exaustiva argumentação, constante deste processo, referente ao regulamento da repartição e ao decreto e. 612, de 14 de
levereiro de 1936, que, até à vigência da lei do reajlistatnento, regulava as substituições de funcionários, não chega a eoneencer que seja
ilegal a Circular deste Serviço„ n. 10, de 25 de abril de 1938, porquê
a esta ampara o art. 47 da nrópria lei n. 284: "eia. 47 — Firam
revogadas todas as disposições legais ou regulamentares que contrariarem os preceitos da presente lei, quer quanto à organização nos
quadros dos funcionários, quer quanto a remuneração dos mesnies."
Trata-se de substituição regulamentar, a-tornat.ica. Porisso brio
houve decreto. O art. 5° do decreto a. 642, citado, elucida-o: — Artigo 5° — "Todas as substituições, exceto as que se derem automaticamente, por força de dispositivo regulamentar, dependem de decreto do Chefe do Poder Executivo. — "Teia, poreatito, assento legal a-Circular n. 10, excetuando do seu rigor as sut,stituições processadas mediante decreto; o seu item 3° não contém nenhuma inovação. Considerar inexistente essa Circular, para iemihecer o império do decreto n. 642, até a vigência do decreto-iei n. 618, de 16
de agosto de 1938, é ilógico, quando a substituição que se .ixamina
não proporciana vantagem pecuniária, diferença de vencimentos,
gratificação de função, — que não existe no caso, — nem mesmo
"ex-vi" do decreto n. 842 citado. Isto mesmo esclareceu este' Serviço, no processo n. 71.989-38, em que o engenheiro Paulo .1-nito Feri-eira da Silva pediu pagamento de diferença de vencimentos, por
Dever exercido as funções de oficial da mesma carreira, de classe
superior à sua, na forma do regulamento do Departamento Nacional
de Portos e Navegação. No despacho, a que se reporta a informação
da Secção Administrativa, — fls. 8, publicado à pag. 22.425, do
"Diário Oficial" de 9 do corrente, opinou este Serviço:
"Não se justificaria, entretanto, a expedição de decreto, pois
á designação regulamentar de que se trata, verifieou-se De vigência do decreto n. 642, de 14 de fevereiro de 1936 (posterior ao regulamento aludido), determinando que: — Art. 5.° Todas as substituições, exceto as que se de e em automaticamente, p)r força de dispositivo regulamentar, dependem de decreto do Poder Executivo."
Não ha negar, a portaria à fls. 11, refere-se a urna substituição
automática, regulamentar JOMO foi dito de início e, porisso, não
dependia de decreto e, com mais forte razão, de portaria."
Não é, portanto, apoio legal para deferir-se o paeamento de diferença de vencimentos a funcionário que substituie a outrem, regular e automaticamente, a circunstância de não ter havido decreto.
Publique-se, e restitua-se o processo à Diretoria da Despesa
Pública. S. P. em 25 de novembro de 1938. — Nero Macedo, diretor
do Pessoal.
APOSTILA

No decreto de 18 de março de 1936, aposentado o escrivão da
Coletoria Federal em Canindé, no Estado do Ceará, Severino Martins
da Silva, foi feita a seguinte apostila:
" O funcionário a quem se refere o presente decreto, à vista do
que ficou resolvido no processo n. 98.899, de 1936, a fls, três verso,
chama-se "Severiano Martins da Silva", e não "Severino Martins da
Silva", como, por equívoco, foi declarado.
Serviço do Pessoal, em 3 de novembro de 1938. — Nem de Macedo, diretor."
POSSES

Dia 30 de novembro de 1938
Mimar de Castro Rego, do cargo da classe D, da carreira de
escriturário do quadro VII — Delegacias Fiscais, devendo ter exercício-na Delegacia Fiscal no Estado de Minas Gerais.
Dia 1 de dezembro de 1938
Rubens de Freitas Campeio, do cargo da classe E. da carreira de
escriturário, do quadro VIII, devendo ter exercício na Alfândega de
Sio Salvador, no Estado da Bala.
Luciano Rego, do cargo da classe D. da carreira de guarda aduaneiro, do quadro VIII, devendo ter exercido na AlfInclega do Rio de
Janeiro.
Raimundo de Freitas Uchóa, do cargo da classe F, da carreira
de escriturário, do quadro III — Recebedorias Federais.
João Jover Goulart Fraga, do cargo da classe H. da carreira de
oficial administrativo, do quadro II — Tribunal de Contas.
Dia 2
Alfredo Silveira Correia, e Jalés Tinoco, do cargo da classe D,
da carreira de escriturário, do quadro VII — Delegacias Fiscais, devendo ter exercício na Delegacia Fiscal em Santa Catarina.
Dr. Agripino Gomes Veado, do cargo, em comissão, de Procurador da Diretoria do Domínio da União, padrão L, do quadro I, deste
Ministério. •

Dia 3

Otacílio José de Faria, do cargo, Interino, da classe C, da carreira de maquinista marítimo, do quadro - VIII, devendo ter exercício, na Alfândega do Rio de Janeiro.
. Manuel Inácio de Andrade e Silva, do cargo da classe I, da carreira de oficial administrativo, do quadro II — Tribunal de Contas.
Carlos Werneck Franco Oenofre, do cargo da classe J, da cai-'
reira de oficial administrativo, do' quadro' I deste Ministério.

Dia 5
Francisco Febres da Rocha, do cargo da classe L, da eet2029. de
oficial administrativo, do quadre Y. deste

Quarta-feira
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Dia 2 de dezembro de 1938
.ao Sr. Diretor da Recebedoria do Distrito Federal:
N. 234 - Comunicando que o Sr. Diretor Gerai,- a quial foi
presente o processo n. 70.913-38, sobre pagamento de vencUnentos
aos arquivistas da classe G e II, do quadro III, deste Ministério, respectivamente, José João Pereira Bock e Manuel Pedro cia Silva, exarou o seguinte despacho:
"Para não privar o funcionário, José João Pereira Beck, de que
trata o processo, por mais tempo, de seus vencimentos, o que ocorre
desde ii de julho último, recomende-se oportunamente à Recebedoria do Distrito Federal, que, como medida transitória, sejam pagos,
pelo padrão da classe G, os vencimentos do aludido funcionário, fazê.oido-se, na respectiva folha, a necessária anotação dessa providência, que prevalecerá até que o assunto seja solucionado definitivamente.
Quanto aos vencimentos do funcionário Manuel Pedro da Silva,
promovido à classe II, da carreira de arquivista do quadro III - Recebedorias Federais - está assegurado o pagamento respectivo pelo
regime de quotas, à vista do que dispõem os artigos 23 e parágrafos
iSnico e 4° das Disposições Transitórias da lei n. 284, de 28 de outubro de 1936.
Submeta-se, a seguir, o caso à apreciação do Departamento Administrativo do Serviço Público, com a solicitação de que sejam esclarecidos este e os casos análogos.

Procuradoria Geral da Fazenda Pública
Dia 5 os. dezembro de 1938
Ao Dr. 30 Procurador ea República:
N. 1.04' - Rem e e para cobrança executiva, 2 certidões de divida do Imposk do !tenda, dos exercícios de 1934 e 1936, de números 2.163 e 2.164, da série J no iutal de 39:3028900.
- Ao CUM do Centro de Saúde n 10:
N. 1.01 ,: - Restitue os autos de multas que vieram acompanhados dos o :elos ns. 356. 355, 361, 366, 365, 371, 387, 402, 403 e
404. datados de setembro e ontubro últimos.
As divida ,. a que os mesmo3 autos se referem foram inscritas no
Registro da t)iv ida Ai. iva, tendo sido as cansequentes certidões encaminhadas á Precuraoaria da República, para a cobrança executiva,
na forma regulamentar.
- Ao chefe do Lentra de Saude n. 4.
N. 1 049 - Resilfue os autos de multe que remestestes com os
oficios ns. 875, 984, 990, 1.012, 1.013, 1.016, 1.022, 1 9.067, 1.066,
1.065, 1.064, 1.072, 1.073, 1.074, 1.075 e 1.076, datados de julho,
agosto, .setembro e outubro últimos.
As dívidas a que os mesmos se referem foram inscritas no Registro da Dívida Ativa, tendo sido as certidões correspondentes encaminhadas à Procuradoria da República para a cobrança executiva,
na forma regulamentar.
N. 1.050 - Restitue os processos de autos de multas que remetestes com os ofícios fls. 1.077, 1.078, 1.079, 1.080, 1.081, 1.084,
1.085, 1.091, 1.101, 1.102, 1.103, 1.105, 1.106, 1.107, 1.108 e 1.109,
datados de outubro último.
As dívidas a que os mesmos processos se referem foram inscritas no Registro da Dívida Ativa, tendo sido as certidões respectivas encaminhadas à Procuradoria da República, para a cobrança executiva, na forma regulamentar.
- Ao Sr. Dr. 3 0 procurador da República:
N. 1.051 - Remete para cobrança executiva 8 certidões de divida, de ns. 3.503 II. D:, 8.427 G. G., 4.126 E. I., 4.566 E. L.,
4.347 e 6.123 E. N., 1.711 E. Q. e 8.861, E. R., da taxa de saneamento dos exercícios de 4934, 4933, 1917, 1918, 1919, 1920, 1.921 -e
1922, respectivamente, no total de 5558900.
- Ao diretor da Recebedoria do Distrito Federal:
!". 1.052 - Em resposta ao ofício n. 4.076, de 21 de outubro
último, informa que o processo .aí protocolado sdb n. 31.412, de
1934, remetido à Procuradoria sol) "remessa" n. 4.022, ,de ,6 de outxUro de 1937, Tecebeu o número de sordem, no Tesouro - 90.465-37
- e foi resinando a essa Recebedoria, em 15 de janeiro do corrente
ano, através do Protocolo Geral do nosso Tesouro. (84.260-38)
- Ao Dr. chefe do Centro de Saúde n. 3:
N. 1..053 - "Restitue os autos de multas impontas a José Henrique Sei.xas e à firma Pinto Santos & imo, que -vieram -com os
ofícios as. 665 e 722, de 18 de outubro e 22 de novembro -Últimos.
A dívida a que se refere o primeiro dos prooeseos citados foi
inscrita no Registro da Dívida Ativa sob n. 5.209, série F. X., tendo sido encaminh,atia :à 'Procuradoria da República a :certidão correspondente, na forma regulamentar.
A outra dívida deixou de ser inscrita em face das razões expostas no parecer da Secção .da Dívida Ativa, constante do mesmo auto,
-solicitando informações afim de :melhor garantir a exequibilidade de
sua cobrança (91.669-38)
- Ao 1)r. chefe do Centro de Saúde n. 4:
N. 1.054 - Restitue os autos de multas impostas h firmas
D. Martins & Carvalho e Alberto de Lucca - que "vieram com os
ofícios desse Centro ns. 1.095 e 1.139, de 22 de outubro e 9 ide novembro últimos.
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As dívidas a que se referem os mesmos processos foram inscritas no Registro da Dívida Ativa sob ns. 5.213 e 5.212, série F.
X., tendo sido encaminhadas à Procuradoria da República as certidões correspondentes, na forma regulamentar.
- Ao Dr. diretor do Serviço de Febre Amarela:
N. 1.055 - Restitue os autos de multas que vieram acompanhados dos ofícios na. 1.134, 1.138, 1.165, 1.169, 1.187, 1.213,
1.286, 1.309 e 1.315, datados de setembro, outubro e novembro
últimos.
As dividas a que os mesmos autos se referem foram inscritas no Registro da Dívida Ativa, tendo sido as certidões correspondentes encaminhadas à Procuradoria da República, para .a iniciação
da cobrança executiva, na forma regulamentar.
- Ao diretor da Imprensa Nacional:
N. 1.056 - Solicita providências afim de que sejam fornecidos
a esta Procuradoria, com a possivel brevidade, os seguintes impressos, que devem obedecer aos modelos anexos:
1.000 envelopes para cartas, 1.000 ditos para ofício, 1.000 ditos
para processo, médios, 500 ditos para processo, grandes.

Diretoria das Rendas Dilemas
EXPEDIENTE DO BR. DIRETOR

Dia 6 de dezembro de 1938
Ao Sr delegado fiscal no Ceará:
N. 121 - Comunicando que o Sr. diretor geral tendo presente
processo fichado sob n. 85.846, de 1938, em que o coletor federal
em Limoeiro, Cândido Gadelha, solicita permissão para recolher por
Intermédio do Correio a renda da mesma exatoria, proferiu, em data
de 29 de novembro último, o seguinte despacho:
"A vista do informado pela Diretoria das Rendas Internas, e até
que entrem em vigor os atos a que aludem os arts. 5° e 19' do decreto-lei n. 687, de 17 do corrente mês, que dispõe sobre o recolhimento da arrecadação federal ao Banco do Brasil, defiro o pedido,
desde que o recolhimento da renda da exatoria seja feito diariamente." (Processo n. 85.845138).
Ao Sr. delegado fiscal em Sergipe:
N. 43 Comunicando que, tendo presente o processo fichado
sob n. 88.730, de 1938, em que o Comando do 23' BIC faz uma consulta sobre incidência do imposto do selo, proferiu, em 30 do mesmo
mês, o seguinte despacho:
"Declare-se à Delegacia Fiscal oficiante, que o disposto no n
da Tabela "B" § 1° do decreto n. 1.137, de 7 de outubro de 1936,
corresponde, justamente, ao determinado na mesma tabela §. 1° n. to
do decreto n. 17.538, de 10 de novembro de 1926, aliás, c,on:zondando
disposição idêntica da lei n. 202, de 2 de março da 1936, assim,
é devido o selo sómente na primeira via das cordas apreseida ias às
repartições públicas e não provenientes de contratos." (Pro.aisso número 88.730138),
Ao Sr. delegado fiscal no Espirito Santo:
N. 95 - Transmitindo uma cópia da informação prestada pelo
Serviço de Aguas do Departamento Nacional da Prodeeão n lineral,
do Ministério da Agricultura, a respeito duma reclamação do e'-proprietário da Empresa de Luz de Santa Leopoldina, ni'sse Esla rlo, contra a taxa de aproveitamento de energia hidráulic, calculada em
1:060$000. (Processo n. 74.892138).
Ao Sr. delegado fiscal no Paraná:
N. 77 - Comunicando que o Sr. diretor g,Tal, tendo presente
o processo fichado sob o n. 67.792, de 1938, referente ao extravio,
no Correio da quantia de 500$000 procedente da coletoria federai em
União da Vitória, proferiu, em data de 29 de novembro último,io seguinte despacho:
"Deixo de aprovar o ato do Sr. delegado fiscal no Paraná, à vista
dos pareceres e informação da Diretoria das Rendas internas."
O parecer desta Diretoria foi acorde com a informação e parecer seguintes, prestados, respectivamente, pelo ajudante do inspetor
chefe do Serviço de Inspeção de Coletorias. oficial administrativo
Rsron Wolf de Souza e inspetor chefe Antônio Guimarães de ,Campos nos seguintes termas:
"Trata-se neste processo do seguinte: A coletor em União, da VIterria, no Estado do Paraná, -sem' estar regularmente autorizado, mas
com a plena tolerância da Delegacia :Fiscal, vinha ha muito tempo
recolhendo os saldos da arrecadação por intermédio da agencia
postal.
Aconteceu que um desses recolhimentos, na quantia de 500;3000,
foi ,extraviado -ao correio, , osm a -violação do respectivo *registro.,
Á vista de ter a Diretoria Regional dos Correios se prontificado
a indenizar o prejuizo, o delegado fiscal resolveu autorizar a baixa
da responsabilidade do referido coletor, passando-a àquela repartição.
Para seu ato solicita a aprovado desta Diretoria.
A %num ver essa decisão não pode eer homologada por contrariar
a disposição do •art. 156 do regulamento do Código de Contabilidade
Pública:
Os agentes responsáveis por dinlãehes siiihlicos não serão etnoneraãos da responsabilidade de fundos perdidos ou furtados, senil°
mediante prova de força maior e de havererni sido observadas todas
as cautelas e prescrições regulamentares, subindo culpa ~SEM
leve dos agentes."

'
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O coleler assim não procedeu. Por isso, a sua responsabilidade,
, ,no caso, subsistirá até que seja a Fazenda Nacional indenizada do
'Tirejuizo, saja por quem fôr.
O majs que so p6derá fazer, atendendo a circunstância de não
Ler havido dolo ou T ná fé da sua parte, é permitir-se-lhe que faça
a indeniza . :iio ;ela quinta parte dos vencimentos, a exemplo do que
já se tem leii.o em casos idênticos."
"O ato r3a Delegacia Fiscal no Paraná não merece aprovação, por
não e a cen-rar amparo legal." :Processo n. 87.79238).
Ao Sr, delegado fiscal em Minas Gerais:
N. 4P1 -- Comunicando que, depois de pago o selo por verba
,rc pective, fel entregue ao procurador da Casa Bancária "Carlos
Marquez" caita-patente n. 1.903, de 25 de novembro último, expedida a r,l aor do referido estabelecimento de crédito.
Est . 1 .31?ço, outrossim, que, aos cofres da Tesouraria Geral, foi
recoihi(Ia, lambem, a quantia de 508000, correspondente a quota de
fiscalizaciin devida pelo funcionamento do sociedade em apreço.
~-.-AlltProcessc a . 77.685138).
10 Sr. diretor da Recebedoria do Distri t o Feteaal:
510 - Comunicando que o Sr. Minisiro . 1a Fazenda, iende
r) processo fichado sob n. 72.975, de 1928, ein que a firma
F. .. Mo.ara & Cia. estabelecida à Av. Rio P ranco os. 1071100, selicila, oo- ..euidade, a permuta de quatro e-:oTbaillias do impdsl.o
e três do
réis
venda‘z p i , -cantts, sendo uma do valor de
1(01.1ii,
sua propriedade, que se estraaarain, por outras perícitis. ty-0..,t,u, por despacho de 21 de novembro último, indefe'..ir
pre l ea.ain da requerente. (Processo n. 72.975138).
•10 5... diretor do Imposta de Renda:
N. 2;'-i - Comunicando que o Sr. Ministro da Fazenda, por
acta. oc '.11 de novembro último, proferido no processo fichado sob
de 1938, resolveu indeferir a solicitação feita por A.
cae: . )elecido à rua do Lavradio n. G, no sentido de :t.-3ser
l,i'rl,ilid , pagar em prestações mensais o imposto de renda reLrente
ex,,,.,.;n •in de 1933, dispensada a multa de 50 zio, em que ineorreu,
d.eerrninando, outrossár„ o arquivamento do peoces.so. (Pr)cesso
o. q7.670138).
N. ç'. 76 - O diretor das Rendas Internas do Tesouro Nacional
faz publicar, de acordo com o § 4° do art. 68, do regulamento anexo
decreln-lei n. 301, de 24 de fevereiro último, a tabela de marcos:
preyis dos produtos da fábrica de cigarros. de propriedad. r., da firma Pere• r a, Fernandes & Cia., estabelecida t Avenida Bomfim n. 2,
na cidade co Salvador, Estado da Bafa. (Processo n. 26.102138] .
T abela das marcas e dos preços dos produtos da fábrica de aia _garres, dP propriedade de Pereira, Fernandes k Cia.. sita à Avcn:cla
nrufim n. 2, na cidade do Salvador, Estado da Baia.
Marcas - Preços
Sonho de Valsa, $800.
Mondego, $800.
Maria, 8500.
Ve.ho e Novo n. 2, $500.
Jandaia, 8500.
D. K., $300.
Velho Novo, $300.
Tut una, $300.
Amilcar, $300.
Supimpa, $300.
8 de julho de 1938.- Pereira, Permwdes Cia.
•
N. 677 - O diretor das Rendas Internas do Tesouro Nacional
remetenad ao Sr. inspetor fiscal do Imposto de Consumo na 1* zona
rio Estado de São Paulo - Hortência de Morais Barreto - as representações fichadas no Tesouro. Nacional soh ris. 94.070, 94.072.,
94.074, 94.078, 94.078, 94.080, 94.082, 94.084, 94.086, 9'4.088,
94.090 e 94.092, todas de 1938, recomenda-lhe promover, cOm a possivel uraneia, se necessárias diligências, lavrando os competentes
autos de infração.
wffilonIInare

Diretoria das Rendas Aduaneiras
_
-.num Relação geral das bedidas e de gêneros alimentícios importados
do estrangeiro, analisados pelo Laboratório Nacional de Análises no
mês de setembro do corrente ano, "ex-vi" do que dispõe o art. I s . do
Decreto n. 23.234, de 12 de maio de 1934 e considerados em condioões de serem dados ao consumo público, de conformidade com o
Regulamento Sanitário em vigor.
Aguardentes:
Principais dizeres do rótulo :"Marke Asbaoh Uzalf. Produce of
Germany (Contem 40, 2°1° de álcool em volume - Análise n. 2.277,
de 9 de setembro de 19381.
Azeites:
Principais dizeres do rótulo: "Azeite puro de oliveira "Brandão"
Brandão & Cia. Ovar -- Portugal." (Análise n. 2.263, de 8 de setembro de 1938).
Principais dizeres do rótulo: "Azeite Flor do Minho" - J. Sanchez e Fernandes - Lisboa." (Análise n. 2.292. de 12 de setembro
le 1938).
Principais dizeres do rótulo: "Isidoro M. de Oliveira & Cia.
(irmãos) - Azeite puro de oliveira - "Isidoro". (Análise n. 2.436,
de 26 de setembro de 1938).
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Principais dizeres do rótulo: "Shemen Salad Oil." (Análise nOme. )
ro 2.248,. de 5 de setembro de 1938 - mistura de óleos vegetais).
Bebidas alcoolicas: - (Aperitivo)
Principais dizeres do rótulo: "Punsch - J. D. Gronstedt 8á
C°. - Kopenhagen." (-Contem 25.0°J°, de álcool em volume) - Análise n. 2.224, de 3 de setembro de 1938).
Biscoutos:
Principais dizeres do rótulo: "N. 13. C. Trade mark - Ritz
made ia U. S. A. National Biscuit Company - Address New-York

N. Y." (Análise n. 2.428, de 24 de setembro de 1938).

Principais dizeres do rótulo: "Ivan - J. Russak - Table b.tters - Kosten Posen." (Contem 41,5 0 1 0 de álcool em volume - Análise
n. 2.260, de 6 de setembro de 1938).
Bombons de chocolate:
Principais dizeres do rótulo: "Witmans Chocolate Covered Ltquid Cherries." (Análise n. 2.471, de 28 de setembro de 1938).
Condimentos:
Principais dizeres do rótulo: "Morlon Currie Powder - C & E
Morton Ltda. London England. "Análise n. 2.396, de 21 de setembro de 1938).
Farinha de trigo:
Pr i ecipais dizeres do rótulo: "Wheateworth - 1001° Wholo
Wheat Floor Fine Graham - Made by National Biscuit Company Madt in U. S. A. New-York. (Análise n. 2.416, de 23 de setembro
de 1938).
Farinha de milho - (Em lâminas ou flocos):
Principais dizeres do rótulo: "3 Minute Flaked TIominy Grita
National Oats Company - Adress Cedam' Rapide iowa." (Análise
n. 2.345, de 16 de setembro de 1938).
Frutas em calda:
Principais dizeres do rótulo: "Warrons sau Sirop - Joaquim.
'Análise n. 2.395, de 21 de setembro de 1938 - Castanhas).
Frutas secas:
Principais dizeres do rótulo: "Fane° Brand - Frutas seletas
da Califórnia Ficlelity Traduig Company - San Francisco U. S. A."
(Análise a. 2.341 de 10 de setembro de 1938).
Principais dizeres do rótulo: "Extra fine Sultana Raisins - C.
& E. Morton London England." (Análise n. 2.368, de 19 de selembrá de 1928 - Passas).
Genebras:
Principais dizeres do rótulo: "Steínhager "Urquell" H. C. Içonig-Steinhagem i Weltf." Contem de álcool em volume Análise.
•Ti. 2.295, de 12 de setembro de 1938).
Legumes em conserva:
Principais dizeres do rótulo: "Légumes séehés Knorr - Julienne." (Análise n. 2.312, de 13 de setembro de 1938).
Licores:
Principais dizeres do rótulo: "Ecku Kummel - Hartwig Kantorowicz." (Análise n. 2.294, do 12 de setembro de 1938).
Massas alimeldicias:
Principais dizeres do rótulo: "Heinz Rico Flakes With Cerca/
Cellulose Flavored With Sugar Saít and Cook2.4.1 Yeast Manufaatureâ
In U. S. A. in Il. J. lleinz Company." (Análise n. 2.350, de ta de
setembro de 1938).
Principais dizeres do rótulo: "Shredde Wheate - National Blscuit Company. The Canadian Shredded Wheat Company Ltd. Niagora Talls - Canadá". (Análise n. 2.412, de 22 de setembro de
1938).
Molhos:
Principais dizeres do rótulo: "Bleck Buck Brand - Worceatershire Sauce C ,,St E Morton Ltd. London. (Análise n 2.344, de 16 die

setembro de. 1938).
Mostarda em pó:
Principais dizeres do rótulo: "Colman's Mustard - J. J. Colmar! L1i. Loadon. (Análise n. 2.244, de 5 de setembro de 1958) .
Queijo:
Principais dizeres do rótulo: "Made ia Dernark-Danish Ohm-,
pion Registered Dania Ctiesse." (Análise n. 2.424, de 23 de setembro de 1938).
Passas:
Principais dizeres do rótulo: "Pansi itaisins San Francisco
California". Análise n. 2.638, de 17 do setembro de 1938).
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fois gras:
Paté de fole
Prinepais dizeres do rótulo: "Philippe Canaud
gras trriffé - Nantes". (Análise n. 2.267, de 9 de setembro de
1938).
Peixe em salmoura:.
Prinerpais diseres do rótulo: "Machoas escogidas em esimburt
Seleceion-Pisani & Cia. - Buenos Ayres". (Análise n. 2.253,
de 6 de setembro de 1938).
Peixe em conserva:
Principais dizeres do rótulo: "Silver pelican brand Pink
rnon - Connell Bros C.° Ltd. Vancouver". (Análise n. 2.381, de
20 do setembro de 1938).
Petits-pois:
Principais dizeres do rótulo: "Philippe Canaud - Petis-pois
fins prepares - Nantes". (Análise n. 2.269, de 9 de setembro de
1938).
Sardinhas em conserva:
Principais dizeres do rótulo: "Philippe & Canaud - Sardines
aux tomates - Nantes". (Análise n. 2.296, de 12 de setembro de
1938).
Vermouth:
Principais dizeres do rótulo: "Martini - Vermouth Produtto
da Martini & Rossi - Torino". Contem 15,0 % de álcool em volume
- Análise n. 2.278, de 10 de setembro de 1938).
Principais dizeres do rótulo: "Vermouth Ramos Pinto - Adriano Ramos Pinto - Porto". (Contem 19,4 % de á000l em volume Análise n. 2.378. de 20 de setembro de 1938).
Principais dizeres do rótulo: "Vasconcelos Vermouth Portuguez - Marca registrada - J. Vasconcellos - Lisboa App. pela
Insp. F. G. Alimentícios". - Aná.'ise n. 16.388 do Laboratório
Bromatológieo, de 7-1-1932. (Contem 17,1 % de ácool em volume
- Análise n. 2.365, de 19 de setembro de 1938).
Vinagres:
Principais dizeres do rótulo: "J.T.P.J. - Vinagre Theotonio - marca registrada - garantida puro vinho - João Theotonio Pereira Jor. Ltd." - (Análise n. 2;266, de 9 de setembro
da 1938).
Vinhos:
Principais dizeres do rótulo: *Real Companhia Vinicola do
Norte de Portugal - VIG - Lagrima Quina. (Contem 16,9 % de
acool em volume --Análise n. 2.397, de 21 de setembro de • 1938).
Principais dizeres do rótulo: "Um Raphael St. Raphael Quinado au viu vieux rancio - Société St. Raphael Siegé Social
Paris. (Contem 17,8 % de álcool em volume - Análise n. 2.401,
de 21 de setembro de 1938 - Vinho Quinado).
Principais dizeres do rótulo: "Vinho do Porto --Quinado Constantino S. • V.P. - Constantino Ltda. Porto •- (Contém '17,8 %
de álcool em volume - Análise n. 2.259, de 8 de setembro de
1938).
Principais dizeres do rótulo: "Cacho d'Oiro Ca. C. da Agricultura das Vinhas do Alto Douro - Porto".. (Contem . 9,9 % de
álcool em volume - Análise n. 2.415, de 23 de setembro de 1938).
Principais dizeres do rótulo: "Quinado Ramos Pinto - Amargo, Tónico. Aperitivo, Digestivo - Adriano Ramos Pinto - Porto."
(Contem 20.3 %de ácool em volume - Análise n. 2.372, de 19 de
setembro de 1938)*.
Principais dizeres do rótulo "Companhia Velha - Dom José
- Vinho do Porto". (Contem 20,0 % de álcool em volume - Vinho fino de. sobremesa Análise n. 2.410, de 22 . de setembro
de 1938).
Principais dizeres do rótulo: "Ermida - Vinho branco .-.Real
Companhia Vinicola do Norte de Portugal - Porto". (Contem
10,6 % ie álcool em volume vinho branco - Análise n. 2.480, de•
28 de setembro de 1938).
•
• *Principais dizeres do rótulo: "Grand Chablis - A. Nairot *Crriere Dijon et Chateai' clu Clos - Vogeet - Bourgogne -- France". (Contem 12,0 % de álcool em volume - Vinho branco de mesa
.- Análise n. 2.448, de 26 de setembro de 1938.)
• Principais dizeres do rótulo: "Vino Espumante Aleman-Henkelt Trocken" - Contem (não está declarado a força alcoólica) • Vinho espumante semelhante ao champagne - Análise' n. 2.249,
de 5 de setembro de 1938).
Principais dizeres do rótulo: "Quinado Isidoro - Denominação
Me g istracia (e dentro do Contorno de uma letra Ri Vinho Velho A,
fsidoro Gonçalves Madeira". (Contem 18;8 % de álcool em volume
- Vinho quinado - Análise n. 2.481, de 28 de seternbro de 1958).
Xarope:
Principais dizeres do rótulo: "Towle's Log Cabin Syrup Absoilutely Pure Made of Cane Socar and Maple Sucar - The Log Cabia
Froducte C.° Division of General Focais Corporation Hoboken
1N.J.1J.S.A." (Análise ri. 2.475, de 28 de setembro de 1938 Xarope ntin madicinal).
•
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• Whisky:
Principais dizeres do rótulo: "Presidente - Special Reserve
- Faeosch Wrisisj - Asa. Orenlow Srothers". (Cartismo 41.2
álcool em volume - Análise n. 2.499, de 30 de setembro de 1938).
Fermento:
Principais dizeres do roluio: "Fermento Português da Crui
Quebrada - Portugal - Fsbrica Portuguesa de Fetmentos Holandeses Ltda." (Análise n. 2.336, de 16 de setembro de 1938).
Conselho Superior de Tarifa
SESSÃO ORDINÁRIA DA

1'.

CÂMARA DO CONSELHO SUPERIOR DE

Taram

Realizou-se no dia 25 de novembro de 1938, às la 1/2 horas, a
20'. sessão ordinária da 1'. Carnara do Conselho Superior de Tarifa.
Compareceram os Srs. Drs. Ilddebrando Newton de Barcelos, presidente; Alberto Solano Carneiro da Confia e Otávio Lopes Sá Campo)
o Sr. bacharel Leão Caçador, representante da Fazenda Pública e o
Sc. Leonardo Guimarães, secretário. Faltou por motivo justificado
o Dr. Antenor da Fonseca Rangel Filho.
Aberta a sessão, foi lida a ata da sesâo ordinária anterior, realizada no dia 2-3 do corrente, a qual foi aprovada.
A seguir procedeu-se a distribuição dos processos abaixo enuDurados pelos seguintes relatores:
Ao Dr. A. Rangel Filho - 1.321-A, 1.376-A, 1.332-A, 1.305-A
e 4.339-A.
Ao Dr. H. Barcelos - 1.125-A, 4.129-A,
1.138-A e
3.348-A. •
Ao Dr. Sá Campos - 1.324-A, 1.329-A, 1.334-A e 3.668.
Ao Dr. A. Solano - 4.081-A, 1.196-A, 1.331-A, 1.338-A e
.
4.631.
Á
Á hora do expediente foram lidos os ofícios do chefe do Gabi-flete do Ministério da Fazenda, comunicando que S. Excia. proferira, nos recursos interpostos pelo representante da Fazenda doe
Acordãos s. 3.939, 3.147, 3.413, 2.896, 3.489 e 3.488, de interesse
3
das firmas J. A. Salicrup & Cia., The Caloric Co., Empresa Sul Bra• aileira de Eletricidade, J. Y. Caso Co., The Texas Co. (South América Ltd.) Paul J. Christoph, os seguintes despachos:
Ofício n. 369 de 23-11-1938. - Nego provimento ao recurso do
Sr. representante da Fazenda, para confirmar, por seus fundamentos,
o Acordão recorrido, de acordo com o parecer do Sr. diretor das
•
/tendas Aduaneiras.
Ofício n. 332 de 3-11-1938. - Nego provimento ao recurso eig1:::;
Sr. representante da Fazenda, para confirmar o Aeordão recorrido,
por seus fundamentos.
Ofício n. 328 de 31-10-1938. - Nego provimento ao recurso do
Sr. representante da Fazenda, para confirmar o Acordão recorrido,
por seus fundamentos.
Ofício n. 338 de 4-11-1938. - Dou provimento ao recurso do
Sr. representante da Fazenda, para, reformando o Acordão recorrido, restabelecer a decisão de primeira instância.
Ofício n. 324 de 18-10-1938. - Deixo de tomar conhecimento
do recurso de fls., de acordo com os fundamentos do Acordão anexo.
Ofício n. 345 de 11-11-1938. - Tomo conhecimento do recur=0
do Sr. representante da Fazenda para, reformando o Acorda° recorrido, mandar classificar a mercadoria como - chapas de zinco para
'gravar. -.do art. 725-3 da Tarifa e taxa de 2$600 por quilo.
Ofício n. 346, de 11-11-1938.. - Tomo conhecimento do recurso
do Sr. representante da•Fazenda para, reformando o Acordão redarridos mandar' classificar a mercadoria como - chapas de zinco pari
gravar - do art. 725-3 da Tarifa, e taxa de 2$600 por quilo.
A seguir foi lido o ofício n. 340, de 8-11-1938, comunicando
,que S. Exa. por , despacho de 27 de outubro último, resolvera mandar
arquivar o processo
relativo ao J.1cordão n. 2.150, em que é interessado Augusto Caldas.
Passando-se à ordem do dia, foram julgados os seguintes recursos:
11111
Dia 7 de dezembro de' 1938
• •• •
Classificação de merca'N. 2.1861275 . - Aziz Nadei. & Cia
:dedo' - Alfândega do Rio - Relator Sr. Sá Campos. - Negou-se
provimento ao recurso, unanimemente.
•
N. 1.233 - A - 3e8 - Freitas Couto & Cia . - Classificação de mer, lano. -- Negou-se
cadoria - Alfândega do Rio - Relato': Dr. A. go
provimento ao recurso, unanimemente.
N. 1.237-A-371 - Henri Rogers Sons & Co. of 'Brasil Ltd. Classificação de mercadoria - Alfândega do Rio - Relatos Sr. Sã
Campos. - Negou-se provimento ao recurso, unanimemente.
N. 1.238 - A - 372 - Fábrica Guntlier Wagner Lida - Classificação de mercadoria - Alfândega do Rio - Relator Dr. A. &dano. Julgada a preliminar de perempção, negou-se provimento, unanimemente.N. 1.242-A-375 - J. R. Kanitz - Classificação de mercadoria
- Alfandega , do Rio - Relator Sr. Sá*Campos. - Negou-se proviroento •ao recurso, unanimemente..
N. 1.243-A-376 - Aires & Sou - Classificação de merea.loris
Alfândega do Rio --s Relator Sr. Sá Campos. - Negou-se provimento ao recurso, unanineernecIP.
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N. 1.010-A-III - S/A Philips do Brasil - Classificação de
mercadoria - Alfândega do Rio - Relator Sr. Sá Campos. - Negouse provimento ao recurso, unanimemente.
N. 1.074-A-266 - Ferreira de Matos & Cia - Classificação dei
• ca ciaria - Alfândega do Rio - Relator Dr. H. Barcelos. gou - se pnvimento ao recurso, unanimemente.
N. 1.252-A-383 - S. A. B. Estabelecimentos Mestre & Blatgé
- Urira-ação de mercadoria - Alfândega do Rio - Relator Sr.
Sá Campos. - Negou-se provimento ao recurso, unanimemente.
N. 1.258-A-387 - Hasenclever & Cia. - Classificação de mercadoria - Alfândega do Rio - Relator Sr. Sá Campos. - Negouse provimento ao recurso, unanimemente.
N. 1.260-A-388 - The Sydney Ross Co. - Classificado de
mercadoria - Alfândega do Rio - Relator Dr. A. Solano. - Negou-so provimento ao recurso, unanimemente.
N. 1.263-A-391 - The Sydney Ross Co. - Classificação de
mercadoria - Alfândega do Rio - Relator Sr. Sã Campos. - Negou-se provimento ao recurso, unanimemente.
N. 1.264-A-392 - Hasenclever & Co. - Classificação de mor"eadoria - Alfândega do Rio - Relator Dr. A. Solano. - Negou-se
provimento ao recurso, unanimemente.
N. 1.268-A-395 - Dela Comera, Venturini & Cia. - Classifi•ação de mercadoria - Alfândega do Santos - Relatar Sr. Sã Campos. - Negou-se provimento ao recurso, unanimemente. N. 2.780-R-222 - Cia. Industrial Pirai - Classificação de iner-*
eadoria - Alfândega de Porto Alegre. - Pedido de „Reconsideração do Acordão n. 774 - Relator Dr. Hildebrando Barcelos. - Indeferiu-se o pedido de reconsideração, unanimemente.
N. 3.780-11-222 - Cia Industrial Pirai - Classificado de mercadoria - Pedido de Reconsideração do Aeordão n. 2.228 - Alfândega do Rio - Relator Dr. H. Barcelos. - Indeferiu-ee o pedido
de reconsideração, unanimemente.
N. 3.965-11-226 - The Caloria Co. - Classificação de mercadona - Alfândega do Rio - Relator Dr. H. Barcelos. - Pedido
de Reconsideração do Acordão n. 2.373. - Indeferiu-se o pedido de
reconsideração, unanimemente.
1.152-A-30i - 1.2,44-A-377 - t.234-A-369- t.436(Ç
Adiados
A/174 - 1.080-A-268 - 1.139-A-34)7 - I..221/A/359 - 4.222/A
300.
Secretaria da 1'. Câmara do Conselho Superior da Tatigii.
241-11-1R38. - Leonardo Guimarães, secretário.

Diretoria do Domini° da Una()
DIVISÃO DE ENGENHARIA E OBRAS
EXPEDIENTE Do SR.
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Processos despachados
Dia 30 de novembro de 1938
N. 58.025-36 - Contrato de aforamento de terténd Idó
de marinha, à rua Barão do Triunfo, em Recife, Pernambuco, em
que é interessado Luiz Dubeux. Proposta a devolução do processo
ao S.R.D.U., no Estado de Pernambuco, Para fazer lavrar novo
termo contratual e publicá-lo, e outras providénotas. - Aprovado.
Dia 1 de dezembro de 1938
N. 91.678-38 - Aforamento de terreno, .na fazenda "CdrregO
*Antas", em Friburgo, Estado do Rio, em que é interessado Caetano de Andrade. Proposta a aprovação do termo assinado, seguida
de urgente devolução do processo ao S.R.D.U. no Estado do Rio,
para a publicação do mesmo termo, correndo a respectiva despesa
por meta do enfiteuta, a outras providencias. - Aprovado.
X. 84.205-38 - Proposta de C. Kuehne & Cia. de arrendameO4
to de terrenos de ~naves, situados nos ~Japim de Sio Prenotam, Joinvile e Parati, encaminhada pelo oficio ii. 891, de 24 de
outubro último, da Delegacia Fiscal em Santa Catarina. - De acordo com a informação e parecer, resolvo, nos termos do art. 14, lei e 4 do decreto a. 3.1042, de 23 de setembro último, anular
a eonoorréncia efetuada e autorizar uma outra para o arrendamento
total ou parcial dos mangues de que se trata, o que feito, deverá ser
publicada a sua ata, para observãnela do, disposto no art. 750, do
Código de Contabilidade. Restitua-se, para sua ciando e devidas
providénolas, o processo ao Serviço Regional em Santa Catarina.
EXPEDDRNTH DO SR. CIIEPZ DA DIVISÃO

Processos despachados
Dia 30 de novembro de 1938
• 8ri .466-38 - Requerimento de Maria Neves do Nas-cifoonto
ioedindo sua inscrição de ocupante do oterreno de marinha, em Santa
I ucia, nr cidade de Vitória. - Restitua-se ao Serviço Regional
Diretoria no Espírito Santo, para esclarecimentos.
•
.472-38 - Aforartento de terreno acrescido de marinha,
á rua Barão doe Itupemirirn, na cidade d eVitoria, requerido peloS
herdeiros de Segundo Bento dos Santos e transferido pelos mesmos
a Carlos Schroth. - Encaminhe-se ao Serviço Regional desta Di,
r p tnra no Espírito Santo, para satisfação de exigência..

DIVISÃO DE CADASTRO E REGISTO
ExPEDIENTE DO SR. DIRETOR
Dia 16 de novembro de 1930
Ofícios:
Ao Sr. diretor geral da Fazenda Nacional:
N. 703 - Retificação do decreto-lei n. 790, de 13 de outubrO
último.
Dia 17
Ao Sr. cnefe regional no Estado do Amazonas:
N. 708 - Remetendo cópia que contem elementos técnicos re.,
ferentes a diversos próprios nacionais situados nesse Estado.
- Ao Sr. diretor de Engenharia da Guerra:
N. 1.17I-D.A. - Referente a demarcação das fazendas São
Bento, São Marcos e São José.
- Ao Sr. diretor da Contabilidade do Ministério da Viação e
Obras Públicas:
N. 1.183-D.A. - Restituição do processo n. 21.456-38, desse
Ministério.
- Ao Sr. diretor geral de Fazenda do Ministério da Marinha:
N. 1.186-D.A. - Reiterando os termos do oficio n. 715-DA,
de 7 de julho último.
- Ao Sr. diretor do Serviço de Irrigação, Reflorestamento
Colonização do Ministério da Agricultura:
N. 1.187-D.A. - Reiterando os termos do oficio n. 861-D.A.,
de 12 de agosto último.
Dia 24
Ao Sr. diretor da Secretaria do Ministério da Guerra:
N. 1./88-D.A. - Reiterando os termos do oficio n.- 877-D.A.,
dl 13 de agosto último.
- Ao Sr. diretor de Engenharia do Ministério da Guerra:
N. 1.189-D.A. - Reiterando os termos do oficio n. 979-D.A.,
de 5 de setembro de 1938.
.-. Ao Sr. diretor geral de Fazenda do Ministério da Marinha::
- Ao Sr. diretor geral de Fazenda do MinistCrio da Marinha:
N. 1.190 D. A. - Reiterando os termos do oficio n. 688-D. A.,
--7ffl 30 de Junho último.
,
- Ato Sr. diretor do Expediente e Contabilidade do Ministério da
Ogricultura:
N. 1.I91-D. A. - Reiterando os termos do ofício a. 641-1). A.,
kle 22 de junho último.
- Ao Sr. diretor da Estrada de Ferro Central do Brasil:
N. 1.192-D. A. - Reiterando os termos do oficio n. 943, D. A.
de 30 de agosto último.
- Ao Sr. diretor da Estrada de Ferro Central do Brasil:
N. 1.193-D. A..- Reiterando os termos do oficio n. 990-1).
2f.., de 6 de setembro de 1938.
- Ao Sr. diretor de Fundos do Exército:
74. 1.194-D. A. - Reiterando os termos do oficio n. 970-1).
.„4., de 3 de setembro último..
-Ao Sr. diretor geral dó Contabilidade do Ministério da Viação
Obras Públicas:
N. 1. .195-1). A. - Reiterando os termos do oficio n. 459-1). A.,
de 7 de maio último.
- Ao Sr. chefe ao Serviço Regional no Estado de Goiás:
N. 732 - Reiterando os termos do ofício n. 560-D. A„ de 6 de
Setembro de 1938.
- Ao Sr. diretor geral do Departamento Nacional da Produm
glio Vegetal:
N. 11 .217-D: A. - Reiterando cor termos do oficio n. 867-1). A.4
dó 12 del agosto. últiMo.
Ao Sr. diretor. de. Estrada de Perro Centra/ do Brasil:'
N. 1.218-1). A. - Reiterando os termos do oficio n. 443-D. A.,
de 1 de maiiy último).
- Ao ite. diretor geral: de ~habilidade 60 Ministério da Z.
nein
•
N. 1.220-D. A. - Reiterando os termos dó oficio n. 985-D. A.1
de ti de setembro fatiam.
- Ao Sr. diretor gorai do Departamento dOs Correios e Teld.
grafai::
i.221-D. A. - Reiterando os termos do oficio n. 9004XA.,, de 2 de setembro último.
- Ao Sr., diretor da Estrada de Ferro Central do Brasil:*
N. /..222-1).. A. - Reiterando Os termos do oficio n. 879-D. Az.„
de 13 de agosto último.
- Ao, Sr. diretor de Departamento Nacional da Produção Vow
getal::

N. 1.223-D. A. - Reiterando os terrn% do ofício n. 331-D.
A., de 1° de: abril último.
- Ao Sr. diretor da Estrada de Ferro Central do Brasil:
N. 1.224-D. A. - Reiterando os termos do ofício n. 677-D. A.,
de 29 de junho último.
- Ao Sr. diretor geral da Contabilidade do Ministério da Agricultura:
N. 1.225-D. A. - Reiterando os termos do offeio ri. 8d1-D. A.,
de 13 de agosto último.
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— Ao Sr. coletor das Rendas Federais de Santa Bárbara: Minas
Gerais. .
N. 734 — Reiterando os termos do ofício n. 42, de 11 de maio
último.
— Ao Sr. subdiretor da 4* Subdiretoria da Prefeitura do
Distrito Federal:
N. 1.226-1). A. — Reiterando os termos do oficio n. 581-D.-A.,
de 13 de junho último.
— Ao Sr. diretor do Serviço ile Contabilidade do Ministério do
Trabalho Indústria e Comércio:
N. 1.227-13. A. — Referente as fazendas São Bento, São Marcos e São José.
— Ao Sr. diretor da Diretoria de Contabilidade do Ministério
da Agricultura:
N. 1.229-D. A. — Referente as fazendas São Bento, São Marcos
e São Jose'.
— Ao Sr. diretor geral do Departamento dos Correios e Telégrafos:
N. 1.235-D. A. — Reiterando os termos do ofício n. 574-D. A.,
de 11 de junho último.
— Ao Sr. diretor geral de Contabilidade do Ministério da Viacío
N. 1.237-D. A. — Reiterando os termos do oficio n. 492-D. A.,
de 20 do maio último.
-- Ao Sr. chefe do Gabinete do Ministério da Justiça:
N. 1.238-D. A. — Reiterando os termos do ofício n. 781-D. A.,
de 20 de junho último.

Câmara de Reajustamento Econômico
Expediente do dia 6 de dezembro de 1938
Foram mandadas protosolai as pesieZes de psdidos de reconsideração referentes aos processos de na. 17.354, 29.738 e 20.735.
O Sr. presidente despachou favoravsfmente a. petiçóes em que
os interessados nos processos de ne. 16.479, 17.307. 4.503 e sem
número, pediam a juntada de documentos.
Manctou-se dar as certidões pedidas de refereasia aos processos
de ns. 24.716, 7.944, 25.013, 30.085, 29.923 e 25.16G. •

Câmara de Reajustamento Econômico
SESSÃO DE 5 DE DEZEMBRO
No processo n. 26.124, série B (Carasinho — Rio Grande dd
Sul), decidiu adotar as contusões do Relatório de fls. 41, em virtude
das quais são concedidas a redução de 50% no débito de F. Guilherme Sudbrack e a cansequente indenização de quatorze contos de
reis (14:0002000), em apólices, ao credor Banco Nacional do Comércio, continuando a cargo dos devedores a fração não reajusfável de
sessenta e tres mil e cincoenta reis (638050) de conformidade com
o decreto n. 24.2S3 de 12 de maio de 1934. — Sérgio de Oliveira.
presidente. — Reginaldo Nunes. — Ernesto Rangel, relator.
No processo n. 20.125, série E (Carasinho — Rio Grande do
Sul). decidiu adotar as conclusões do Relatório de fls. 42, em virtude das quais são concedidas a redução de 50% no débito de F. Guilherme Sudbrack e sua mulher e a consequente indenização de quatorze contos e quinhentos mil réis (14:5008000), em apólices, ao credor Banco Nacional do Comércio, continuando a cargo dos devedores
a fração não reajustável de quatrocentos e dezesete mil réis (4178000)
de conformidade com o decreto n. 24.233 de 12 de maio de 1934. —
&faio de Oliveira. presidente. — Reginaldo Nunes. — Ernesto Rangel. relator. •
No processo n. 17.278, série C (Silvianópolis — São Paulo),
decidiu adotar as conclusões do Relatório de fls. 28, em virtude das
quais são concedidas a redução de 50% no débito reajustável de Maria
Palma de Magalhães e a conseqüente indenização de sessenta. c oito
centos de réis (68:0002000), em apólices ao credor Banco Santari!ense, continuando a cargo dos devedores a fração não reajustável
do vinte e dois mil quinhentos e setenta e cinco réis (2.221 375) de
contormidade com o decreto n. 24.233 de 12 de maio de 1934. —
Segui de Oliveira, presidente. — Reginaldo Nunes, relator. — Ernesto Rangel.
No processo n. 12.669, série C (Graça — São Paulo), em que são
declarantes Banco do Pouso Alegre Limitada, decidiu adotar a conclusão do Relatório de fls. 33 em virtude da qual é denegado o reajustamento requerido. — Régio de Oliveira, presidente. — ReginaldoNunes. — Ernesto Rangel, relator.
No processo n. 17.134, série ,C (Xiririca — São Paulo) em que
é declarente Francisco Ceiani, decidiu adotar a conclusão do Relatório
de flE. 24 em virtude da qual -é denegado o reajustamento requerido.
— Sérgio de Oliveira, presidente. — Reginoldo Nunes. — Ernesto
Rangel, relator.
No processo n. 27.462, série C (Sorocaba — São Paulo) em que
são declarentes Sousa Queiroz St Comp., decidiu adotar a conclusão
do Relatório do fls. 39 em virtude da qual é denegado o reajustamento requerido. — Sérgio de Oliveira, presidente. — Reginaldo
Nunes. — Ernesto Rangel, relator.
No processo n. 28.112 série C (Gaconde — São Paulo) em que
aão declarentes Espólio de Archanjo Teselin e António Tesolin, decidiu adotar a conclusão do Relatório de fls. 42 em virtude da qual é
denegado o reajustamento requerido. — Sérgio de Oliveira, preside:ate. relator, — Reginaldo Nunes. —Ernesto Rangel.

ile 19'd8

No processo n. 28.466, série C (São Paulo — São Paulo) em que
é declarante Enéas Caldas Teixeira de Carvalho, decidiu adotar a conclusão do Relatório de fls. 35 em virtude da qual é denegado o reajustamento requerido. — Sérgio de Oliveira, presidente. — Regimacio Nunes. — Ernesto Rangel. relator.
No processo n. 30.071, série B (São Paulo — São Paulo) em que

é declarante Helena Matarazzo, decidiu adotar a conclusão do Rela-

tório de fls. 38 em virtude da qual é denegado o reajustamento requerido. — Sérgio de Oliveira, presidente. — Reginaldo Nunes. —
Ernesto Rangel, relator.
No processo n. 12.288, série C (Bagé — Rio Grande do Sul) em
que é declarante Nicanor Rodrigues da Silva, decidiu adotar a conclusão do Relatório de fls. 44 em virtude da qual é denegado o reajustamento requerido. — Sérgio de Oliveira, presidente. — Reginaldo
Nunes, — Ernesto Rangel, relator.
No processo n. 24.379, série B (São Francisco do Paula — Rio
Grande do Sul) em que é declarante Banco Porto Alegrense, decidiu
adotar a conclusão do Relatório de fls. 63 em \ilude da qual é denegado o reajustamento requerido. — Sérgio de Oliveira, presidente.
— Reg,s naldo :Nrunes. — Ernesto Rangel, relator.
No processO n. 20.085, série C (Trajano de Morais — Rio de
Janeiro) ern que é declarante Banco do Município de São Francisco de Paula Soc. Con. Ltd., decidiu adotar a conclusão do Rolaótrio de fie. 27 em virtude da qual é denegado o reajustamento requerido. — Sergio de Oliveira, presidente. — Reginaldo Nunes. —
relator.
Ernesto
Yo processo n. 27.477-B (Descalvado. S. Paulo), decidiu adotai' a conclusão do Relatório de fls. 141 em virtude da qual "ex-vi"
do decreto n. 24.233 de 12 de maio de 1934, fica obrigado o credor
Protsópio • Carvalho, em liquidação a dar quitação plena a Joaquim
Alves Aranha do seu débito verificado (1-40:057$800 e 97:9018500),
recebendo em apólices, 50% do mesmo débito, ou sejam 70:00080(10,
ieferentes. ao 1' débito e 48:5008000, referentes ao 2° débito, deven,io
as indenizseões ficar á disposição do Juizo de Direito da 1' Vara do
Orphãos e Anexos da Ccrnarca da Capital de São Paulo. — Sérgio de
Oliveira, presidente. — Reginaldo Nunes. — Relator. — Ernesto

J?rniei.
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No processo n. 28.626-B (Rio Formoso, Pernambuco', decidiu
adotar a conclusão do Relatório de fls. 50 em vistude da qual, "ex-vi"
(1) derreto a. 24.233 c'e 12 de maio de 1934, fica obrigado a credora
Societé Belge de Bank Sociedade Anonyina a dar quitação plena a
Miguel Otávio de Meio do seu débito verificado (400 :0448000), recebendo em apólices. 50% do mesmo débito. ou sejam duzentos contos de réis (200:0ffOSC00). — Sérgio de Oliveira, presidente. — Reginaldo Nunes, relatou. -- Ernesto Rangel.
:No processo n. 26.893-B (Curitiba, Paraná), decidiu adotar anc.,
conclusão dos votos dos dois Juizes revisores, em virtude da qual são
1
'concedidas a redução de 50% no débito de Martins Alves de Camargo
e a correlata indenizaeR0 de 61:000$000 em apólices ao credor Blue()
Nacional do Comércio, continuando a cargo do devedor a fração irreajuslável de 2301000, de conformidade com o decreto n. 21.233 de 12
de maio do 1934. — Sérgio de Oliveira, presidente. — Reginaldo
Nanes, redator. — Ernesto Rangel.
No processo n. 26.767-C (Itsberá. São Paulo \ resolveu adotar a
cem-111s:10 dos votos dos Juizes revisores, em virtude da qual é denegado o reajustamento requerido, ordenando o arquivamento do prerente processo. — Sérgio de Oliveira, presidente. — Reginaldo Nunes
reator. — Ernesto Rangel.
Pedido de reconsideração:
No pedido de reconsideração n. 1.791, processo- n. 21.481-B
(Curitiba, Paraná). — Resolveu, de acordo com os votos dos dois juizes revisores, dar provimento ao pedido de reconsideração formulado a fls. 122 e seguintes e assim sendo, conceder a redução de 50% no
débito (20:32.588890., de Martins Alves de Camargo e a correlata indenização de 10:0008000 em apólices, ao credor, Banco de Curitiba,'
continuando a cargo do devedor a fração irrenjustável de 1678945.
- Sérgio de Oliveira, presidente. — Reginaldo Nunes, relator.

Ernesto Rangei.

No pedido de reconsideração n. 1.830, processo n. 21.597-8
(Curitiba, Paraná). — Resolveu dar provimento ao pedido de reConsideração formulado a fls. 130 e seguintes e, assim sendo, conceder •
a redução de 50% no débito de 363:3678500 de Martins Alves de Ca-NI
more° e a correlata indenização de cento e oitenta e um contos e quinhentos mil réis (121 :?"300$000), em apólices ao Banco Francez e Italiano para a America-do Sul, continuando a cargo do devedor a fração,'
-irreajustável de 1838750. — Sérgio de Oliveira, presidente. — Reginaldo Nunes, relator. — Ernesta.Rangel.
No pedido de reconsideração n. 1.870, processo n. 21.738-8
•
(Curitiba, Paraná). — Resolveu dar provimento ao pedido de reconsideração formulado a fls. 49 e seguintes e, assim sendo, conceder
a redução de 50% no débito de (103:5802700) de Martins Alves de
Camargo e a correlata indenização de cincoenta e um contos e quinhentos , mil réis (51:5002000) em apólices ao credor Banco do Estado do Paraná, S. A., continuando a cargo do devedor a fração irreajustável de 2908350. — Sérgio de Oliveira, presidente. — Reginaldo
Nunes, relator. — Ernesto Rangel.
No pedido de reconsideração n. 1.941, processo n. 21.8'75-e
(Curitiba, Paraná). — Resolveu dar provimento ao pedido de reconsideração formulado a fs. 51 e seguintes e, assim sendo, conceder a
redução de 50% no débito de (84:5678600), de Martins Ales de Camargo- e a correlata indenização de quarenta e dois contos de Mia
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ç42 :0008000) em apólices, ao credor Bank of London & South AmeRecebedoria do Distrito Federal
rica Limi(ed, continuando a cargo do devedor a fração irreajustavel
18e 288(10. — Sérgio de Oliveira, presidente. — Reginaldo, relator.
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR
9.- Ernesto Rangel
',
Dia G de dezembro de 193/
No pedido de reconsideração n. 3.888, processo a. 24.363-G
JaCarezinr0, Paraná). — Resoleu manter a decisão lançada a fls.
Precatórios despachados:
deste processo, julgando improcedente o pedido de reconsideração.
N. 46.169-938 — Juizo da 5 a Preteria Criminal, entrega de réis
.-- Sérgio de Oliveira, presidente. — Relator. —lieginaldo Nunes. —
5006000 (quinhentos mil réis) a favor de Ernani Cor, )1. — Cumn ;Ernesto Rangel.
pra-se.
No pedido de teconsideração n. 3.998, processo n. 28.783-C
N. 46.170-938 — Juizo da 5 a Pretoria Criminal, entrega de
t • (Batueotú, São Paulo). -- Resolveu manter a decisão lançada a fls. 4008000 (quatrocentos mil réis) a favor
de Domingos Lopes Pache47 deste processo, julgando improcedente o pedido de reconsideração; co. — Idem.
— Sérgio de Oliveira, presidente. — Reginaldo Nunes. — Ernesto
N. 46.171-938 — Juizo da 5 a Pretoria Criminal, entrega de réis
Rangel
3008000 (trezentos mil réis) a favor de Herminio Afonso de Sousa.
No pedido de reconsideração a. 3.999, processo n. 28.985-C — Idem.
N. 42.970-938 — Juizo da l a Pretorio Criminal, entrega de
(Boturatú, Santo Amaro, São Paulo). — Resolveu manter a decisão
lançada a fls. 35 deste processo, julgando improcedente o pedido de 400$000 (quatrocentos mil réis) a favor de Valdemar Cotrim
reconsideração. — Sérgio de Oliveira, presidente. — Relator. — jnith. — Idem.
14. 48.174-938 — Juizo da i a Preteria Criminal, entrega de
sekifieginaldo Nunes. — Ernesto Rangel.
3008000 (trezentos mil réis) a favor de Valdemar "Cotrim ZaNo pedido de reconsideração n. 4.000, processo n.28.986-C mith. — Idem.
i(Botticaiii, São Paulo). — Resolveu manter a decisão lançada a fls.
N. 46.175-938 — Juizo da l a Preteria Criminal, entrega de
42 deste processo, julgado improcedente o pedido de reconsideração. 3008000 (trezentos mil réis) a favor de Valdemar Cotrim Za— Sérgio de Oliveira, presidenta. — Reginaldis Nunes. — Ernesto mith. — Idem.
Rangel.
N. 46.176-938 — Juizo da i a Preteria Criminal, entrega de
No pedido de reconsideração n. 4.001, processo n. 28.987-C 3008000 (trezentos mil reis) a favor
de Valdemar Cotrim Za(Bcrtucalti, São Paulo), — Resolveu manter a decisão lançada a fls. mith. — Idem.
N. 46.177-938 — Juizo da i a Preteria Criminal, entrega de
• 444 deste processo, julgando improcedente o pedido de reconsideração.
- — Sérgio de Oliveira, presidente, relator. — .Regissaldo Nunes. — 3003000 .(trezentos mil réis) a favor de Valdemar Cotrim Zamith.
Idem.
Ernesto Rangel.
N. 46.178-938 — Juizo da la Pretoria Criminal, entrega de
No pedido de reconsideração a. 4.002, processo a. 29.441.-C
(quatrocentos e oitenta e seis mil réis) a favor de Valde(Bolucatu, São Paulo). — Resolveu manter a decisão lançada a fls. 4863000
Gotrim Correia. — Idem.
40 deste processo, julgando improcedente o pedido de reconsideração. mar N.
— Juizo da i a Pretoria Criminal, entrega de
— Sérgio de Oliveira, presidente. — Reginaldo Nunes. — Ernesto 400300046.179-938
(quatrocentos mil réis) a favor de Valdemar Cotrim ZaRangel.
mith. — Idem.
No pedido do reconsideração n. 3.691, processo n. (9.742-0
N. 46.180-938 — Juizo da i a Pretoria Criminal, entrega de
(Santa Cruz do Rio Pardo, São Paulo). — Resolveu de acordo com 4003000 (quatrocentos mil réis) a favor de Valdemar Cotrim Zaas votos dos dois Juizes revisores, dar provimento ao pedido de re- mith. — Idem.
consideração formulado a fls. 17 e seguintes e, assim sendo, couceN. 46.181-938 — Juizo da 4 Preteria Criminal, entrega de
dei a indenização de 636:5001000, em apólices aos credores Ama- 3001000 (trezentos mil réis) a favor de Valdemar Cotrim Zarnith.
ral Lima Limitada, correspondente a 50% do débito verificado de
Idem.
1.273:7983900 de Júlio Cesar Covelo e sua mulher, dando aos meaN. 46.182-938 — Juizo da i a Pretoria Criminal, entrega de
mos quitação plena da divida. — Sérgio de Oliveira, presidente, -. 9001000 (trezentos mil róis) a favor de Valdemar Cotrim Zamith.
lioginaldo Nunes, relator. —Ernesto Rangel
— idem.
Noa
No pedido de reconsideração n. 3.221, processo n. 24.901-R
(Ponta-Grossa,Paraná):
Requerimentos'.
"A Camara de Reajustamento Econamico, em sessão plena de
N. 21.089-938 — zeug rimam. — De coniormictade com
seus Juizes resolveu dar provimento ao pedido de reconsideração disposto no § 1*, do art. 11, do regulamento expedido com o decretoO
formulado a fls. 119 e seguintes e, assim sendo conceder a redução a. 1.137, de 7 de outubro de 1926, intime-se para efetuar o respedo 50% no débito de Miguel Meia & Irmão e as correlatas indenizapagamento no prazo de trinta dias. Decorrido o mesmo prazo
ções, em apólices, de quinhentos mil réis (5008000), 25:5008000, ctivo
que tenha sido realizado o pagamento, encaminhe-se o processo
(vinte e cinco contos e quinhentos mil réis), troa contos e quinhentos sem
Geral da Fazenda Pública, para a inscrição da divida.
mil reis (3:5008000), um conte- e quinhentos mil réis (1:5003000), á Procuradoria
N. 29.903-938 — Aeronáutica Civil. — Idem.
quinhentos mil réis (5008000), um conto e quinhentos - mli réis
N. 31.349-938 — António Dias Ribeiro. — Deferido, de "acor(1:6,40$000), quatro contos de reis (4:0003000), um conto de réis do com
o laudo e o parecer.
(1 :0001000), dois contos e quinhentos mil réis (2:5008000), um conto
N. 45.740-938 — Barros Tavares Ltd. — De acordo com a inde réis (1:0G01000), trinta contos de réis (30:0008000), dez contos formação
e o parecer, imponho ao requerente a pena de revalidação
de reis (10:0001000), quatorze contos 'e quinhentos mil reis correspondente
á diferença do Mo devido.
(14:50001000), oito contos e quinhentos mil réis (8:5003000), seis
Np 35.060-938 — Proceda-se a cobrança de acordo com a
contos de reis (6:0008000), sete contos e quinhentos mil reis formação
e o parecer. Intime-se para efetuar o pagamento no pra(7:6003000), vinte e um contos e quinhentos mil reis (21:5003000),
oito dias, sob as penas da lei.
seis contos e quinhentos mil reis (6:5008000), um conto de reis zo de
N. 42.115-938 — António Soares Ferreira. — Idem.
(1:0003000), dezoito contos e quinhentos mil réis (18:5008000),
N. 38.398-938 — Manoel das Neves. — Desanexado o auto, resq\uitro contos de reis (4:0008000), um conto e quinhentos mil réis titua-se
a quantia de 4:0008000.
((:5001000), dois contos e quinhentos mil réis (2:5003000), um con— Standard 011 Company of Brasil. — Desaneto e quinhentas mil réis (1:500$000), um conto de réis (1:0008000), xadoN.o 26.496-938
auto que deverá ser restituido á Coletoria das Rendas Fetroa contos e quinhentos mil réis (3:5008000), um conto de réis derais em
Ubá, no Estado de Minas Gerais, restitua-se a quantia de
(1 :O00000, ires contos de réis (3:000$000), um conto de réis
5008000.
(1:000$000), quinhentos mil réis (.5008000), quatro contos e quiN. 43.911-938 — Radamés de Campos • (Pedido de férias).
nhentos mil réis (4:5006000), tres contos o quinrentos mil reis Deferido,
feitas as neeessãrias notas.
NNA (3:5003000), fres contos de reis (3:000$000), oito contos e quinhentos mil réis (8:5001000), treze contos de réis (13:0008000), respectiEXPEDIENTE DO SR. ASSISTENTE
vamente referente aos credores Nicoláu Saad & Idmãos, João BatisDia 8 de dezembro de 1938
ta Manzoque, Conde & Comp., Jorge M. Maia, F. Barbosa, José Maluf,
Nagib A. Meia, Nai pe Elache, Jorge A. Meia, António Carloni, João
Certidões:
H. Meia, Laidane Farhat & Comp., Elias Abdo Ritter, Rende Zattar,
N. 44.668 — indústrias Beija-Flor S. A. — Certifique-as O
Aziz Jabur Maluf, Alberto S. Caldas, Amin Boainain, Almeida & Filho, que constar em face das provas apresentadas.
Ragi Boainain, Michel Demiate, Elisa M. Meia, Comp. Técnica BreaiN. 44.567 — Idem.
leira, Ceramica S. Caetano S. A. Comp. Mecanica e Importadora de
SEGUNDA SUB-DIRETORIA
S. Paulo, José Pugliese, Southern Brasil Lember & Colonization,
gerrener, Bulow & Comp. Ltra., Angelo Moro, Josefina Arbide,
Processos de 1938 em exigência
oente Motti &•Filho, Angelo Galli, João Leoncio, José Slornpo, Bebas
Processos:
tião Scueato, Ari José de Sousa Carvalho, cessionário de F. A. Re..
N.17.704 — Companhia Brasileira de Venda S. A. — Fios mor
meie° & Comp. Ltda., continuando a cargo dos dtvedores as frações
irreajustáveis de 3568000, sem fração, 728200, 4553600, 1613400, cedo ao requerente o prazo de 15 dias para satisfazer a extg.tielN
::)338000, 4058350, 1298300, 3138800, 2008000, 3583000, 2443650 supra.
:•;10$100, 1688150, 404100, 411;300, 3788850, 106$900, 1053650,
N. 20.830 — Artur Martins Sampaio. — Idem, idem.
N. 29.83! — Mário Bulhões Pedreira. — Idem, idem.
4548700, 2288760, 107000, 888200, 2756725, (10450, 2098450,
N. 33.598 — Manoel Frutuoso da Rosa — Idem, idem.
$000, 400;000, sem fração, 2463050, 3008000, 2761000, 4803950,
113400, 3851000. -- Sérgio de Oliveira, presidenta. — grnesto
N. 39.105 — Casemiro Ferreira Marques. — Cumpra o demoliReginaldo Nunes.
cho de 2 de junho do corrente ano, dentro de 15 dias.
/km/et, reiater,

io
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N. 42.640 - Olavo Atanagildo Musset. - Fica marcado ao requerente o prazo de 15 dias, para satisfazer a exigência supra.
Í. 42,672 - Jaime Oliva da Fonseca. - Idem, idem.
N. 42.700 - José Augusto Meia,- Idem, idem.
N. 42.707 - António da Rocha. - Satisfaça a exigência dentro
de 15 dias.
N. 43.476 - Augusto Silva. - Fica marcado ao requerente o
prazo do 15 dias para satisfazer a exigência supra.
N. 43.828 - Manoel da Gosta Marques. - Idem, idem.
N. 43.832 - José Agostinho. - Idem, idem.
N. 43.917 - Herman() Juer. - Prove o aluguel de acordo com
e art. 10 do vigente regulamento, dentro do prazo de 15 dias.
N. 44.121 - Fernando Pereira da Silva. - Fica marcado, ao
requerente, o prazo de 15 dias, para satisfazer a exigência supra.
N. 44.140 - Armando da Silva Peixoto. - Idem, idem.
N. 44.589 - Morais & Monteiro. - Idem, idem.
N. 44.691 - Luiz dos Santos Ferreira. - Idem, idem.
N. 44.813 - Panificação Luzitania Ltda. - Idem, ideai.
N. 44.873 - Companhia Rio Construtora S. A. - Idem, idem.
N. 44.883 - Manuel Tostes Pires. - Idem, idem.
N. 44.894 - J. Ferreira da Rocha & Cia. - Satisfaça a exigência dentro de 15 dias.
N. 11.556 - Julieta José Zacca. - Fica marcado ao requerente o prazo de 15 dias para satisfazer a exigência retro.
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N. 7.704-38 - Pedro Advincula da Silveira. - Indeferido. Dal
acordo com o parecer, mantenho o lançamento.
N. 7.705-38 - Pedro Advincula da Silveira.
:ndeferido. 1)e
acordo com o parecer, mantenho o lançamento.
N. 7.712-38 - Paulo Gouveia Rego. - Deferido. Cancele-se o.
lançamento.
N. 7.787-38 - Guiomar Maurey. - Deferido. Cancele-se di
lançamento, de acordo com o parecer.
N. 7.872-38 - Lauro da Costa Rebelo. - Deferido. Cancele-seJ
o lançamento.
N. 7.947-38 - Valdemar Bergamini de Sá. - Indeferido. Do,
acordo com o parecer, mantenho o lançamento.
N. 8.033-38 - António da Silva Peixoto. - Indeferido. Mantenho o lançamento.
N. 17.288-38 - Frederiok Argua. - Faça prova da data eng
que regressou ao país.
N. 11.581-38 - Espólio de Manuel da Silva Leitão. le-se o imposto do exercício de 1933, como se propõe Façam-se MIM_
lançamentos dos impostos de acordo com as minutas de folhas. Em
seguida, iniciem-se os processos de lançamentos "ex-officio", a que
alude a informação.
N. 11.991-35 - Espólio de António dos Santos Carneiro. - De
acordo. Retifiquem-se os cálculos dos impostos dos exercicios de 1933,,
1934,1935 e 1936 de acordo com a informação da Secção de Revisão, e
mantenho os referentes aos exercidos de 1931 e 1932.
N. 17.300-38 - Alnorma, Soc. Máquinas Ltda. - Provo haver
pago o imposto do exercício de 1938.
N. 17.301-38 - Artur Pereira de Melo. - Certifique-se o qual
constar.
N. 17.319-38 - Sociedade Comercial de Alim yalação Ltda. -4
Certifique-se o que constar.
N. 17.527-38 - Anglo Mexican Petroleum Co. Ltd. que-se o que constar..
N. 18.157-38 - Kamel Elias. - Certifique-se o que constar.,i
N. 18.183-38 - J. Bastos & Comp. - Indeferido.
N. 18.214-38 - Rache & Comp. Ltda. - Prove o alegado na pe-0
tição de folhas.
N. 18.656-38 - Casa Mayrink Veiga S. A. - Prove estar hithili-*
tado a requerer em nome da interessada.
N. 18.721-38 - Aços Styria Limitada. - Prove estar
a requerer em nome da interessada.

Dia 5 de dezembro de 1938
Ofícios expedidos:
N. 592 - Sr. Diretor das Rendas Internas Restituindo pro-,
cesso em que é interessada a firma Castro & Comp. e prestando informações.
N. 593 - Sr. Diretor do Serviço do Pessoal do Tesouro Nacional
- Restituindo processo em que é interessado Afonso José da Silva,
eervente da classe C.
N. 594 - Sr. Diretor do Serviço do Pessoal do Tesouro Nacional
- Remetendo processo em que é interessado o auxiliar de 21 classe
desta Diretoria, leite Portela Roia.
N. 1.130 - Sr. Diretor da Casa da Moeda - Sobre objeto do
serviço.
Primeiro Conselho de Contribuintes
N. 1.901 - Sr. Chefe da Secção do Paraná - Remetendo processo em que são interessados Edgar do Amaral e sua esposa Odete
Realizou-se no dia 29 de novembro, às 14 horas, a 371' ses:-.:ricji
..e.a Amaral, atualmente nesse Estado.
N. 1.902 - Sr. Chefe da Secção da Baía - Remetendo processo ordinária do 1. • Conselho de Contribuintes. Compareceram os 4zo,nhores Raúl de Araújo Maia, presidente; Jaime Péricles de Sousa/
em que é interessado Raimundo Castelo Branco Almeida.
N. 1.903 - Sr. Chefe da Secção de Minas Gerais - Remetendo Guimarães, vice-presidente; José Luiz Batista, José Neves da Fontoura e Eduardo Lopes Rodrigues, o Sr. Tifo Rezende, represem-.
processo em que é interessado Osvaldo Vilar Ribeira Dantas.
tanta da Fazenda Pública, e o secretário, Sr. Antônio Pereira deli
N. 1.904 - Sr. Chefe da Secção de Niterói - Idem, em que
Gosta.
interessado Pedro Possolo.
Aberta a sessão, foi lida e aprovada a ata da sessão anteriurtj
Ns. 1.905-906 - Sr. Delegado do Tesouro Brasileiro em Lonrealizada no dia 26 do corrente.
dres - Prestando informações.
No expediente foram lidos os ofícios ns. 360, 361, 362, 363, t14
N. 1.907 - Sr. Chefe da Secção de São Paulo - Solicitando e 366,
de 17 e 18 do mês corrente, da Chefia do Gabinete do Sr. Mi.-‘
Informações.
nistro da Fazenda, comunicando que o Sr. ministro deu provimento'
Ofícios expedidos em 6 de dezembro de 1938:
N. 3.179 - Primeira Vara Civel - Prestando informação sobre aos recursos interpostos pelo Sr. representante da Fazenda Pública,
dos acordãos ns. 6.782, 6.838, 6.873, 6.395, 6.812 e 6.361 concero espólio de Amélia Eugénia da Luz Carmo.
nentes aos recursos: 6.593, de San Paulo Gas Co. Ltd. - DiretorN
N. 3.180 - Terceira Vara Civel - Prestando informações sobre do
Imposto de Renda; 6.657, de Ralph Olsburgh - Diretoria do lin-,
o espólio de Maria do Céo Barbosa Feijó.
de Renda; 8.733, da Standard Oil C.o. of Brasil - Diretoria do
N. 3.181 - Terceira Vara Civel - Prestando informação sobre posto
Imposto de Renda; 6.319, de The Ceará Gas Co. Ltd. - Secção da
o espólio de Herondina Martins Nogueira.
6.697, de Augusto Niklaus - Secção da
N. 3.182 - Quinta Vara Civel - Prestando informação sobre o Imposto de Renda no Ceará;
Imposto de Renda em S. Paulo, e 3.896, da Secção do Impo3to dei
espólio de João Rodrigues Coelho.
na 13afa, ex-officio, em que é interessada Almerinda Martina
N. 3.183 - Primeira Vara Civel - Prestando informação sobre Renda
Catarino da Silva, para o fim de anular os acordãos recorridos e res,
espólio
de
Maria
Antonio
Brandi.
o
as decisões das instâncias inferiores respectivas.
N. 3.184 - Terceira Vara Civel - Prestando informação sobre tabelecer
Passando-se
à ordem do dia, foram julgados os seguintes
o espólio de Francisco Rodrigues de Sousa Melo.
RECURSOS
N. 3.185 - Primeira Vara de Orfãos - Prestando informação
sobre o espólio de Valdemar da Silva Bastos.
(Sessão pública)
N. 3.186 ,- Provedoria e Resíduos - Prestando informaçãO
N. 7.330 - Banco Italo Belga S. A. - imposto de selo -0
sobre o espólio de Júlio Braurn.
N. 3.187 - Primeira Vara Civel - Prestando informação sobre Recebedoria do Distrito Federal, ex-officio - Relator, o Sr. Bduavdu
Rodrigues. - Negou-se provimento ao recurso ex-oficio para ema
o espólio de Leonor Adelaide de Bulhões Gouveia.
N. 3.188 - Segunda Vara Civel - Prestando informação sobre firmar-se a decisão recorrida, unanimemente.
N. 7.332 - Banco Italo Belga e outros - imposto de selo o espólio de Olinda Rosa da Costa.
N. 3.189 - Segunda Vara de Orfaos - Prestando informação Recebedoria do Distrito Federal, ex-officio - Relator, o Sr. Jaimcl
Périeles. - Negou-se provimento ao recurso ex-officio para consobre o espólio de Afonso Vizeu.
N. 3.190 - Primeira Vara de Orfãos - Prestando informa*? firmar-se a decisão recorrida, unanimemente.
N. 7.333 - Governo do Estado de Minas Gerais e Banco nado
(sobre o espólio de Adelaide Maria da Silva Leitão.
Belga S. A. - imposto de selo - Recebedoria do Distrito Federal0I
ex-officio - Relator, o Sr. Araújo Moia. - Negou-se proviment0.1
Dia 6 de dezembro de 1938
ao recurso ex-officio para confirmar-se a decisão recorrida, unaniRequerimentos despachados
memente.
N. 7.385 - Henrique Carbonell & Irmão e Banco Germânico dai
N. 1.497-3/3 - Barbosa de Oliveira & Comp. - Prove *qtre não
efetuou pagamento dos juros de debentures nos anos de 1935 e 1936. América do Sul - imposto de selo - Delegada Fiscal em S. Pauld,
N. 1.835-37 - Manuel da Costa Brandão. - Prove que fixou re- - Relator, o Sr. Jaime Péricles. - Negou-se provimento ao recurso.
ex-officio e ao voluntário de Henrique Carbonell & Irmão e deu-sa,•
sidência no país, após a partilha dos bens de sua P sp os a .
parodi Matteo. - Deferido. De acordo Cem. O em parte, ao do Banco Germânico da 'América do Sul, para aplicar-st(
N. 7.67248
a multa de 600$, unanimemente.
parecer, cancele-se o lançamento.
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; N. 7.388 - Viúva Abrão Elias - imposto de selo - Delegacia
"iscai em S. Paulo - lielator, o Sr. Araújo Mata. - Negou-se
provimento ao recurso, unanimemente.
N. 7.389 - "A Piratininga", Companhia Nacional de Seguros
Gerais e Acidentes de Trabalho - imposto de selo (consulta) - itecebedoria Federal em S. Paulo, ex-officio - Relator, o Sr. Eduardo
Rodrigues. - Negou-se provimento ao recurso ex-officio para con/firmar-se a decisão recorriia, unanimeznentc.
N. 7.128 - Miguel Pascoal - vendas mercantfs - Delegacia
Fiscal- em S. Paulo Relator, o Sr. Araújo Maia. - Deu-se provimento. em parte, ao recurso para mandar-se cobrar o imposto simples
,(526a000) e reduzir a 50 % a multa aplicada, unanimemente.
N. 7.516 - Banco Noroeste do Estado de S. Paulo e Paciello
& Comp. - implajo de selo - Recebedoria Federal em S. Paulo,
voluntário e ex-officio - delator, o Sr. Araújo Maio. - Deixou-se
de conhecer do recurso ex-offirio, tendo em vista o disposto no artigo 12 do decreto-lei n. 607. de 10-8-38. e negou-se provimento ao
allliaecurao iltinlúrio por falta de fundamento Irgal. unanimemente.•
N. 7.512 - Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira S. A. - lin-posto de selo (consulta) - Delegaria Fiscal cio Minas Gerais, e.r•fficio - Relator, o Sr. Araújo Mala. - Deu-se provimento ao recurso eia-officio para julgar-se sujeita a selo a operação (aumento
capital) de que trata a consulta, contra o voto de Sr. Neves da Fontoura
(Sessão -secreta)
N. 5.554 - Domingos Data \r ecebia - imposto de renda iSecção do linposto de Renda em S. Paulo - Relator, o Sr. Jaime
Périeles. - Deu-se provimento, em parte, ao recurso para mandar-se
excluir do lançamento a importância computada na cédula C e reduzir-se a multa a 30 aa, unanimemente.
N. 7.419 - Nicolau Pedro - imposto de renda - Secção do
Impoio de Renda no Paraná - Motor, o Sr. Eduardo Rodriguas.
o- Negou-se provimento ao recurso para manter-se o lançamento,
stip:enteia ar, unanimemente.
N 7.120 - Nicolau Pedro - imposto de renda - See::.ão do
Impoato de Renda no Pará - Relator. o Sr. Jse Luiz Bati:da. -Negou-se provimento ao recurso para manter-se o lanaaraaato suptanientar. unanimemente.
N. 7.121 - Nieolau Pedro - imposto de renda - Scação
Imposto /Ir Rendas no Paraná - Relator. o Sr. Jaime, Péri c les. Negou-se provimento ao recurso para manter-se o lançai-r o do suplementar, o na nimemente.
N. 7.426 - António Novo Sobrinho - imposto de renda ~COC n10 do Imposto de Renda ein Santos - Relator; o Sr. José Luiz
Batista. - Negou-se provimento ao recurso para inantee-se a
branca do imposto, unanimemente.
N. 7.427 - Companhia de Navraaação das Lagoa s o- im13:--un
da renda - Diretoria do Imposto de Renda, ex-officio - Ralator,
Sr. Jaime Péricles. - Negou-se provimento ao rPeurso c.r-offit:w
para confirmar-se a decisão recorrida, unanimemente.
N. 7.424 - Viúva Abrão Elias - iln ftS t dc raivai
Seceãc
do Inmoalo de Renda em S. Paulo - Relatou', o Sr. Araújo Maa.
- liao-ae provimento, em parle, ao recurs o , paia mandar-se zipllear
o coeficiente de 10 % no cálculo do rendi eu
tributável, unanimemente.
N. 7.439 --• Viúva Abrão Elias - imposto de ronda - Seceao
do Imposto de Renda em S. Paulo -- o Relator, o Sr. Jaime Pevides.
- pou-se provimento, em parte, ao recurso. para mandar-se applicar
o coeficiente de 10 % no cálculo do rendimento tributável, unanimemente.
N. 7.443 - Vatter Quambusch - imposto de renda -= Secção
do Imposto de Renda no Rio Grande do Sul - Relator, o Sr. Eduardo
Rodrigne s . - Deu-se provimento, em parte, ao recurso, para considerar-se incabfvel a multa aplicada ao recorrente. unanimemenae.
N. 7.452 - Pascoal Innecchi - impsto de renda - Secção do
Imposto de Renda em S. Paulo - Relator, o Sr. Araújo Maia. -Negou-se provimento ao recurso, para manter-se a cobrança suple• alentar, unanimemente.
N. 7.642 - Francisco Paula Ramos de Azevedo (espólio) ' klitosto de renda - Secção do Imposto de Renda em S. Paulo, ex-ofRelator, o Sr. José Luiz Batista. - Negou-se provimento
icio
• ao recurso ex-o!!icio, para conifrmar-se a decisão recorrida, unanimemente.
N. 7.464 - Alberto Pereira Caldas - imposto de renda &seção do Imposto de Renda em • S. Paulo, ex-officio - Relator,
- • Sr. Araújo Maia. - Negou-se provimento ao recurso ex-officio.
para confirmar-se a decisão recorrida, unanimemente.
N. 7.468 - António Castro Pi a - imposto de renda - Secção
do Imposto de Renda em S. Paulo, ar-officio - Relator, o Sr. José
Luiz Batista. - Negou-se provimento ao recurso ex-offkio, para
oonfirmar-se a decisão recorrida, unanimemente.
N. 7.470 - Companhia Anglo Brasileira de Juta - imposto de
renda - Secção do Impo s to de Rendas em S. Paulo, ex-offieio 2telator, o Sr. Araújo Maia. - Negou-se provimento ao recurso e.eOfficio, para confirmar-se a decisão recorrida. unanimemente.
N. 7.480 - Alexandre Vilela de Andrade - imposto de renda
Secção do Imposto de Renda em S. Paulo, ex-officio - Relator,
• Sr. José Luiz Batista. - Negou-se provimento ao recurso ex-ofOdeie, para confirmar-se a decisão recorrida, unanimemente. •
Y. 7.482 - Romano Lfvio Valente (espólio) - imposto de renda
us- Secção do Imposto. de Fenda em S. Paulo, ex-olfieio - Relatior,

o Sr. Araújo Maio. - Deixou-se de tomar conhecimento do recurso
ex-vi do art. 51 do decreto n. 699, de 18-3-38, unanime-,
mente.
N. 7.494 - Ch. Lorilleux & Comp. - imposto de renda Diretoria do Imposto de Renda - voluntário e ex-officio - Relator,
o Sr. Araújo Maia. - Negou-se provimento aos recursos voluntaeto
e ex-officio, para confirmar-se a decisão recorrida. unanimemente.
Adiados: 7.474, 7.475 e 7.476 - Société de Sucreries Brésiliennes - imposto de renda.
Diligpcias: 7.331 - Banco Italo Belga e Banco do Estado de
S. Paulo - imposto de. selo.
Primeiro Conselho de Contribuintes, 29 de novembro de 1938.:
- Antônio Pereira da Costa, secretário.
Realiaou-se no dia 2 de dezembro, ás 14 horas a 372 sessão ordinária do 1° Conselho de Contribuintes.
Compareceram
. os Sn. Raul de Araújo Maio, presidente, Jaime
Péricles de Souza Guimarães, ice-presidente, José Neves da Fontoura, José Luiz Batista, Eduardo Lopes Rodrigues; o Sr. Til.o Rezende, representante da Fazenda e o secretário Sr. António Pereira
da Costa.
Aberta a sessão, foi lida e aprovada a ata da sessão anterior,
realizada no dia 29 de novembro próximo passado.
Passando-se à ordem do dia - foram julgados os seguintes
RECURSOS

(Sessão pública)
N. 7.367 - Banco Alemão Tranaatlantico - imposto de sélo e
taxa de educação e saúde - Recebedoria do Distrito Federal -- ate'ator, Sr. Jaime Péricles. - Negou-se provimento ao rceurso, unanimemente.
N. F.371 - Banco de Crédito Popular de Ilhéos - op. bane.
- Delegacia Fiscal , Baia - Relator, Sr. Eduardo Rodrigues. Deu-se provimento ao recurso para julgar-se insubsistente o auto
de infração, unanimemente.
N. 7.42ai - Miguel Páscua Duran - v. mercantis - Delegacia
Fiscal, S. Paulo - Relator, Sr. Eduardo Rodrigues. o- Deu-se provimento, em parte, ao recurso para, quanto ao período de agosto de
1929 a dezembro de 1932, ser cobrado apenas o imposto, e de janeiro a abril de 1933, o imposto e multa no triplo, unanimemente.
N. 7.488 - António Martins Pereira Lima - op. banc. - 'Delegacia Fiscal, Bafa - "ex-officio" - Relator, Sr. Araújo Maia.
- Negou-se provimento ao recurso "ex-officio", para confirmar-se
a decisão receia-ida. unanimemente.
N. 7.492 - Maria Julieta Abib - v. mercantis - Recebedoria
do Disrtito Federal - Relator. Sr. José Luiz Batista. - Deu-se
provimento ao recurso para julgar-se improcedente o auto de infração, unanimemente.
(Sessão secreta)
N. 7.433 - Guilherme da Silva Dias - Imposto de renda Sec. Imp. Renda. S. Paulo - Relator, Sr. Jaime Péricles. - Negou-se provimento ao recurso para manter-se o lançamento "exofficio", unanimemente.
N. 7.451 - Lauro Cheque Cardozo - Imposto de renda -- See.
Imp. Renda, S. Paulo - Relator, Sr. Jaime Péricles. - Negou-se
provimento ao recurso, unanimemente.
N. 7./163 - José Murillo - Imp. renda - See. Imp. Renda,
S. Paulo - "ex-officio" - Relator, Sr. Jaime Péricles. - Negouse provimento ao recurso "ex-officio", para confirmar-se a decisão
recorrida, unanimemente.
N. 7.469 - Conde Atilio Matarazzo - Inap. renda - Sec. Renda, S. Paulo - "ex-officio" - Relator. Sr. Jaime Péricles. - NegoU-se provimento ao recurso "exoofficio", para confirmar-se a decisão recorrida, unanimemente.
N. '7.481 - José Antonio Fonseca Rodrigues - Tino. renda Sec. Imp. Renda, S. Paulo a ex-officio" - Relator, Sr. Jaime Pérides. - Deixou-se de conhecer do recurso "ex-officio" "ex-vi", do
art. 51, do deer n to n. 4199, de 18-3-36, unanimemente.
N. 7.499 - Companhia Nacional de Estamparia, S. A. - Imp.
renda - Sec. Imp. Renda, S. Paulo - Relator, Sr. Jaime Périeles.
- Negou-se provimento ao recurso para manter-se a cobrança do
imposto, unanimemente.
N. 7.505 - llernani Lang - Imp. renda - Soe. Imp. Renda,
S. Paulo - Relator, Sr. Jaime Péricles. - Deu-se provimento, em
parte, ao recurso, para mandar-se aplicar, no cálculo do rendimento
tributável, o coeficiente de 10 %, unanimemente.
N. 7.517 - Fenix Sul-Americano - Imp. renda - Diretoria
Imp. Renda - Relator, Sr. Jaime Péricles. - Negou-se provimento
ao recurso para manter-se a tributação dos juros das ap4lices federais pertencentes à recorrente, unanimemente.
N. 5.776 - Agesilau de Araújo - Imo. renda - Soe. Imo,.
Renda, Amazonas - Relator, Sr. Araújo Mala. - Negou-se provi.;
trPnio ao recurso, unanimemente.
N. 6.953 - Luiz Frediani - Iinp. renda - Soe. Imp. Renda,
S. Paulo - Relator, Si'. Araújo Mata. - Deu-se provimento ao
recurso para ser .cancelado o lançamento, unanimemente.
Imp. renda - Seo.;*
N. 7:100 - Francisco Ribeiro asconcelos
Imp. Renda, Estado do Rio - Relator, Sr. Eduardo Rodrigues.
Negou-se provimento ao recurso para manter-se, por seus legais fundamentos, o lançamento suplementar, unanimemente.. O Sr. Jos6
Luiz Batista votou com restrições.
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N. 7.273 - Oto Moineis - Imp. renda - Diretoria Imp.
Renda - Relator, Sr. Neves da Fontoura. - Deu-se provimento ao
reeur.so para mandar-se cancelar o lançamento, unanimemente.
N. 7.338 - Banco Aliança do Rio de Janeiro - Imp..renda Diretoria !mi'. Renda - Relator, Sr. Araújo Meia. - Negou-se
provimento ao recurso para manter-se a decisão recorrida, unanimemente.
N. 7.353 - Metias illalonga - Imp. renda - Diretoria Irina.
Renda - Relator, Sr. Eduardo Rodrigues. - Negou-se provimento
ao recurso, unanimemente.
N. 7.444 - Angelo Moro - Imp. renda - Sec. Renda, Paraná
Relatar, Sr. José Luiz Batista. - Negou-se provimento ao recurso para manter-se o lançamento "ex-officio", unanimemente.
N. 7.486 - Francisco Porfirio de Brito - Imp. renda - Seta.
Renda. Sergipe - Relator, Sr. José Luiz Batista. - Negou-se
provimento ao recurso, unanimemente.
N. 7.504 - Alexandre Assad - Imo. renda - Sec. Renda, S.
Paulo - volunt. e "ex-officio" - Relato'', Sr. José Luiz Batista.
Negou-se provimento aos recursos voluntário e "ex-officio" para
confirmar-se a decisão recorrida, unanimemente.
N. 7.516 - Oto Meister (suc. de Meister Irmãos) - Imp. renda - Diretoria Imp. Renda - Relator, Sr. José Luiz Batista. Deu-se provimento ao recurso para ser cancelado o lançamento. contra o voto do Sr. Neves da Fontoura.
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N. 7.441 - João Adelino Almeida Prado (espólio) - Imposto
de renda - Secção do Imposto sobre a Renda em São Paulo - "exofficio" - Relator, Sr. Araujo Mala.
N. 7.442 - Adam,s liermann & Comp. - Imposio de renda Secção do Imposto sobre a Renda no Rio Grande do Sol
officio" - Relator, Sr. Neves da Fontoura.
N. 7.509 - Damião Fernandes & Filho - Imposto de renda Secção do Imposto sobre a Renda no Ceará - "ex-offieio" - Relator, Sr. Eduardo Rodrigues.
N. 7.529 - Crias Ribeiro - Imposto de renda- - Secção do
Imposto sobre a Renda em Gaiaz - Relator, Sr. Jaime Perieles.
N. 7.541 - A, D. Siqueira & Comp. - Iniposio de renda aelalor, Sr. jajrae,
seção do Imposto sobre a Renda no Ceará
Pericles.
N. 7.5.47 - J. de Sousa & Comp. - Imposto de renda teria do Imposto sobre a Renda - Relator, Sr. Jaone Perioles.
N. 7.553 - Saturnino Cavalheiro Ramos - Imposto de renda
Secção do Imposto sobre a Renda no Rio Grande d. o Sul Sr. Jaime Perieles.
N. 7.55,8 - Zaustino Correia Pinto - Imposto de renda Ser...4o do Imposto sobre a Renda DO Estado do Rio - Relator, •
Sr. José Luiz Batista.
Primeiro Conselho de Contribuintes, 6 de dezembro de 1938. -4
Antonio Pereira da Costa, secretário,

Primeiro Conselho de Contribuinte'
Pauta para a eessão ordinária a realizar-se no dia 9 de dezembro, as 14 horas:
RECURSOS

(Sessão pública)
N. 7.193 - Manuel Nunes da Gosta - Vendas mercantis
Delegacia Fiscal, São Paulo - Relatar, Sr. Eduardo Rodrirgu,es.
N. 7.224 - Abraham Schechtmann - Vendas mercantie - Recebedoria Federal em São Paulo - - Redator, Sr. José
Luiz Batista.
N. 7.293 - Adel ino Rodrigues Vendne mercantis - Delegacia
Fiecal em São Paulo - "ex-officao" - Relator, Sr. Neves da Fontoura.
N. 7.394 - Jaime Freire de Vasconcelos - Imposto do selo
Itecebedoria Federal do Distrito Federal" - Relator, Sr. Neves da
Fon Loura.
N. 7.418 - Alves Pinto & Irmão - Vendas mercantis - Recebedoria do Distrito Federal - Relator, Sr. Neves da Fontoura.
N. 7.487 - Brasil Companhia de Seguros Gerais no Estado de
ão Paulo - Imposto do selo - Recebedoria Federal em São Paulo
▪ Relator, Sr. Jaime Periales.
N. 7.493 - B. Kassinsk & Comp. - Imposto elo selo bedoria Federal em São Paulo - Relator, Sr. Jaime Pendes.
N. 7.552 - Antônio Martins Soares - Operações bancárias
Relator, Sr.
Delegacia Fiscal em Minas Gerais - "ex-ofiloio"
José Luiz Batista.
(Sessão secreta)
N. 270-R - Antônio Ramos da Silva - Imposto de renda -•
Pedido de reconsideração, acórdão n. 4.819 - Recurso n.. 4.827
Secção do Imposto de Renda em São Paulo - Relator, Sr. Nevete
da Fontoura.
N. 7.131 - Joaquim Guilherme da Cruz Santos - Imposta" de
renda - Secção do Imposto de Renda no Pará - Relator, Sr. Araujo
Na ia.
N. 7.211 - Jenny Flosi Oswald - Imposto de - renda - Secção
do Imposto sobre a Renda em Pernambuco - Relator, Sr. José Luiz
Batista.
N. 7.217 - Antônio de Campos Machado - Imposto de renda
▪ Secção do Imposto sobre a Renda em São Paulo - Relator, Sr.
José Luiz Batista.
N. 7.237 - João José Zattar - Imposto de renda - Secção do
Imposto sobre a Renda no Paraná - Relator, Sr. José Luiz Batista.
N. 7.278 - Controle Industrial e Financeiro S. A. - Imposbn
de renda - Diretoria do Imposto sobre a Renda - 'cx-officio"
atelator, Sr. Araujo Mala.
N. 7.287 - Domingos Tomé Pereira - Imposto de renda --.
Secção do Imposto sobre a Renda no Rio Grande do Sul - Relator,
Sr. Neves da Fontoura.
N. 7.299 - Antônio Joaquim Pires - Imposto de ren eia Diretoria do Imposto sobre a Renda - Relatar, Sr. Neves da -Fontoura.
N. 7.346 - Alvaro Rodrigues Teixeira - Imposto de renda Diretoria do Imposto sobre a Renda - Relatei', Sr. Neves da Fontoura.
N. 7.32 - 'Carlos Almeida da Silva - Imposto de renda Diretoria do Imposto sobre a Renda - -"ex-officio" - Relator,
iSr. Neves da Fontoura.
N. 7.376 - Companhia Mineira de Eletricidade - Imposto de
renda - Secção do Imposto sobre a Renda em Minas Gerais - Redator. Sr. Neves da -Fontoura.
N.7.382 - José Campos Júnior (J. Campos Júnior) - Imposto
Ide renda - Secção do Imposto sobre a Renda em Minas Gerais Relatar, Sr. Neves da Fontoura.
N. 7.388 - Companhia de FIII606 Santa Cruz - Imposto
p enda - Secção do Imposto sobre a Renda Ao Rio Grande do Sul de
atalaiar, Sr. Neves da Fontoura.

Segundo Conselho de Contribuintes
Pauta para a sessão ordinária a realizar-se no dia 9 de dezembro de 1938, às 14 horas.
Processos:
R. 358-R - Francisco Teperman - Imposto de consumo
Pedido de reconsideração do ao. 6.144 - Recebedoria Fedend em
S. Paulo - Relator, Genaro Vidal.
N. 373-R - Costa Pacheco & Comp. -- Imposto de cousurra Pedido de reconsideração do ao. 6.272 - Recebedoria do Distrito
Federal - Relator, Genaro Vidal.
N. .6838 - Companhia Siderúrgica Belgo Mineira SIA - Decretos 24.643 e 24.673 de 1934. - Delegacia Fiscal em Minas Gerais - "ex-officio" Relato'', José F. de Matos Impodido, o Sr.
Janserieo de Assis.
N. 6.843 - Lindolfo Pinto - Imposto de consumo -- Delegacia
Fiscal em Minas Gerais - "ex-officio" - Relator. Josô F. do Matoe.
44r
N. 6.849 - Companhia Brasileira Carbureto de Cálcio - De- •
24.643
e
24.673
de 1934 - Delegacia Fiscal em Minas Geeretos
rais - "ex-officio" - Relator, José F. de Matos. - Impedido, o
Sr. Janserieo de Assis.
N. 7.032 - Casenza & Comp., Alexandre Vicente Filho, Ma-,
mel Correia Cardoso, Romeu António do Carvalho e F. A. Gaivão
- Voluntários e "ex-officio" - Imposto do çonsunto
Fiscal em Minas Gerais --e- "ex-offieio" - Relator, Brandão Cavalcanti.
N. 7.047 - Amancio Alves de Oliveira - Imposto de consumo
• Delegacia Fiscal em Minas Gorda - Relaior, Vicente Galliez.
N. 7.087 - Timóteo Cardoso - Imposto de consumo - Delegacia Fiscal no Rio Grande do Sul - "ex-officio" - (Consulta) Relator, Brandão Cavalcanti.
N. 7.091 - Pedro Joaquim de Santana e Antônia de Sousa Pai.
va - Dec. 21.949, de 1932 - Delegacia Fiscal em Pernambuco Relator, Brandão Cavalcanti.
N..7.095 - M. H. Rezende & Comp. -- Imposto do consume
- (Consulta) - Recebedorin do Distrito Federal - "exeofficien
Relator, Genaro Vidal,
N. Loa - Guilliornie Beskcov - Imposto de consumo - Delegacia Fiscal no Rio Grande do Sul - Relatar, Gustavo Bentonmuller.
N. '1.107 - Herculano de Oliveira Alves - Decs. 17.484, de
026 e 22.3.44, de 1933 - Delegaeia Fiscal no Rio Grande do Sul
Relator, Gustavo Bentenmuller.
N. 7.133 - Carlos Adolfo Sauer - Imposto de consumo - Delegacia Fiscal em Minas Gerais - Relator, Vicente Gallica.
N. 7.139 - Wady Meia & Irmão - Imposto de consumo Delegacia Fiscal no Maranhão - Relatar. Vicente Galliez.
N. 7.145 - SIA Cornkrcin e Inelfistria 'Rebelo Lourenço (FIlial) - Delegacia Fiscal no Ceará - "ex-officio" - Imposto de con•
sumo - (Consulta) - Relato'', Vicente Galliez.
N. 7.150 - J. Almeida Araujo - Imposto de consumo - Delegacia Fiscal em Sergipe - Relator, Janserieo de ASSic3.
N. 7.153 - Antônio Francisco de Castro - Imposto de consumo - Delegacia Fiscal na Baía - Relator, Vicente Ganiu,
N. 7.155 - F. Bbrja & 'Comp., Abrão 3. Cbiad e Abdon Serkis - Imposto de consumo - Delegacia Fiscal na Bafa - Relator,
Janserieo de Assis.
N. 7.159 - Antônio José ne Carvalho - Imposto de comum
- (Consulta) - Recebedoria no Distrito Feaeral
-"exaofficio"
Relator, Vicente Galliez.
• N. 7.1'68 - Ineeittoo Pinheiros - Dec. 22.262. de 1932 -- Recebedoria Federai em S. Piruie - Relator, ~erige
de Assis.
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Caixa de Amortização

Alfândega do Rio de Janela)

Quadro demonstrativo dos valores, importancia e quantidade das
notas do pape-moeda, existentes em circulação em 30 de novembro de
1938.
Quantidade
de
notas

Valores

Importância

Emissão do Banco do Brasil
380.775:5528000
2.565.743
1$000
2.565:7433000
1.313.959
23000
2.627:9198000
21 646. 461
53000
108.232:3208000
18.986.101
108000
189.861:0108000
.11 .96?.546
203000
239.250:9308000
,64_419.911
508000
320.995:5758000
--‘ege70.788
1005.-000
597.078:R00300a
2.726.949
2009000
645.389:9008000
4.636.335
5008000 2.2/8.167:7503000
7.5P3
1:0003000
7.583:0008000

4.812.528:499$000

6.736.381 1,5
Existia eia circulação em 31 de outubro de 1938
Diterença para menos .
Et.la diferença provém:
Importando emitida de acordo com o decreto
n. 20.621, de 17 de novembro de 1938 para
troco de notas da Caixa de Estabilização
Importancia resgatada, a saber:
73:0353000
Troco por prata .
3321003000
Troco por aluminio
Froco por niquel
257:02009

4.812.964:4743000
435:9753000

z26:880$000

662:9558000
435:9753000

NOTA
Existia em circulação em 31 de agosto de 1898
Retirada da circulação até 31 de julho de 1914
:nulação em 31 de julho de 1914
jtmitida de 26 de agosto de 1914 a 30 de novembro de 1938 .

788.364 :614$500
133.023:8913000
600.310:7203500
6 391.930:0389500
6.905.270:7593000

Resgatada do 1 de agosto de 1914 a 30 de no,embro de 193â .
teirculação em 30 de novembro de 1938

2.182.742:2009000
1.812.528:4993000

Segunde Secção da Caixa de Amortização, em 5 de dezembro de

1938. — O chefe, Affonso Ramos Gomes. — O escrivã:), Luiz Itajah ilGames.

Drnpmbro vde 1923

escriturário.

Comissão Encarregada da Liquidação da Divida Flutuante
Relação dos processos julgados na sessão de 18 de novembro
Øe 1938:
Relatados pelo Dr. Felizardo Leite Filho.
Processos:
N. 86-1918 — 2:7388000 — Germano Angelo — Prescrita.
lwN. 882-1924 — 4:6009000 — Lauro de Andrade Sampaio
,,cocedente.
N . 1.379-024
188$810 — Viação Férrea do Rio Grande do
til — Procedente.
N. 2.798-1928 — 3638800 — Fontes Garcia & Cia. — Procedei:lie 1679800 e improcedente 1968000.
N. 2.823-1923 — 8939600 — Manuel Atanásio Leite — PreceRelatados paio Dr. Alvaro Bomilcar:
Proc. ,r.us:
227-1930 --. 1:2008000 --- Standard 011 CO. of Brasil -N.
lerocedente.
3:0759600
Fordes Gania & Cia.
PreceN. 2.924-1930

atesta.

Relatados pelo Dr. Floriano Reis:
Processos:
71. 2.270-1930 — 2433000 — Francisco Antônio Sepetiba —

Procedente.
N. 2.244-1929 — 1 :8918800 — Abílio & Cia. — Procedente. réis

44111418100 e prescrita 278708.
N. 13.346-1923 — 4:2089000 — Virgolino Henrique da Costa
.— Procedente 3:8049000 e improcedente 8048000.

DECIS5ES DA COMISSÃO DA TARIFA, EM REUNIÃO DE
DE 1937

7

De DEZEIMSR4

N. 1.234 — Casa Mayriny Veiga S. A. n. 44.989. — Despachou' pela nota n. 87.465, de 1937, fio de juta simples. Para
tecelagem, artigo n. AN, taxa de 3760 por quilo, tendo o conferente Sr. Braga de Noronha verificado fio de canhamo simples,
cri" para tecelagem, da taxa de 13090 por quilo, do mesmo artigo.
A Comissão da Tarifa, de acordo com o resultado da análise do
Laboratório Nacional, laudo n. 2.710, de 1° do corrente mêz, que
demonstrou ser a mercadoria analisada, de fio de juta crú e simples, para tecelagem, por unanimidade de votos, considera a mercadoria em causa bem despachada como fio de juta simples, para
tecelagem, do artigo n. 486, classe 15 da Tarifa e taxa de $760
por quilo. O senhor inspetor assim decidiu.
N. 1.235 — Companhia Gervejaria Bralima, n. 40.135. —
Despachou pela nota n. 75.309, de 1937, tubos de ferro batido,
simples, para agua, da taxa de 8630 por quilo, artigo n. 859 da
Tarifa, tendo o conferente Sr. Gentili() Freire verificado tubos de
cobre simples, do artigo n. 790, taxa de 33120 por quilo. A Comissão de Tarifa, apreciando a presente questão e tendo em vista a
analise do Laboratório Nacional, laudo n. 2.812, de hoje, que demonstrou ser a mercadoria analisada, representada por um tubo
metálico, branco-acinzentado, quasi sem brilho, medindo aproximadamente cinco (5) metros e novecentos e oitenta e cinco (985)1
milimetros de comprimento. eincoenta e dois (52) milimetros de
diametro externo e cincoenta midimetros (0,050) de diâmetro
interno, de uma liga de ferro, carbono, cromo e niquel, com predominancia do ferro, constituido um aço especial (inoicidavel,,
Por unanimidade de votos, considera a mercadoria em causa bem
despacnada remo, tubos de ferro batido, simples. para agua, do
artigo n. 859. classe XXI da Tarifa e taxa de $630 por quilo. O
senhor inspetor assira decidiu.
N. 1.236 — E. Spiller Júnior, n. 48.476. — Despachou pela
nota n. 92.376, de 1937, jarras de vidro n. 1, de côr, do artigo
n. 6-17, taxa de 93360 por quilogramo, o que foi verificado peto
cori'crente Sr. Palvino Rocha. O requerente pediu a retirada de
aines,tras, 'para as queis pretenoeu a classificação de obras não
classificadas de vidro n. 1, branco e do côr, nara soviço de mesa
Ljarros), do artigo n. 647, taxa de ($160 e 63240 por quilo, respectivamente. afim de serem submetidas á apreciação da Comissão da Tarifa. A C.crnieão, apreciando a presente questão,assim
se manifestou: o senhor conferente Dr. Tavares Guimarães emitiu o seguinte parecer. com o qual concordaram os conferentes
Dr. Amarilio de Noronha e Eudides de Carvalho: — inteiramente de acordo com o conferente da noh, quer quanta á classificação da mercadoria, quer quanto a estar qualquer restituição.
prejudicada pela retirada da mercadoria antes de decisão do
julgador; e os senhores conferentes Eugenio Pourchet, Dr. Hil-debrendo de Barcelos. Castelo Branco e Dr. Sá e Souza subscrevem o seguinte parecer do senhor conferente Alfredo Seabra: —
"Considero a mercadoria em causa, amostras de ns. 1 e 2, corno
jarros de vidro n. 1. de côr, com assento lapidado, para serviço
de mesa, do artigo n. 647 e taxa de 93360, com o aumento de
109 da nota n. 171. Tratando-se de mercadoria desembaraçada
antes do pronunciamento da Comissão da Tarifa, não assiste á
parto direito á reclamação, nos termos do artigo n. 537 da Nova
Consolidação das Leis das Alfandegas e Mesas de Rendas". O senhor inspetor decidiu de acordo com os primeiros.
N. 1.237 — E. Willner & Comp., n. 49.631. — Despacharam
'pela nota n. 96.496, de 1937, fio de cobre coberto de algodão e
borracha, para eletricidade, da taxa de 5$200 por quilo, do artigo n. 771, da Tarifa, e lampadas eletricas. de base reduzida, art.n.
1.612, taxa de 173100 por quilo. O conferente Sr. Milton Goncales considerou o conjunto sujeito á taxa de 173100 por quilo,
do artigo 1.612. A Comissão da Tarifa, por unanimidade de votos,
subscreve o seguinte parecer do senhor conferente Dr. Tavares
Guimarães: — "Bem despachado porque se trata de dois °hinos
distintos: a lampada e o fio com a tomada. O senhor Inspetor
assim decidiu, considerando a mercadoria como: lampa.das eletricas, de base reduzida, do artigo n. 1.612, classe 30 da Tarifa
e taxa de 178100 por quilo e fio de cobre coberto de algodão e
borracha, para eletricidade, do artigo n. 771, classe 20 da Tarifa e taxa de 53200 por quilo.
N. 1.238 — General Electric S. A., n. 48.214. — Despachou pela nota n. 96.874. de 1937, 20 motores — máquinas de 50
até 100 quilos, do artigo 1.831, taxa de 12490 por quilo. O conferente Sr. Braga de Noronha verificou dez. motores pesando cada um
65 quilos` sujeitos à taxa de 18490 par quilo, de acordo com o despacho: dez máquinas motrizes dínamo elétricas, pesando cada uma
50 quilos, sujeitos a taxa de 1$86(i por quilo; e obras de ferro batido
pintadas, da taxa de 33120 por quilo, do artigo 861 da Tarifa:
A Comissão da Tarifa, apreciando a presente questão e tendo em
vista o certificado anexo. do engenheiro Sr. Paulo Leopoldo Pereira
da Câmara, — por sua maioria, está de acordo com o parecer em
separado, dos senhores conferente‘. Dr. Amanho de Norcnha e Elelides de Carvalho, e que é do seguinte teor: "Sr. 1)1'. inspetor: Verificamos nos iu mes, em questão .vir:te motores e vinte bases para aQ
mesmos motores. De accrdo com a nr , !rt n, 324 da Trvira, e tendo era
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vista o lriv'n crn f i se inna l . somes de parecer Mie as bases de ferro
devein resimel dos motores, pagando o peso do conjunto";
e o senhor conferente Alfredo Seabra emitiu o seguinte voto: —
face n laudo tenico e do que dispõe a nota n. 324 da Tarifa,
2.' parle. os estrados de ferro em questão que acompanham as máquinas dínamo-elétricas. dev.m. seguir o regime destas". O senhor
inspetor decidiu de acordo com a Comissão e manda que se publique,
a seguir, referido certificadc. O Certificado citado í o seguinte: —
"Certifico que, tendo examinado no armazein n. 7 do Cáis do Por
to desta Capital o material a que se refere o presente processo, verifiquei tratar-se de vinte (20, motores elétricos e, em caixas, separadas das destes, vinte (20) bases de ferro batido, destinadas aos
mesmos. Conforme tive.. ocasião de verificar em presença do Sr. conferente, essas bases se adptain perfeitamente às referidas máquinas.
Como estas são apenas de cinso (5N H. P., são assentes em bases de
ferro que, por sua voa:, são presas. por meio de parafusos, à alvenaria, facilitando, destarte, a sua colocação e retirada. ESsas bases,
evidentemente, não são insclispensáveis ao funcionamento das máquinas aludidas, mas só têm aplicação às mesmas, com as quais formam um conjunto perfeitamente caracterizado.
Rio de Janeiro, 3.: de nocembre de 1937. — Paulo Leopoldo Pereira da Camara, engenheiro civil.
N. 1.239 — Hansenclve... (SI. Cia. 48.356.
Despacharam pela nota n. 87.382, de 1937 guinchos
manuais, cio artigo 1.824, , taxa de 18040 por quilo. O conferente Sr. Artur Dias classificou a mercadoria corno obras não classificadas e não especificadas de ferro batido, pintadc, com partes de madeita, do artigo 861, taxa de 48056 por quilo, combinado com a nota

228 da Tarifa.
A Comissão da Tarifa, por unanimidade de votos, é de parecer
que a mercadoria em causa — aparelho para erguer do solo veículos,
denominado "Macaco", — eg tá classificada no ' artigo 1.824, -classe
34. • da Tarifa como guinchos manuais, dataxa de 18400 por quilo.

O senhor inspetor assim decidiu.
N. 1.240 — Société Anonsme du Gaz de Rio de Janeiro. 43.310.
Representação do oficia: administrativo Sr. Francisco Badanas
sobre a clasificação da mercadoria despachada pela nota n. 84.963,
do 1937, como gaz&Oil, do artigo 599 da Tarifa, taxa de 288500 por
tonelada, sobre cuja classificação o dito oficial teve dúvida.
A Comissão da Tarifa, apreciando a presente questão e tendo
em vista a análise do Laboratório Nacional — que demonstrou ser
a mercadoria analisada, representada Por um líquido oleoso, pardoavermelhado e fluorescente, apresentando as seguintes constantes
físicas: ponto de inflamabilidade (vaso aberto), 88.° C; ponto da
combustibilidade (vaso aberto) 100.° C; densidade a — 20.* C, 0,835;
Escala de distilação: ponto inicial, 203.* C; 5%, 2.23. • C; 10%, 264. • O;
50%, 276.° C; 60%, 28G.° C; 70%, 306.° C; 80%, 331.* C; 90%, 360.0;
95%, 382.°C; — "de um óleo de petróleo combustivel (Diesel-0in
para motores de explesão", — por unanimidade de votos, subscreve
o seguinte parecer do senhor conferente Eugênio Pouchert: — "Segundo o resultado da análise n. 2.585, de 20 de novembro de 1937,
trata-se de óleo de petróleo combustivel para motores de explosão —
Diesel-OH — T. m. de 388220 por tonelada, artigo 599 da classe 17.°
da Tarifa". O senhor inspetor assim decidiu.
N. 1.241— Hinus (f: Cia. 42.311.
Despacharam pela nota 11. 72..891, de 1937, lâminas de ferro
lisas, simples, de mais de 0,25 milímetros de espessura, do artigo
799, taxa de S520 por quilo. O conferente Sr. Genulfo Freire verificou lâminas de niquel, sujeitas à taxa de 48250 por quilo, do artigo
793 da Tarifa. AC emissão da Tarifa, à vista do laudo do Laboratório Nacional — análise n. 2.640, de 26 do mês findo, que demonstrou
ser a mercadoria analisada, representada por uma chapa metálle%

branca-acinzentada, dotada de certo brilho, retangular, trazendo impressos os dizeres: Allegheny metal — Test 876 — Licensed by Chemica' Foundation Inc", — de uma liga de ferro, carbono, cromo e niqual com predominância do ferro, constituindo um aço especial (inoxidavel), apresentando as seguintes dimensões: comprimento Om,817;
largura. 0m,401; espessura, lm,39, por unanimidade de votos, considera a mercadoria em causa bem despachada como lâminas de ferra
lisas, simples, do mais de 0,25 milímetros de espessura, do art. 799,
classe 21.a da Tarifa e taxa de $520 por quilo. O senhor inspetor assim
decidiu.
N. 1.242 — Jacques Passei & .Cia. 48.193. Não concordando com
a classificação de obras impressas em duas ou mais cores do art. 554,
taxa de 318200 por quilo — dada no Armazem de Encomendas PosLais a mercadoria que receberam e alegaram estar sujeita ao abatimento de 80% da nota 146, pediram fosse ouvida a Comissão da rifa. A Comissão da Tarifa, por unanimidade de voto-i, subscreve o
seguinte parecer do senhor conferente Dr. Hildebrando de Barcelos:
"Não se trata de' catálogo nem de prospecto razão pela qual não se
aplica ao caso a nota 146 ao art. 554 da Tarifa — consequentemente,
taxa de 318200, por ser impressa ou datilografada etc., em mais de
uma côr, art. 554, peso legal". O senhor inspetor assim decidiu, classificando a mercadoria em causa — folhinhas — como obras impressas em duas ou mais cores, do art. 554, classe 16.3 da Tarifa e taxa
do 318200 por. quilo.
Despacharam pela
N. 1.243 — Lociovico Lazzati & Cia. 46.394.
nota n. 9L907, de 1937. duas máquinas operatrizes não classificadas,
de mais de 1.000 até 5.000 quilos, do art. 1.831, taxa de $620 por quilo.
O conferente Sr. Fausto de Carvalho verificou a mercadoria despachada, acompanhada de seus pertences, inclusive os "flats" com as
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cardas correspondentes, em número de 112 por máquina, e como

acréscimo 9 .1 quilos de cardas ern peças sem guarniçáo de melai. (10
art. 1.799. taxa de 108920 o quilo. A Comissão da Tarifa, aprreinnito
a presente questão e tendo em. vista o certificado supra do engeiiheii'o
Sr. Valter Ribeiro da Luz, assim se manifestou: Os senhores ecitferentes Dr. Amanho de Noronha, Euclicies de Carvalho e Dr. 11i:delirando de Barcelos sithscrevem o seguinte parecer' do senhor co . itenente Castelo Branco: "No (;:0. traia-se de tiras de cardas cio pof;:15 OU rolos, 50111
(IC continuidme, com ciassiriesção e tax;_.
Oto especifica no art. 1.799, classe XXXI'/. da vigeníe le tarifárpt,
para pagamento de direitos à razão de 108020 por quilo:t- p aina pp.o
legal, muito embora esses rolos da mercadoria em questão tenham sido
impottados com os maquinismos de carclagem. A nota n. 324 á elassti
tarifária referida, é de uma clareza meridiana; estabelece que sóinente as peças avulsas de máquinas e os pertences e anarelhos de máquinas, quando importados separadamente; pagarão os mesmos direitos a que estiverem sujeitas as máquinas, caso não tenham classificação especial na Tarifa, e, reconhecidamente, sejam partes integrantes ou complementares de máquinas e não possam ter outra aplicas
çâo. Ora, as tiras de cardas em rolos ou peças, são peças. pertences
aparelhos de máquina, para serein atingidas pela disposição eta p a e
precisa daquela disposição legal tarifária, pela só circtinstàneja tert:in sido importadas conjuntamente com os maquinismos de cardagem? Parece que não, porque, são simplesmente, tiras q ue não representam peça, pertence ou aparelho de qualquer maquinismo; nenhum
característico têm de peça, pertence ou, aparelho de máquina de cai.gem, não passam de tiras de carda para serem ainda afeiçoadas as
máquinas de cardagem, e que tanto poderão ser transformadas em
peças das máquinas dessa natureza, como poderão servir à manufatura de cardas manuais ou de (lats, utensílios própri,-;a desses maquinismos, iguais aos que acompanharem os maquinismos questionados, em
número de 224 e sobro os quais não houve impugnação. uma vez qUa
se tratava de peças definidas e integrantes das máquinas de cardar
e não haviam sido importadas separadamente ou em quantidade superior às necessidades dos maquinismos, muito embora, tais peças

tenham classificação especial na Tarifa. A só circunstância da importação conjunta, não é o bastante para que as simples tiras de carda,
sem solução de continuidade e em rolos ou peças, sem nenhuma obra
do afeiçoamento às máquinas ou sem nenhum trabalho de transformação em peça ou utensílio ou aparelhos dos maquinismos. se í am consideradas peças, pertences ou aparelhos dos maquinismos de cardagem, com os quais foram importados. Se fossem consideradas essas
tiras simples, como pretende a parte interessada, não haveria mais
carda em tira, sem guarnição, que não fosse peça ou pertence de maquinismo de cardagem.
A referida nota 324, doutrina para artefato — peça. pertence •.!
aparelho —, isto é, para a tira de carda já transformada em peça
Integrante elo máquina de cardar ou em pertence ou utensílio de
máquina dessa natureta. e, não para as tiras de carda que futuramente, poderão ser ou deverão ser transformados nu em p re gadas na
manufatura de p eça, pertence, utensílio ou aparelho de tais máquinas. Portanto, como declarei de início, classifico a mercadoria
impugnada, como cardas em tira e em peças ou rédos, sem guarnição, do art. 1.799. e taxa de 108920 por quilograma peso legal, como
aliás já tem decidido esta Comissão da Tarifa": o senhor conferente
Dr. Tavares Guimarães emitiu o seguinte parecei'. com o qual concordaram os senhores conferentes Dr. Sá e Sousa e Alfredo Seabra:
"Segundo a definição da lei, utensílio para máquina é "a peça que
realiza a função especial da máquina e completa a sua finalidade,
não sendo, entretanto, imprescindível ao seu movimento" (1 0 período da nota 324).
Este é exatamente o casto da carda em relação á máquina de
cardar.
Por tal motivo, sou de parecer que as cardas em causa são

utensílios para máquinas. As da questão estão classificadas no artigo 1.799: Cardas para máquinas, em peças, sem -guarnição, reis
108920 por quilo.
Noto, entretanto, que o acórdão n. 1.055 do Conselho Superior
de Tarifa manda incluí-las no peso da máquina quando, como no
caso, são importadas conjuntamente e em quantidade estritamente
necessária às mesmas, como está aqui atestado pelo técnico designado pela Inspetoria"; e o Senhor conferente Eugênio Pourchet proferiu o seguinte voto:
"Desde que o parecer técnico declara ser o número exato do
cardas para as duas máquinas a mercadoria está bem despachada".
O Sr. inspetor decidiu de acordo com o último, à vista do certificado técnico e de acordo com a doutrina do Acórdão n. 1.055,

de 1935, do Conselho Superior de -Tarifa, considerando a mercadoria
bem despachada..
Publique-se, a seguir, o referido certificado.
O certificado citado é 'o seguinte:
"Examinei no armazem n. 8, do cáis do Porto o inaleral a
que se refere o presente processo.
Os volumes importados contêm duas máquinas de cardar completas, desmontadas. •
As cardas em tiras que revestirão os "cilindros" e os "doffers"
das referidas máquinas estão contidas na caixa de n. 18. Nessa caixa vem duas latias, cada uma com 242' de carda em tiras de 2" de
largura (para cilindro) e 2 latas com 142", cada uma, de carda eia.
tiras de 1 112" de largura (para os doffers1

DT min nrie .1.\
rwr c tir não só os cilindros (as de 2")'
(tL jI
1 , 2 . estão em quantidade, eNtritamente,
de.
das duas máquinas importadas, con• • pa ,..a rs nue
\ . crifien dos se:,i , infts cálculos:
,,,rn os dos rii ,• •,-n s, são: diánie(ro — 50" e comprimenfun;....;:cie- convexa de cada cilindro temos a
• i:. ser ravr .. :ica (1:' carda em cada um:
2 x 3,11.: 6 x 2r," N. 37" = 6,2832 x 0m,335 x 0m,90

e.:,,

2pcça) dá a seguin:c área:
car,l,
(an,05i = 3m,276.
x. 2" =
porianto que r,-ula..eil:ndro tem 3m,275 da área a reves1; , ,, I. (e CP1';:a e 2" 41; .1 para revestir 3m,276.
,
is cilinr:i tis.1,', c'r cada máquina), as duas latas de
n. 18, correspondem à quantidade exeuntidas
es u.e-mos cilindres.
.,: .4iceessárir.
N .. l'recnsões dos "doffers" ula niáquinas exaini,las são: dal— 37".
2: i:2" o
convexa ,1e cu. dofier é:
,
"11 11-2x3 i i41d x 10 :; .1" x 37".
0,14273 x 0.e,0 iP 2:1 lni,231..
1,,!a de carda ec 1 12". (2 poças) lendo 152' de compriseguinte área:
,.:r . a revestir
112" = 1.!2111,2s2 x On),038 = lm,260..
x
1,1rnliem que as duns latas de cardas de 1 1,2" contidas
il. 18 estão em quantidade correspondente às necessidades
"4'offers" ltie integram as duas máqccinas.
de ns. 19, 20. 21 o 22 contêm cada uma 51 "fiais com
!-•;.;.,zur.rlo um total de 216 fiai s , ou sejam 108 fiais para

lie acordo com as dimen s ões dos cilindros das referidas máquilii,- ,.--, • s 108 fiais correspondem ao número que cada urna necessita
pa-a '1 seu funcionamento.
lia Ge Janeiro, 23 de novelo:iro de 193S, _ Walter Ribeiro da
1.t/;".
N. 1.241 — Representação
confereole Sr. Adrian() Ferreira.
sob o número 43./29, relativa à mercadoria despachada
p e la firma Roberto Bovet, pela rola n. 85.134, de 1037, como piepir'aeões para preservação do ferro, tais como no-ox-id, do art. 974
tia Tarifa, sôbre cuja classificação, o dito conferente teve duvida.
A Comissão da Tarifa, apreciando a presente questão e tendo PU1 vista as análises do Labei-atorio Nacional — laudos números
2.607 e 2.608, cie 23 do mês findo. demonstrando ser a mertNacloria da amostra n. 1, contida numa lata em cujo rótulo impressos se achavam, entre outros, os seguintes dizeres: —
dizeres: "Grasinol — Robert Bovet — Rio de janeiro", constituida
de oleo mineral, grafite e oleo graxo, — de um oleo lubrificante
composto; a da amostra n. 2, — de uma mistura de hidrocarburetos
leves, contendo oleo graxo e graite, e podendo ser usado como lubrificante, — por unanimidade de votos, subscreve o seguinte parecer
do Sr. conferente Eugênio Poiirchet: — 2 Análises do Laboratório
Nacional: n. 2.607, de 23-11-19:1 — Amostra n. 1 — Oleo lubrificante composto, t.m. de 260 ;4000 para tonelada, p. legal, art.
599 da classe 17 a da Tarifa.
N. 2.608, de 23-11-937 — p reparações não classificadas para
usos técnicos. "ad-valorem" 25 r.:,. 1.m., art. 987 da classe 24 a da
Tarifa ."
O Sr. inspetor assim decidiu.
N. 1.245 — The \Vestem TMegraph Company Lirnited. —
41.329. — Despachou pela nota n. 74.305, de 1937, máquinas de escrever com teclado, do art. 1.831. taxa de 7$960 por quilo.
O conferente Sr. Luiz Trindade verificou máquinas de escrever
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N. 1.246 — Tuffy Majdalany içz Cia. — Despacharam
pela nota n. 86.367, de :1937, bringnek l os não classificados, do art„
1.867-1, taxa de 78800 por quilo.
O conferente Sr. Gentil Monteiro verificou figuras f:::à
papelão,
do art. 564, taxa de. 268000 por quilo.
A Comissão da Tarifa, por unanimidade de vetos, classifica :is
duas amostras apresentadas como caixas de papelão rewesenter,:e
• figuras ou objetos de fantasia, com ou sem reveslimente, da taxa
318200 por quilo, do art. 536, da ela.sse 16 da e'arifa.
O Sr. inspetor assim decidiu.
N. 1.247 — AEG. Companhia Sul Arnericara. de Eletricidad-0
— 46.485. — Despachou pela nota n. 91.874, (ie 1937, máquirr's
dínamo elétricas e seus pertences, do art. 1J3 da Tarifa, cirs-o,
número 34.

O conferente Sr. Sá e Sousa pretendeu cobrar os direitos em.
separado dos trilhos ou pequenas vigas que vem em cada caixa cun
dfnamo-elétricos, de acordo com a decisão n. 811, de 1937.
A Comissão da Tarife.- por maioria, subscreve o seguinte par.,cer
do Sr.. conferente Dr. Eildebrando de Barcelos:
"Estou de acordo com o Sr. conferente do despacho, visto comn

caso idêntico já foi resolvido por decisão unânime da C. da Tr r
ri., 841 de 24 de agsto — e o Sr .confarcnte Dr. Tavnrrig
Guimarães emitiu o seguinte voto, com o qual concordou o Sr. rooferente Alfredo Seabra:
As obras de ferro em causa constituem as bases sobre as quais
assenta o motor.
Em face do segundo período da nota 324, devem seguir o regime
do motor.; o Sr. conferente Dr. Amanho de Noronha está lambem,
de acordo com este parecei', modificando, assim, o seu voto anterior
sobre caso idèntico.
O Sr. inspetor decidiu do acordo com os três últimos, pelas razões aludidas no p arecer do Sr. conferente Tavares Guimarães.

N. 1.248 — Companhia Química Merck Brasil S. A. — 40.657.
— Despachou pela nota ri. '74.533. de 1937, livros impressos rara
leitura, com capas revestidas de tecido do algodão, da taxa de 18110
por quilo, art. 545 da Tarifa.
O conferente Sr. Luiz Trindade, verificou livros impressos cicio
capas revestidas de tecido de algodão, escritos em português, impr
sus na Alemanha, ignorando, porém, o domicilio do tradutor para
efeito da sobretaxa da nota 140, e livros impressos, brochados, escritos em português, 'impressos na Alemanha, sujeitos à sobretaxa da
nota 140, por se tratar de escritor brasileiro domiciliado no Brasil.
A Comissão da Tarifa por unanimidade de votos, considet . a a
mercadoria da amostra 'n. 1 — denominada "O Cardiazo — Fatos
ina,s importantes e comuns no seu traio diário", — à vista da prova
apresentada, bem despachada como livros impressos para leitin.a,
cen capas revestidas de tecido de algodão, do art. 545, classe 16 ,la
Tarifa e taxa de 18140 por quilo; quanto à mercadoria da anios.ra
n. 2, considera sujeita a direitos dez vezes a respectiva taxa doe

livros impressos para leitura, avulsos, à vista do disposto na primeira parte da nota n. 140 ao artigo 545 da Tarifa. O senhor inspetor assim decidiu e manda que se publiquem, a seguir, os eocumentos apresentados -pela interessada.

Os documentos citados são os seguintes: "Notário Português —
Cartório notário doutor Maia Mendes, rua da Assunção, cincoenta e
sete, primeiro — Lisboa — Páblica forma — República Portuguesa
— Armas nacionais — Arquivo de Identificação de Lisboa — Bilhete
de identidade n. 476.957 — Nome, Afonso Eduardo Martins Zuqucte,
filho de Aforkso Verissimo de Azevedo Zuquete e de Ester Martins de
Azevedo Zuquete, natural de Porto, Portugal, data do nascimento,
sete (7) de janeiro de mil novecentos e nove 11909), profissão, eseudante, estado civil, solteiro, nacionalidade, portuguesa, residência,
Lisboa. Segue-se um retrato abrangido pelo sélo branco do arquivo
de identificação de Lisboa .-- Impressão do indicador direito. impressão do indicador direito — Tem a impressão digital — Assinatura

cem teclado, para uso em aparelhos telegráricos, que lhe Parecer
não serem máquinas comuns do art. 1.831 da Tarifa.
A Comissão da Tarifa, apr p cianCe a presente questão e tendo em
n ista o oficio retro, número 22.094, do Departamento dos Correios e do portador Afonso Eduardo Martins Zuouele — Sinalética: altura
Telégrafos, — por unanimidade de vetos, subscreve o seguinte pare- 1,73; olhos verdes; sinais particularez — Lisboa, 21 de julho de 1932
ver do Sr. conferente Dr. lii/debrando de Barcelos: — l`Nlin sendo (mil novecentos e trinta e dois)). Pelo s diretor sdo ,Arquivo, urna ruo aparelho uma máquina dactilográfica conjugada a aparelho elétrico brica ilegivel. Averbamentos, (3.799) O portador deste bilhete 6
sisterna teletipe ,— considero bem despaehado„de acordo ,com o .pagador de r classe do quadro privativo do Ministério das Obras
Públicas e C'omunicaçõe.s. Arquivo. de Identificação de Lisboa, 1 de
parever do DePartarbento dos Correios e Telégrafos".
O Sr. inspetor assim decidiu, considerando a mercadoria em março de .193.4. O diretor, Al. Valadares, por chancela. Tem o s.s:lo
causa como máquinas de escrever, com teclado, do .art..1.831, clas- branco do Arquivo de Identificação de Lisboa. 5.879 — O possuidor
deste bilhete é licenciado em Medicina e-Cirurgia. Arquivo de idense Vi a da Tarifa e taxa de 78960 por quilo.
tificação de Lisboa, 16 de novembro de 1934. O diretor M. Valaclar2s,
Publique-se, a seguir, o referido offcio.
por chancela. Vem o sêlo branco do arquivo de identificação de
ti ofício citado é o seguinte:
Lisboa. Armas nacionais — Esta página é reservada à inscrição do
-Departamento dos Correios e Telégrafos — Sr: inspetor do AI- regalias ou isenções especiais, autenticadas por quem de direiki.
Dip. do Reformatório C. de Lisboa "Padre Antônio de Oliveira". Á
Uii,l p ga do Rio de Janeiro.
Em solução ao vosso oficio n. 4.717, de 8 do corrente, tenho E margem: Este bilhete leva o sêlo branco do Arquivo e a rubrica do
honra de vos informar que a Diretoria Técnica de Telégrafos, depois diretor,. e. é válido por cinco anos.
Colei e. inutilizei no original estampilhas liscais. importaw.es
de bordar considerações sobre a aparelhagem telégrafica utilisando
máquinas de escrever ou teclados semelhantes, concluiu que "a má- em sete escudos e 'cincoenta centavos. — É pública forma, e vai conquina em apreoo, marca "Imperial", é uma máquina de escrever c0-4 lorme ao original, que restitui,
'Lisboa, vinte e cinco de abril de mil novecentos e trinta e Seis.
mum com á particularidade de s6 possuir as letras maiúscutas e os'
Eu, notário ajudante, conferida, a assino. Emendada: "reformaos outros sinais e números.
O ajudante do notário Dr. M. Mala Mendes,..(liegivel)
Como tal ela é empregada de preferência na recepção do BerviçO tóSio".
•
telegráfico que o permite ou, em outros trabalhos onde no haja ne- '
• "Landulfo Borges da Fonseca, consnl geral do Brasil ifl Lisboa'
petteldade das letras maiúsculas.
— Reoonheoo verdadeira a assinatura retro de Eduardo de Castro
"Raudações. — L. de Siqueira
Menezes.
Mala Mendes, ajudante de notário püblico nesta cidade e, para constar
_
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tudede War, passo a presente, a qual, para os fins de direito, deve ser
IMMizada no Ministério das Relações Exteriores ou nas repartições
.fiseate da República, a assino e faço selar com o sélo das Armas deste
'Consulado Geral do Brasil em Lisboa aos 27 de abril de 1936. —
Rcoebi Esc. 90800. O consul geral, (ilegivel).

A circular n. 27 manda que seja observada a doutrina do acordão
n. 1.060 "segundo a qual qualquer caixa de madeira aplainada ser.
vindo de envoltório deixa de Ger tosca e, por isso, deve entrar no
.
legal."
pesoO acordão n. 2.581 parece pretender que se exclua do peso legal
o envoltório interior, quando constituido de madeira "grosseiramente
aparelhada". E diz que as caixas do acordão n. L060 eram "bens
"Confirmo pela presente que o livro "Wesentliches und Antas- acabadas, leves, de madeira aplainada e lixada, acondicionando passas,
gliches vom Herzkranlien" do Sr. Dr. Karl Fahrenkarnp, de Stuttgart., figos secos e artigos semelhantes, nas quais são os mesmos expostos
foi por mim traduzido, a pedido da casa Knoll A. G., de Ludwigshafen à venda nas vitrines" e que tais caixas "não podem ser confundidas
a/nein, sob o título: "O Cardiaco. Fatos mais importantes e comuns nem comparadas com as caixas toscas, pesadas, de madeira ligeirano seu trato diário".
mente aparelhada." •
Lisboa, 11 de março de 1930. — Afonso Eduardo Martins Zuquete.
E' de notar que o acordão ri. 1.060 que, repitamos, estudou a
Reconheço a assinatura supra. Lisboa, 11 de março de 1936. — questão sob todos os seus aspectos, ensinou que madeira tosca é a
Áfiegivel..

madeira s:mplesinente serrada sem nenhum , outro trabalho ou aca.
bamento.
"Lanclulfo Borge.s da Fonseca, consul geral do Brasil em Lisboa Não fez qualquer referência ao peso das caixas; nem à condição
— Reconheço verdadeira a assinatura retro de Mariano da Maia e lixada, da madeira; nem à circunstância de ser a mercadoria exVasconcelos de Castro e Mendes, notário público nesta cidade e, para posta à venda nas caixas. Foi, exclusivamente, o fato de serem ts
constar onde convier, passo a presente, a qual, para os .fins de direito, caixas ' de madeira aplainada que determinou a sua inclusão no peso
deve ser legalizada no Ministério das Relações Exteriores ou nas re- da mercadoria. Este acordão foi recorrido.
O acordão n. 2.987 mandou excluir do peso legal caixas lo
partições fiscais da República, a assino e faço selar com o SM° das
Armas deste Consulado Geral do Brasil em Lisboa, aos 11 de março madeira acondicionando perfumarias. Foi, tambem, recorrido. Vinalmente, em sessão de 1 de julho o mesmo julgador de 2' instãncia,
de 1036. Recebi Esc. 9C00. — O consul geral (ilegivel)."
N. 1.249 — Loinnanhia Telefónica Brasileira — 44.648. — negou provimento a um recurso exatamente igual ao que foi objeto
. . 82.049, de 1937, aparelhos receptores e do Acorclão anteriormente citado."; e os senhores conferentes dou-Despachou pela nota n
transmissores de telelonia, do art. 1.583 da Tarifa, O conferente tor Hildebrando de Barcelos, Euclides de Carvalho, Castelo Branco e
sunor Alberto zs,oianu Carneiro da Cunha, de acordo com a circular Dr. Sá e Souza subscrevem n seguinte voto do senhor conferente.
n. 27, nulificada no - Diauio Oficial" de 9 de abril de 1939, entendeu Eugênio Pourchef : — "De acordo com o parecer. As caixas em quesque as caixas de grandes dimensões, de madeira aplainada, servindo tão não têm valor mercantil. visto como são de madeira tõseit e, pois.
de envoltório, lieviaii, entrar no peso legal da mereadaria despachada. servem sérneule de envoltório interno.". O senhor inspetor i.a.;icliu
A Comissão da Tarifa, apreciando a presente questão, assim s .,,. de acordo cem a Comissão.
manifesta.: o Sr. conferente Alfredo Seabra está de acordo COM G
N. 1.2s0-.T. — 49.808. — Despachou pela nota n. 95.%37 de
parecer em serArado dos Srs. conferentes Dr. Tavares Guimarães 1937. boiões do madeira envernizada. do art. 314, taxa de 10$10a pote Amarilic de Noronha, e que é do seguinte teor:
quilo. fendo n conferente Sr. Mario Guaraná verificado objetos do
"A inereadoa,a de:,.pactiada, que paga a peso legal, ver acondi-• adorno p2z--zoni, f i e qualnuer madeira, do art. 295. taxa de 62$400 pnr
cionada em caixas de madeira, cio parle simplesmente serrada, em quilo. A Comissão da Tarifa, por unanimidade de votos, subscreve
parte grosseiramente aplainada. Tais caixas são ainda reforçadas por o seguinte p arecer do senhor conferente Castelo Branco: — "Dem
traves em toda a sua extensão e vem dentro de outras caixas tambein despachado. l'Os botões de madeira qualquer, pintados ou envernizade madeira, medindo aproximadamente 3m,50 de comprimento po,' dos, estão generalizademente classificados e taxados no art. 314,
Orn,70 de laraura.
para a taxa de 1M00 per (mil°, neso legal. Os botões do madeira.
O conferente entende que as prinièiras caixas são de madeira PPM artigo classifica d o. t-, o tArn taxação subordinada à forma ou
aplainada e. com fundamento na circular n. 27, de 8 de abril de 1930, feitio dos botões.". O senhor inspetor assim decidiu.
da Diretório Geral da Fazenda Nacional, pretende incluir o seu peso
N. 1.251 — H . Simon — 27.151 — Pediu classificação de n.ernu da mercadoria.
.
c,adoria para a qual foi concedido exame prévio. A Comissão da TaA importadora não se conforma com a exigência e diz que as rifa, apreciando o presente per1n de classificação e tendo em vista
caixas em causa srio "de madeira p esada. tosca, simplesmente aplai- o parecer do engenheiro Sr. Wal!er Ribeiro da Luz e O certificado
nada, exclusivament,s de utilidade para encaixotamento de material". retro, do Sr. Dr. Clovis Wash ; a a lon. por unanimidade de votos. está
Acrescenta que o aeorclão n. 2.581 esclareceu o de n. 1.060, que de . acordo com o voto anterior do sa. nhor conferente Eugênio Ponrmotivou a circular n. 27 e ci ‘ ie as caixas em causa "nada tem de se- chet. ora confirmado pelo parec e rr técnico, e q ue é do seguinte teôr:
melliantes às aue se refere o acordão n. 1.060 citado":
__. "Trata-se de anarélhos d rinornirindos — Respiradores artificiais
Entende-se por pelo legal "o da mercadoria com todos os seus para- salvamento, sistema Davis e s ,u nellnintes. t. m. de 34$20') por
envoltórios interiores, excluidas as caixas de madeira tosca. palhas, unidade — art. 1.855 da classe ae. pois se destinam a pessus a lio_
palhões. raspas e serragem, bem corno o forro interno de • zinco ou de g ados, asfixiadas por qua is que r ga 7n s, • mesmo venenosos, com o fim
outra matéria do envoltório exterior". (Letra 6 do art. 27 das Preli- de restabelecer a re z nirricão 'natural, o que é obtido pelo forne e; reenminares.,
to d o gaz o N i,r,:nin OWs , mediante a r e ão do aparêlho, representa risNos termos do parágrafo único do art. 37 das Preliminares, "eu- piracf i n arlificial.". • O senhor inspetor assim decidiu e manda mie
tende-se fio: envolláriti o :oi.t.inente de uma mercadoria, chamando- se publiquem, a seguir. o narecer e o certificado, supra referidos.
BC exterior ao que está à vista, fechado o volume, e interiores a todos
•
O parecere
/ n certificado. citados, são os segnintee:
os demais que o primeiro encerra".
"Examinei na Comissão de Tarifa o material a que se refere o
,
Portanto, no caso, as grandes caixas de madeira, em parte sim- piesente
processo.
plesmente serradas, em parte grosseiramente aplainadas, com travr
Os aparelhos examinados são ambos de uso -médico. O que se
em toda extensão e que contem a mercadoria e estão encerradas em- encontra dentro de um estojo de couro é um inhalador de oxigênio.
outras caixas de madeira. são envoltórios interiores.
Ele se compõe de um butijão metálico de oxigênio, tubulações de boiEm face dos dis p ositivos citados, tais caixas que servem de eu- racha mascara e saco.
voltórios interiores da mercadoria que paga a peso legal, serão exNos casos de intoxicacão por meio do gazes, nos individuos que
eluidoG do peso da mercadoria, se forem de madeira tosca, e inclui- sofreram :IP-ia-nojento em firo em todos os casos de asfixia, tem o
das, no caso Gontrário..
.
. aparelho aplic.arão para proporcionar o oxigênio necessário a respiA questão reduz-se. portento. exclusivamente, em se fixar a si . ração.
gnificaçãci da expressão — madeira tosca — Das Preliminares da 'PaO outro anarelho. isto é, o que se acha dentro de uma caixa de
rifa.
madeira é de aplicarão para casos idênticos, porém, principalmente
Tosco quer dizer, não apenas tal como veiu da natureza, mas, quando o paciente não respira mais. Ele é um respirador artificial

lambem, grosseiro, mal feito. Assim, e à vista do que já ficou ex- funcionando lambem como inhalador de oxigénio.
posto, entendemos que ae caixas em causa não entram no peso legal
Por meio de um engenhoso dispositivo de dois pequenos foles
i
da mercadoria.
de couro acionados pelo próprio oxigênio e por um jogo de válvulas
Devemos esclarecer que os atos das autoridades superiores, 'sobre automáticas o aparelho pode provocar uma respiração artificial no
O assunto, não guardam, entre si, conformidade: no acordão n. 1.060, paciente antes de agir como inhalador.
O primeiro sobre a espécie, os julgadores tiveram a; intenção eviCorno SP verifica são a p arelhos de usos médicos, que penso seente de resolver um caso concreto estudando, ao mesmo passo, a rem os previstos no art. 1.845 da tarifa, entretanto, lembro a audi'significação da expressão — madeira tosca — das Preliminares da éncia de um médico que melhor esclarecerá o assunto.
frarifa, sob todos oe seus aspectos.
Rio de Janeiro, 23 de agosto de 1937. — Walter liibeiro da Luz."
No primeiro considerando, ele estabelece a distinção entre madeira tosca e madeira aplainada: no segundo ensina que madeira tos- "Os aparelhos de que trata este processo c que foram por mim
Ca é a madeira simplesmente serrada sem outro trabalho; no terceira examinados na Sala da Comissão da Tarifa da 'Alfândega do Rio de
no terceiro dispõe que "na expressão madeira tosca — das Disposi- Janeiro, são utilizados, em medicina sempre que se torna mister O
ções Preliminares da Tarifa, são compreendidos, somente, os envol- restabelecimento perfeito da função respiratória, perturba por urna
tórios fabricados de madeira simplesmente serrada, sem nenhum ou- causa qualquer.
tro trabalho ou acabamento e no quarto, finalmente, mostra que ais
Um dos aparelhos — compõe-se essencialmente de um depósiW .1
Salsas objeto do julgado que eram "revestidas, exteriormente, so- eilfndrico de oxigênio, válvula de saida do gás, manoinetro, tubulaanente em parte C mie totalmente, estariam compreendidas na ex- duras, tubos, saco de contróle e mascara. Afigura-se-mo UM inha!blusão do peso da mercadoria", se não fossem de madeira aplainada, lador de oxieênio, usado nos desequilíbrios da função respiratória
Imas de madeira tosca,
quando resultar um deficit apreciável de oxigênio no organismo e •
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V ' excesso dc gás carbcii. A ação de aparelho é rfortea,
=, então, no sentido de acelerar os movimentos, procurando-se, desta
• ma, compensar a deficiência :asai:otária.
O outro — a paca ser usaile quando se dá á anentuaçãci do dis:.
rbiOreferido 0.1 n-..csam a suspeaslio da função (asfixia) e trabalha
aa conexão com o primeiro aparelho por intermédio de um tubo liado a duas tii1) , ;,;,Liras, II21*C:-:C: •...) de válvulas automáticas a dois
ales.
A figura i , : .;:i: ri.áinia que inr permite juntar, acredito que diga
.ensa:-á outros i •elaieeinientos aaanta ao rospectivo funcionamento.
O seu e;1,;,:'(2,;: é indiaallo ma; direrentes casos de asfixia: puras,
. complexas e ii•ieias, Laa é, d ete:.alar.das por ar confinado (gás caralije() ou otaros g.7aes irrceairé „1.); sufooação( por obstáculo E
aenet: • aeão do ar -- corpos estranhos, etc.); submersão (líquidos pe-.
ietrailos nas vias lakeias; estraagulainento (forço constritiva ativa,
xercidit por estarca muscula.a externo); enforcamento (dt mesma
-orça, porém pa.:zsiva, exercida pelo peso do corpo); esgananduras,
:-te., etc., finalmente, em todos os casos em que se deseje tentar uma
.rspiração artita:• ial para salvaraen!o de vidas.
Assim, concluo por admitir que os aludidos aparelhos podem
-stee ineie;ths denlae os que alude o artigo 1.845 da Tarifa das Ale
4âni:efins, S .M. J.
Mio de Janeiro, 8 de novembro de 1937. — Dr. Clovis Washington.
.
IN. 1.252 — Ilasenclever & Cia 47.79.
.
Despacharam pela nota n. 91.639, do 1937, partes de tesouras
raniiess. com caho de madeira, para grama, sujeitas a direitos cid-vaorem 33%. do aaligo 18 das Preliminares da Tarifa, conforme deeia-são n. 1.063 deste ano. O oficial administrativo Sr, Milton Gonçalves
ai
. erifieou 50 laminas (todas esquerdas) de tesouras grandes; com
^abo de madeira, para grama, que, em face do disposto no artigo 17.
idas Preliminares, tala. a taxa certa e precisa de 5$200 por unidade,
'do artigo 1.56a da Tarifa, por isso que são tesouras incompletas, que,
:embora, moo hem frizou o parecer do relatório (Decisão 1.063), esIa
, ralo sujeitas ao pagamento de direitos — ad-valorem, não poderão
--dagar mais que a taxa do objeto completo, isto porque na presunção
Ige um valor Jemasiadamente elevado, viria, parte do objeto, a paa,-ar mais que o todo.
A Comissão da Tarifa, por sua maioria, subscreve o seguinte voto
.do senlicr conferente Castelo Branco: "As partes de tesouras repre:sentam a metade de cada uma delas e por conseguinte menos de dois
'terços do objeto. Assim, devem pagar direitos ad-valorem, ou seja a
imema taxa do objete completc'-, e o senhor conferente Dr. Tavares
/Guimarães emitiu o seguinte parecer, com o qual concordou o senhor conferente Dr. Sá e Souza: — "Trata-se do partes de um objeto laxado por unidade e que representam menos do 2!3 do objeto.
, Devem pagar direitos od-valorem, não excedentes da taxa quo
seria aplicada ao objeto complelo, conforme o parágrafo única do
O senhor inspetor decidiu de acordo com
. ' ,.
18 das Pre irares."
. a ma.oria.
a. 1.2a3 - Iaicanarional Siandard Eletric Corp. — 26.153, a: Despachou pe:a ititit n. SC.001, de 1937, desenhos para artes e off: alce, do art. a a.2, classe XVI da viaenle Tarifa aduaneira, taxa de
0710, por aaaiiaaiiiio, peso legil. O conferente senhor Mário Li: nhaies n erii a au totograiia em papel ferro-prus.siato, não especificado. do ale:ea '2, taxa de 26e200 por quilograma, peso legal. A
ÇOill::- .ã() iia 'C.a : ra. rprecirnclo a presente questão e tendo em vista
O oficio ar, aia tia Imprensa :\ ii.::.,mal, n. 2.750, de 8 de novembro
Indo. declariiiido q ue, segundo o nra : ecer dos técnicos daquele esta1:reiec inicato, si,ii !rala de uma cópia fotográfica ou fotografia em
:papei sensibiliaa:o ao ferro-prussiatico, — por sua maioria, subs' crevc o seguinte -voto do sz, nhor conferente Dr. Ildebrando de Barcelos: "De acordo com a decisão de 18 de novembro, proferida no
• proce s so ri .. 2 n .577 do corrente ano, classifico como fotografia não
• ciaasifraida, taxa de 26$000, art. 542 da Tarifa"; e os senhores cone Sousa
ferentes Dr. Tavares Guimarães, Eugênio Pourchet e Dr.
coasideram a mercadoria como fotografias •para estudos de artes,
i clènelas ou ofícios, art. 542, taxa de 15710 por quilo, mantendo,
: assim, o senhor conferente Dr. Sá e Sousa, o seu parecer anterior..
: C) senhor inspetor decidiu do acordo com a maioria.
)4. 1.251 — L. Figueiredo & Comp. — 47.270. — Despacharani
pela nota n. 80.149, de 1937, tapetes de lã, aveludados, de pêlo Curto,
11-1aCIO, apresentando pelo avesso forro ou assento de tecido de algolinho ou cânhamo, ainda que apareçam fios do aveludado", do
- art. 139. taxa de 20$800 por quilo. O conferente senhor Ildebrando
,. de Barcelos verificou que um dos tapetes tinha o fórro ou assente
constituído em sua maior parte, de lã, razão pela qual o sujeitou A
taxa de 31$200 por quilo. A Comissão da Tarifa, por sua maioria,
:- mibecreve o seguinte voto do senhor conferente Castelo Branco: "De
acordo com a impugnação do conferente. Sobre o assunto me reporte
sos diversos pareceres prestados em processos outros sobre merca: dona, perfeitamente idêntica"; e o senhor conferente Alfredo Seabra:
: considera a mercadoria bem despachada, nos termos do acórdão afie ..
- ;'03ere 1.075, de 1935.
O senhor inspetor decidiu de acordo com a maioria, considei irando a mercadoria em causa como tapetes de lã, aveludados, de
pêlo curto, macio, não apresentando pelo avesso, fOrro ou assento
: de tecido giosso de algodão, linho ou unhamo, do art. '139, classe 6L
-. da 'Tarifa e taxa de 315200 por quilo.
N. 1.235 — Laboratórios Reunidos Limitada. — 44.947.
Submeteram a despacho preparações para uso interno, não
i .".
Iles.,,ificadas, do art. 1.530 da Tarifa, para pagamento de 25 % "ad:

a

Dr,-7rmbro 'de 1938

- O 'oficial administrativo Sr. Célio Caldeira verificou uma;
Dito medicinal para uso interno, composta de glicero-fosfato
de ede

dia, metilarsinato de sódio (arronal) e vinho de 15°, e exigiu g,
taxa-de 268550 por quilo, art. 1.481 da Tarifa.
A Comissão da Tarifa, segundo o resultado da análise do Lee
horatório Nacional — laudo n. 2.678, de 30 do mês findo, que doe
rnonstrou ser a mercadoria analisada, — de uma preparação para
uso técnico, oonstituida por solução alcoólica concentrada de produtos químicos medicinais (glicerofosfato de [Adio e um composto sódio() arseuical) — por unanimidade de votos, considera a mercadoria em causa bem despachada como preparações para uso interne,
não classificadas; do art. 1.530, alasse 26 1 da Tarifa, para pagamento de 25 % "ad-valorem".
O senhor inspetor assim decidiu..
N. 1.25,6 — St John Del Rey Máning Company Ltd. —
45.812.
Despachou pela nota n. 1.124, de 1937, com isenção de direitos e adicionais, quatro tamberes de ferro galvanisado, continentes
de produto químico e xantato de potássio impuro, para outros usos,
livre de direitos de importação para consumo e demais taxas aduaMiras.
O conferente Sr. Fausto de Carvalho verificou tambôres com
tampa e dispositivo para serem abertos sem dano, considerados
pelo acórdão n. 1.167, do Conselho Superior de Tarifa, como obras
de ferro batido galvanisado, do art. 861, taxa de 3$120 por quilo.
A Comissão da Tarifa, pelo voto dos senhores conferentes Dr.
Sá. e Souza, Eugenio Poureliet e Alfredo Seabra, considera o tambó',
em questão, como se apresenta, sem valor mercantil; e, pelo voto
dos senhores conferentse Dr. Hildebrando de Barcelos, Euclides do
Carvalho, Dr. Amanho de Noronha e Dr. Tavares Guimarães, subscreve o seguinte voto do senhor conferente Castelo Branco: — "Considero a mercadoria sujeita a direitos — tambores de ferro para
condução de mercadorias liquidas."
O senhor inspetor decidiu de acordo com os últimos, considerando a mercadoria em causa como tambares de ferro para condução de mercadorias líquidas, do artigo 861, classe 2P da Tarifa.
Secretaria da Comissão da Tarifa da Alfândega do Rio de Janeiro, em 1 de dezembro de 1938. — Luiz Simões, oficial administrativo, secretário.
A Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a legislação em
vigor, só registrará assinaturas dos orgãos oficiais, para o exe.:Acio
de 1939, mediante pagamento da importância correspondente ao 'período de 12 meses, na Tesouraria da Imprensa Nacional, à rua 13 do
Maio, ou mediante recolhimento, e respectiva comprovação, nas repartições arrecadadoras federais — Delegacias Fiscais, Alfândegas,
lesas de Rendas e Coletorias.
Aos funcionários públicos federais, estadoais e municiais é facultado pagar o custo da assinatura, computado já o desconto de
20 %, a que têm direito, em duas prestações semestrais de 28$030.

Ministério da Marinha
EXPEDIENTE DO SR. MINISTRO

Dia 5 de dezembro de 1938
Ao Exmo, Sr. Juiz de Menores do Distrito FederaTI
N. 1.787 — Responde à solicitação do oficio n. 5.3" de 30,
de novembro de 1938, e declara a S. Ex. que o 3° sargento artilheiro
Luiz Pinto de Castro, não poderá comparecer àquele juizo, no dia
6 do corrente mas, por motivo de moléstia que o retèm em sua residência, à Praça Azevedo Cruz n. 39, casa 30, Niterói.
— Aos B113 . Chefes das Repartições da Marinha
' N. 1.788 — Recomenda sejam remetidos ao gabinete, kre-d õ dia
10 de fevereiro próximo futuro, os dados para a elaboração do vila,
tório referente ao ano de 1938, que deverá ser apresentado ao Exmo.
ar. Presidente da República.

Tribunal Marítimo Administrativo
PROCESSO N. 77
ACORDÃO

Vistos, Matados e discutidos os presentes autos, ~a miada que
na manhã do dia !E de outubro de 19$5, a draga "Bala" aob a diree
ção do Mestre de pequena cabotagem José António de Oliveira, fazia
experièncias na escada da Ribeira, &o pkgto da Ltala g

__~11/

-
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entre as duas bóias existentes no canal da cor0a da Plataforma para
nosinalar a passagem de um cabo condutor de energia elétrica, arrasam esse cabo com a lança de sucção que vinha dragando. produzindo
as avarias e danos constantes do laudo de avaliaçõo d fls. 14 e 15.
E,
Considerando que á da competência do Tribunal o julgamento
deste processo em face do que determina o Regimento "[Morno no seu
art. 10, interpretativo dos art. 10, 56 e 61 do Regulam e nto deste Tribunal;
Considerando que dos autos ficou provado que a draga trafegava
tob a direção e responsabilidade do Mestre de p -quena cabotagem
José António de Oliveira;
Considerando que a passagem do cabo conduto) eslava assinalada
1-.)or duas bóias distanciadas de 90 metros;
Considerando que essas bóias pela forma usual empregada no
balisamento e pela cor da sua pintura, não podiam ter outra sienifiecteão;
Considerando que a deficiência assinalada da letra "T", não isenga o mestre da responsabilidado do acidente, tanto mais que, a disUncia máxima a que poderia ter passado de cada tuna, teria sido
do 45 metros;
Considerando que essas bóias não deveriam ser confundidas com
!Minn de.amarração, do forma e características dif-rentin das empai3nlas no balisamento, maximé, sabendo-se que a Caoilania do Porto
da Baía não poderia consentir que se fundeassem bóias que podescem prestar-se a tal confusão;
Considerando, emfim, que mesmo em estado de di'ivicla, mandava
a prudência não passar pelo canal com a lança arrastando,
'acordam, unanimemente, os Juizes do Tribunal Marítimo Acl-

mini.frativo:

_

a) quanto á natureza e extensão- do acidente: znarias nos cabos
de energia elétrica pelo rato da draga "Bafa" .passar dragando pelo
canal d corôo de Plataforma onde existem duas bóias assinalando os
cabos elétricos submersos;
b) quanto á causa determinante: prejudicado pelo item anterior;
e) considerar o representado responsável pelo acidente, ineurao, assim, na letra "f" do artigo 61, combinado com o artigo 56, tudo
do rea.ulamento odo T.M.A., impondo-lhe, por isso, a pena de repreensão pública. P.i.n.c. Custas na forma da lei.
Rio do Janeiro, 11 de novembro de 1938. — Dario Paes Leme
"de Castro, vice-almirante, presidente. — Raul Romêo Antunes Braga,
juiz relator. — João Stoll Gonçalves. — Francisco José da Rocha.
Carlos Lafayette Bezerra de Miranda.
Fui presente — Carlos Americo Brasil, procurador junto ao
M. A.
Confere. -- Gilberto de Alencar Saboya, secretário.

PROCESSO . N. 319
ACORDX0

Encalhe por erro de navegação. 'Engano em distinguir os
/ardis. Manobras precipitadas para o safamen to. Condenação.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em que é indi-

n

D:-..7.e7Yart1

in2s

precipitado na manobra de.ndo atra.: sem ".-lllI:z a •-•;+Ewi-o n (;,) oak;o,
Defendeu-se o prático a fls. a l egando como causa (to en;-al:ie as rortes con y ntezas da maré de vasante e a ns s nliunet vi , ibilidad.; do local.
Opinou por fim a Procuraeoria a fls. nenhum argomento novo juntando ás suas razões.
Do expo=to,
Considerando que, conforme depõe o capitão, ao subir e:tl.e a:2

passadiço para saber do prático "o que i:avia", este lho respondera
ter-se enganado tomando o faról de Marajó-Assú pclo do Capim,
faróis ases, ambos, ainda b3m visiveis naquele momento; depoimento esse confirmado pelo marinheiro do leme;
Considerando que, pelos depoimentos tornados e pelos dado zz do
diário de navegação, a visibilidade rtinante não impedia a correia
navegação, pois, quando muito, seria 'ela "sofrível" indicando ar;i . aceiros no horizonte . (depoimento de fls.) "um pequeno agne
caído
antesdo acidente- não tende prejudicado a visibilidade" (luto
is.)
Considerando que; provada a inexistencia do quaisquer falorer
de correnteza ou de ordem meteorológica que prejudicassem a nave •
gação, é de se admitir a alegação do capitão do navio o a afirtnile:in
do marinheiro do leme, das quais se conclue que houve na realidade
engano na derrota indicada pelo prático tomando o faról de linguat
pelo do Capim, do oue resultou o navio bater e . encalhar;
Considerando o mais que dos autos consta,
Acordam, unanimemente, os juizes do Tribunal Marítimo
nistrativo, considerar nue o acidente acima ocorrido nas ciren.)
cias c com os danos men;ionados mas não avaliados nos ri,tev;1
como cawa o engano aferido do prático indiciado tomando wo
rol por outro agravadas as consequências do acidente pelas inaneeve,
precipitadas que executou. Pelo que resolvem considera-lo coma
incurso na letra "e" do art. 61 do Regulamento do Tribunal, itopi,11-do-lhe a multa de um conto trezentos e setenta e cinco mil r.is
:RI5F.4 000) . I. R. Co st a ,: na forma da lei.
Rio de Janeiro, 23 de novembro de 1938. — Dario Paes T.,.;ao
dc Clstro. n• ice-nlmirantr. presidente. — João Stoll Gonça l v e s, 1'
r?‘ , zerra de Miranda. — Raul noimlo
for. — Corlos. T.ofnitrt
nes !Paga. — Francisco losê da Rocha.
Fui presente. — Carlos Americo Brasil, procurador junio 'to
T. M. A.
Cenfere. — Gilberto Alencar Saboya, secretário.
468 a SESSÃo ORDINÁRIA EM

0-12-1938

hora regimental, os senhores juizes, vice-almirente
l'resontes, b.
Dolo Pais Leme de Castro, presidente, Drs. Carlos cie Miranda. J.
Stoll Gonçalves, cap. de Longo Curso Francisco Josó da Rocha, (in.
de Mar e Guerra Raul Romôo Antunes Braga, secretário Gilberb)
Alencar Saboya..
Ata: declarada aberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada 'a
ata da sessão anterior e despachado pelo Sr. presidente o expediente
ern mesa.
Publica4o: foram publicados em sessão os acordãos nos piores..

sos as. 313 e 327, julgados em 17 e 25-11-1938.
Julgamento: foi terminado o julgamento do processo n. 211, iriciado em sessão de 2 do corrente, como consta da papeleta junta, por
cópia.
Levantada a sessão às 16 horas. — Gilberto de Alencar Saboya,
secretário.

Ciado o prático Manuel Raimundo Braga.
Em 12 de abril do corrente ano o vapor nacional "Afonso Pena",
de propriedade do Lloyd Brasileiro (Património Nacional), em sua
JULGAlViPNTO
Viagem de Belém para Manáus, encalhou, ás 4 horas e 45 minutos,
no local denominado Marajó-Assú onde bateu e permaneceu durante
Dia 2 e 6-12-1938
2h.05m. Dirigia o navio o prático do Rio Amazonas Manuel Raimundo Braga. Consta dos depoimentos o demais documentos dos auProcesso n. 241, relator; Juiz Francisco José da Rocha, referentos que, subindo o capitão ao passadiço ao ouvir o telégrafo das má- te ao abalroamento dos navios "West Selene" e "Lages", à entrada
quinas, encontrou o navio dando atrás, pelo que, incontinente, mandou de Santos, no dia 27 de junho de 1937.
parar as máquinas e ornedou as sondagens devidas para conhecer a
Com representação do procurador especial junto ao T. M. A.,
Situação do navio e estado dos porões, manobrando em seguida para
Safar a embarcação, o que conseguiu sómento nor ocasião da en- contra os capitães Johon Thomas Edwards, José Moreira Pequeno e
•ehente. Retomando o vapor sua viagem foi veri Picado que governava prático Sebastião António Couto.
'então ele mal, devido a uma torção do leme para BB, obrigando a
Lidos, relatados e discutidos os autos, fizeram uso da palavra os
utilização das máquinas nos lugares de correnteza. Constatou-se, ou- Drs. procurador, J. F. de Almeida, D. Xerez e J. J. da Gama
trossim, estarem os porões estanques.
e Silva, advogados. Decidiu o Tribunal, por unanimidade de votos:
Depuseram no inquérito aberto junto /i Capitania, h capitão do
a) quanto á natureza e extensão do acidente: abalroamento culnavio, o prático ora indiciado, o segundo piloto, o marinheiro de serposo. com avarias em ambos os navios conforme consta dos autos;
viço no leme e o de serviço de vigia no passadiço. Ao inquérito
juntoo extratos doa diários de navegação e máquinas. O certifib) quanto à causa determinante: ttransgressão pelo navio "WeAt
cado da vistoria feita em Manáus constava estarem vergadas em ân.,. geleAe" dos anta,. 19, 22 e 23 da convenção para evitar abalroamento
;-sulo ;e na naihetr..3 do hélice de BB; leme com empeno da madre no mar e, consequentemente;
, na altura da claaa, produzindo um desvio de cerca de 30 gráus
c) julgar o capitão Johon Thornas Edwards como incurso •; : u. aia.iljéxi-uinzo em perfeito estado; pordes estanques. Fez posteriormente o navio obras na Capita/ Federal julgadas bôas, exigida, po- tra "i" do art. 3'2. do regulamento do T. M. A., imponció-lhe, pot
ém, a rubstituição de uma chapa C N. 7 a BE, que Ora arrombada isso, a multa de 1:3756000; e pelo voto de desempato cie pre,,illJncia,
á martelo. Nenhuma avaliação de danos consta de qualquer das vis. oantaa os dos senhores juizes Stoll Gonçalves o Carlos do tsir.mea,
orias í;ciala. Concluiu por rim o relatório do encarregado do 3:11-! laniar do responsabilidade o capitão o o P rático (.7.0 ntj,!;°
stdo causa do encaliu o engain do vate.). qu3 fo?rncií
Ao St'. relator.
PP- F.eme de: Caçt,.o,
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DiretoT i a da Imprensa Nacional, de acordo com a legislação em
vigor, só registrará assinaturas dos orgãos oficiais, para o exercido
4e 1939, mediante pagamento da importância correspondente ao período de 12 meses, na Tesouraria da Imprensa Nacional, à rua 13 de
.1Mate, ou ,nediante recolhimento, e respectiva comprovação, nas repectições arrecadadoras federais — Delegacias Fiscais, Alfândegas,
Ilesas de Rendas e Coletorias.
Aos funcionários públicos federais, estadoais e municipais é facultado pagar o custe da assinatura, computado já o desconto de
20 %, a que têm direito, em duas prestações semestrais de 288000.

Ministério da Guerra
EXPEDIENTE DO SR. MINISTRO DE ESTADO DA GUERRA

Dia 2 de dezembro de 1938
Avisos:
Ao Sr. Ministro da Justiça e Negócios Interiores pedindo providências no sentido de ficar sanada a irregularidade constatada na
apresentação de duas certidões de idade, passadas pela 5' 2reteria
Cível e referentes ao ex-aluno do Colégio Militar do Rio de janeiro,
Neisir, filho de D. Guiomar Couto, das quais consta ff?Á• o referido
menor nascido, segundo a que foi apresentada naquele estabelecimento de ensino, em 8 de julho de 1919, e na que é agora apresentaoa, na mesma data em 1920. (Aviso n. 154).
— Ao Sr. diretor de Recrutamento declarando que a ref'erida
Diretoria deve manter em dia uma relação de todos os oficiais e
praças da reserva e reformados, que percebem vencimentos pela
mesma Diretoria, Circunscrições de Recrutamento e Corpos de Tropa,
mencionando posto, nome, residência, importância mensal bruta que
percebem, bem como a data do decreto que os transferiu pata a inafivrlade. Dessa relação devem ser enviadas urna via ao gabtne':) do
meiistro e outra à Diretoria de Fundos. Das alterações posteriores,
decorrentes de novas reformas ou transferências para a reserva,
mudança de residência ou falecimento. será dado, mensalmente,
conhecimento àqueles orgãos. (Aviso n. 452).
Ministério da Guerra — Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 1938.
Aviso n. 869.
Sr. diretor da Diretoria Provisória das Armas.
Mandai publicar em boletim do Exército. o seguinte:
No encaminhamento n. 2.226 A-5, de 9 do corrente rnis, o
comando da 2' Região Militar, consulta como proceder com o sorteado convocado Adelino Lima Garcia, filho de Romualdo de Lima
Nasques, condenado a 3 anos e meses de prisão celular, como incurso três vezes no art. 330, § 4, da Consolidação das Leis Penais.
Em solução, declaro que não deve ser incorporado às fileiras
do Exército, réu de crime de furto, tão infamante quanto os de
que trata a letra b do art. 4° do regulamento que baixou com o
decreto n. 15.934, de 22 de janeiro de 1923, que incapacitam os
imputados para o mesmo serviço, nos termos expressos de lei —
General Eurico G. Dutra.

Dia 5

Despachos:
Foi mandado asilar, na forma do § 1", do artigo 7' do decreto
n. 2.774, de 20 de junho de 1938, o soldado da Escola Mili1ar, Marlinho da Silva.

Requerimentos despachados:
Bibiano Sérgio Dele Coutinho, capitão, pedindo permisão para
gozar um pedalo de férias na Capital Federal. — Concedo a permissão.
Clube Paulista de Planadores, pedindo seja a Alfândega de Santos autorizada a desembarcar um avião marca "Aeronca", tipo • turismo e um motor da mesma marca, — Deferido.
Francisco das Chagas Araujo, 3° sargento, pedindo 30 dias de
dispensa do serviço e permissão para Ir à cidade de Batalhe, Estado do Piauí, correndo as despesas por conta do requerente. -Goncedo a. permissão e dispensa.
Lincolri doias Santos, 1 6 tenente, pedindo permissão para gozar
um periodo dá férias, na Capital Federal. — Concedo a permissão.
Marius Teixeira Pinto, tenente-coronel, pedindo permissão para
gozar as férias regulamentares iia. cidade de Barra do pirai, Estado
do Rio de Janeiro. — Concedo a permissão..
Osvaldo Moreira de Figueiredo, 2° tenente. veterinário, Pedindo'
•
periii:ssão para gozar os G meses obtidos para tratamento de saúde,
ea Capital Federal. — Concedo a permissão.
R. Gauduro
Comp., pedindo lhes se j
entregues§ fardn§ kie
ala que se encontram no Trapiehe Novo Rio de Janeiro, à rua da
Gemi" n. 805. — Como pedP, em face dos pareceres. prciceda—se
•m consequêtncia.

Raimundo Camilo de Sousa, capitão de administração, peditaN
seis meses de licença para tratamento de saúde, nos termos do demi
ereto n. 42, de 15 de abril de 1935, com permissão para gozá-la 134
Estado da Baía. — Concedo, para tratamento de saúde (não licenOki
prêmio).
Roberto Dias Lopes, pedindo lhe seja autorizado construir nuft
terreno sito à rua Susano, em Copacabana, entre o n. 48 da dita rua
e a Escola General Trompowski, parte em plano e parte em encosta,
até cota não superior a 40 metros. — Não ha inconveniente, para este,
Ministério, em ser feita a construção requerida.
Retificação:
Alvaro Arêas, coronel do quadro "Q", pedindo continuar a perceber a gratificação de coronel correspondente à função de chefe dg
E. M. da Inspetoria Geral do 2° Grupo de Regiões. — Indeferido,
à vista da informação da Diretoria de Fundos e dos pareceres dó
consultor jurídico do Ministério e do consultor geral da República, e
não como publicou o "Diário Oficial" de 3 de dezembro do corrente
ano, à página 24.386, 2' coluna.
EXPEDIENTE DO CREFE DA DIVISÃO Do EXPEDIENTE DO GABINETE DO MINISTRO
DA GUERRA

Dia 1 de dezembro de 1938
Ofícios:
AG Sr. Diretor da Imprensa Nacional pedindo providencias no
sentido de ser renovada a assinatura do "Diário Oficial", no ano
vindouro, para o Serviço de Fundas da 1° Região Militar e Laboratório Químico Farmacêutico Militar, com a remessa de 3 a 4 exem.
piares de cada número, respectivamente. (Ofício n. 2.760).
Dia 2
Ao Sr. Diretor da Imprensa Nacional pedindo providências nó
sentido de ser renovada a assinatura do "Diário Oficial" para a Escola de Intendência do Exército, com a remessa de dois exemplares
de cada edição (Ofício n. 2.770).
Serviço do Pessoal Civil
ATOS DO SR. WIEFE DE SERVIÇO

Itequerlmentos despachadas:

Perciliana Semiramis de Macedo Sousa Bloch, funcionária contratada, auxiliar de escrita do 5' classe, servindo na Diretoria do
Arquivo • do Exército, pedindo seja averbado em seus assentamentos O
tempo que serviu como escriturária de 2' classe, no Serviço de Subsistência Militar. — Arquive-se, de acordo com a ordem do senhor
ministro, contida em aviso n. 293, de 18 de abril de 1938, publicado
ro "Diário Oficial" de 20 do mesmo mês, página 7.492.
A Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a legislação em
vigor, Sé registrará assinaturas dos orgãos oficiais, para o exercício
de 1929, mediante pagamento Cie importância correspondente ao período de 12 meses, na Tesouraria da Imprensa Nacional, à rua 13 de
Maio, ou mediante recolhimento, e respectiva comprovação, nas re.,
partições arrecadadoras federais — Delegacias Fiscais, Alfândegas,
Mesas de Rendas e Coletorias.
Aos funcionáries públicos federais, estadoais e municipais é facultado pagar o custo da assinatura, computado já o desconto de
20 %, a que tèm direito, em duas prestações semestrais de 288000.

Ministério da Viação e Obras Públicas
-

PORTARIA N. 567

O Ministro de Estado dos Negócios da Viação e Obras Públicas:
' Atendendo ao que requereu a Companhia Comércio e Navegação
a tendo em vista o parecer do Departamento Nacional de Portos e
'Navegação, constante do processo desta Secretaria de Estado número
25.652/98,
Resolve — fica incorporado à frota da Companhia. Comércio e
Navegação o vapor "Oity" de 616T,190, brutas, de acordo com os documentos que com esta baixam, rubricados pelo diretor de Contabilidade da Secretaria de Estado deste Ministério, gozando em ~sequéncia dos favores constantes da cláusula XI do contrato autorizado
pelo decreto n. 20.224, de 18 de julho de 1931, não podendo, entretan.
to, ser empregado o mesmo vapor em tra.nsportes de passageiros, viste possuir, apenas, camarotes para a sua tripulação.
Rio de Janeiro, 1 de dezoinbro de 1938. -- Mendonça Lima.
(C. 7.986 -- 6-12-1938 -- 218400.);
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sentido de ser considerada oficial, pela Diretoria Regional daquele
tado, a correspondência que, durante o corrente ano, e em objeto d,--)
serviço público, fôr apresentada pelo respectivo inspetor. (27.415/39).
N. 4.272 — Ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. —
Comunicando que o D.C.T. já providenciou no sentido de ser considerada oficial, durante o corrente ano, e por conta desse Ministério,
correspondência que, em objeto do serviço público, fôr apresentaik
pelo Dr. Armando Vida! Leite Ribeiro, Comissário Geral do Brasir.
na Feira Mundial de Nova York de 1939. (27.03D/38).

O ministro de Estado dos Negócios da Viação o Obras PIrb1lecs,
Com fundamento no artigo 20 do decreto n. 24.023, da 21 de março
da 1934, delega poderes ao engenheiro-chefe da Rêdo do Viação Cearense — Humberto Monte para requisitar às repartições competentes,
Requerimentos despachados
isenção do direitos para a imprtação de material destinado àquela via26:.•rea
Celino Maciel, funcionário aposentado da E.F.C.B., pedindo
Proc. n. 27.361/38.
concessão de passes com 75% de abatimento para pessoas de sua fel:1111a, nos trens do interior, e do passes Rads para seus filhos, na'..
Portaria n. 576 de 6 de dezembro de 1938
trens do subúrbios da Central do Brasil. — Indeferido, em face cio dicposto na alínea a do Capitulo II, decreto n. 23.655, de 27 de dezembro
da
Viação
e
Obras
Públicas,
O ministro de Estado dos Ne rrócios
da 1933. (25.684/38).
se-1 nome do presidente da República:
ATOS DO SR. DIRWPOR
Atendendo ao que solicitou a Estrada de Ferro Madeira-Mamordi,
em ofício n. 15I-G, de 2 do corrente,
Expediente do dia 5 de dezembro de 1938.
Resolve aprovar o orçamento, na importância total de
Ofícios:
00:0008000 (trezentos contos de róis), compreendendo mão de obra
N. 5.938 — Ao D. dos Corrêios e Telégrafos — Comunicand
'e material, relativo ao prosseguimento dos trabalhos de construção
da rodovia Porto Velho-Presidente Pena, correndo a despesa à conta o despacho referente as despesas da representação desse Departamerdo crédito suplementar aberto pelo decreto n. 918, de 41 de dezem- to, na Exposição Comemorativa do 1. 0 aniversário do Estado Novo. —
Já foi autorizado pelo despacho de 4 deste mês. O citado despacho dr,
bro corrente.
4 de novembro próximo passado é o seguinte: "Ao D.C.T. para proMinistro
de
Estado
dos
Negócios
da
Viação
e
Obras
Públicas,
O
videnciar
na forma do que dispõe o artigo 267, letras a e c do Regule.
em nome do presidente da República:
mento Geral de Contabilidade Pública". (27.554/38).
Resolve, tendo em vista o que lhe propoz o Conselho da AdminisN. 5.939 — Ao Tribunal de Contas — Remetendo a 2.a via do 0I211tração do Porto do Rio do Janeiro, aprovar as seguintes inclusões e ponho
de despesa n. 170, de 2 do corrente, extraido por esta Secretaámodificações na tabela H das tarifas portuárias aprovadas pela por- ria de Estado
à conta da sub-consignação 1. consignação 1. da Verba
taria n. 795, de 9'de outubro de 1935:
4 "Eventuais" do orçamento vigente deste Ministério. (25.991/38).
Tabela H — Transportes:
N. 5.940 — A' Comissão Técnica de Rádio. — Restituindo a indicação n. 3 dessa Comissão, que acompanhou o ofício n. 50, de 24 de
Taxas especiais:
setembro deste ano. (26.220/38).
UI-A) Por serviço idêntico ao especificado na taxa n. 8,
N. 5.941 — A' B.F. Central do Brasil. — Enviando cópia do
quando aplicado aos miados de ferro e de manganez,
decreto-lei n. 683, de 13 do mesmo ano.
a granel para serem depositados sobre o terrapleno do
8002
cais, por quilograma
N. 5.942 — Ao Tribunal de Contas. — Envianão, por cópia, o offelo de n. 172, de 26 de outubro último, do D.A. do Ministério das Retaxa
n.
11-B) Por serviço idêntico ao especificado na
lações Exteriores, ai_ cópia das alegações do ministro Plenipotenciário,,
quando aplicado aos minérios de ferro e de manganez,
João Severiano da Fonseca Hermes Júnior, a respeito da comprovação
granel que forem diretamente embarcados dos vagões
8001 do adiantamento de 300:0008000, recebido em 12 do janeiro deste
para bordo, por quilograma
ano. (24.908/38) .
Observações:
N. 5.943 — Ao mesmo. — Comunicando que os documentos ree) Entre os minérios a- que se refere a taxa 11 desta tabela, não ferentes ao adiantamento de 1.700:000E000, recebido no T.N. pelo esOstão compreendidos os minérios de ferro e de manganez.
criturário do D.N.E.R., Henrique de Abreu Mala, foram presentes
Rio de Janeiro, 6 cie dezembro de 1938. — iodo de Mendonça a esta Diretoria dentro do prazo legal, isto é, em 15 de outubro p.
passado. (28.337/38).
Çima
Avisos:
N. 5.944 — A' Despesa Pública — Enviando a 1. ft via dos doaumentos apresentados à repartição por Paulo Goulart, do D.N.E.R.,
Expediente do dia 5 de dezembro de 1938.
comprovando a aplicação de 2.887:500E000. (27.072/38).
N. 4.263 — A' Inspetoria Federal de Obras contra as Secas —
N. 5.945 — A' Inspetoria Federal das Estradas — Solicitando
'Aprovando orçamento, na importância de 8:2198337, para a perfu- providências no sentido de ser, com a possivel urgência, atendido pela
ração de um poço tubular, pelo regime de cooperação, em terras da Diretoria da E.F. de Goiás o pedido da D.D.U., constante do ofípropriedade sita à avenida Santos Dumont, 312/418, no município de cio n. I.174-D.A., de 18 de novembro p. passado. (26.773/38).
Olinda, E. de Pernambuco, requerida pelos srs. Amorim Costa ét Cia.
N. 5.948 — Ao D. dos Corréios e Telégrafos — Idem, pela D.R.
(28.756/38:..
de Goiás, o pedido da D.D.U., constante do oficio n. 1.174-D.A., de
N. 4.264 — A' Inspetoria Federal das Estradas. — Autorizando 18 de novembro p. passado, anexo por cópia. (26.773/38).
á The Great Western of Brasil Railway Company Limited receber o
N. 5.947 — Ao Tribunal de Gorilas. — Enviando a 2. a via do emMaterial cujo orçamento foi aprovado pelo aviso n. 1.891 de 17 de
penho de despesa n. 171, de 5 do corrente mês, na importAncia de
junho deste Ministério, no próximo ano de 1939, e bem assim que o 300:0009000,
extraido por esta Secretaria de Estado, à conta da subrespectivo pagamento corra à conta dos recursos ane forem destinados
consignação
n. 13/05), suplementado pelo Decreto-lei n. 918, de
ao mesmo exercício.
Consignação
VI, da Verba 5 do orçamento vigente deste
1/12/988,
1(27.458/38).
Ministério. (87.977/38).
de
contas,
relaN. 4.266 — Ao D.A.C.. — Aprovando a tomada
tiva ao exercício de 1937, da Luftschiffbau Zeppelin G.m.b.H.¡
Oontratante arredantária do aeroporto ullartolomen de ~mãe.
Serviço de Pessoal
126.214/38).
N. 4.287 — A' Interventoria Federal no E. do Rio de Janeiro.
ATOS DO R. MINISTRO
Solicitando providências, no sentido de ser solucionada a execução dail
Atvisdif
tomadas de contas em atrazo no porto de Angra dos Reis, RS quais sd
agora podem ser efetuadas, por ter sido aprovado o respectivo orçaExpediente do dia 5 de dezembro de 1938
hlento das obras. (25.457/38).
N, 4.268 — Ao Ministério das Relações Exteriores. — Prestandó
N. 4.282 — Ao Ministério da Marinha — Encaminhando processe
Informações sobro o aviso n. EC/173/577.18(85), de 19 de setembro, n. 25.409-38, referente ao pedido de transferência de João Batista
p passado, desse Ministério, referente ao pagamento de juros de obri- eitirana —(25 .409-38) .
gações da Companhia Estrada de Ferro Este Brasileiro. (25.012/38).
N. 4.265 — Ao juiz de direito da Terceira Vara Civil — ComuN. 4.269 — A' Interventoria Federal no Estado do Rio de Ja- nicando que o Serviço do Pessoal deste Ministério já solicitou à
- Solicitando providências no sentido de serem apresentados Diretoria da Despesa Pública do Tesouro Nacional providèncias urâ Fiscalização dos Portos nesse Estado os documentos necessários às gentes no sentido de ser averbada na folha de pagamento do oficial
Uornadas de contas do Porto de Niteroi. (25.101/38).
administrativo — Djalma Miranda a quantia de 4008000 mensais,
N. 4.271 — Ao Ministério da Educação e Saúde. — Comunican- qual será paga à esposa desquitada desse funcionário e anotada no seu
do que o D.C.T., a pedido da Fiscalização do Ensino Comercial, junto nome de solteira — Otacilia da Crus Rangel, conforr- oficio númeá Escola "Luiz Rosa", de Jundial, E. de São Paulo, já providenciou no ro 313, de 1/1/38 dessa Vara Givel --(16.210-38).

nuarla-feira 7

DTATITO (WICTAT., (Sererin

N. 4.270 — Ao Ministério da Fazenda — Solicitando pagamento
da importância total de 1588300 para atender a folha de gratificação) a que fez jús, por serviços extraordinários prestados fora do
expediente normal, no período de 12 a 30 de novembro último,
ao escriturário da classe G, do Quadro 11 deste Ministério.— Elza
os Guimarães — (27.4(i3-38).
ATIgi DO 511. DIRETOR

Apost das:
No decreto de 7 de dezembro de 1937, expedido a Vitor Vicia!, que
e.vrce efetivamente, o cargo de Carteiro da classe "D", do Quadro
.XX do Ministério da Viação e Obras Publicas, cargo este anteriorInente denominado Carteiro de 3 a classe da Diretoria Regional dos
Correios o Telégrafos do Rio de Jane:ro, para o qual fora nomeado
em 23 de janeiro de 1921, de acoado com o art.. 1°, in fine, das Dis• posioa:es 'fransitorias da lei n. 261, de 23 de outubro de 1936.
"o funcionário a quem o presenie decrelo se refere, foi nomeado
de 3 a classe em 25 de maio d.e 192i . e não a 25 de. janeiro
, desse ano, conforme esta no mesmo declarado — (11 . 0,..esso 18.62(3,
do 11)8) — Joaquim Bittencourt t.te . Sé, A:veloz' do Pessoal. (Dotei gação do poderes em portaria n. 393, de 22-8-3; ."
No decreto de 7 de dezembao e 1927, eaf)editlo a Frederico
t Aula to Dia, que exerce, efetivamente, o eiii*O ec carieiro da classe
uo quadro XX do Ministério da Viação e Obras Públicas. eargo
este anteriormente denominado carie.r° aux:liar da agência de Sao
João da Barra, na Diretoria Regional dos Correios e 'i'elégrafos 'do
Rio de Janeiro, para o qual fora nomew i o co '3 t:e março de 1920",
de acordo com o artigo 1°, in ftee, das 13;spo:.;ijies traansitOrlás
Le, 281, de 28 de outubro de 1930.
"O funcionário a quem o presente decreto se refere , foi nomea,20
carteiro auxiliar em 6 de maio de 1921, e não a 2 do marro de 19?e,
conforme está no mesmo declarado—: (Processo 18.626 : 38). Joaquim Bittencourt de Sá, diretor do Pessoal — Delegaç'io de poderes
em portaria n. 393, de 22-8-38)."
No decreto de 23 de fevereiro de 1938, expedido a Sebastião
Machado Sobrinho, que exerce. ei'etivamente, o cargo de careiro
da classe "B", do quadro XXIX do àlinistérin da Viz . eão e Obras
Públicas, cargo este anteriormente (,ellOryl]nrirj0 pa,,taf faa da agi:meia de
São Simão. na Diretoria Regional dos Correios e 'pegrafos. 4 ti¡ -.
beirã() Preto, para o qual fora nomeado em 2 de se!embro de 1921,
de acordo com o art. 1 0. in rne, das Disposieões Transitórias da
Lei n. 281, de 28 do outubro de 1936.
"O funcionário a quem o pre.-3ente- decreto se 1 . 1. erc.. . expreizt
o cargo de carteiro auxiliar o.la agência lie S20 Sino:to. rara o qual
fora nomeado em 6 de dezembro de 1911, e não como está no mesmo
declarado — (Processo 18.62(;-28 .
Rio de Janeiro, em 6 de dezembro de 1938. — Joeá:zint Ritter:emi)' de Sá, diretor do Pessoal (-)elegação de poderes em portaria
n. 293, de 22-8-38)."
No decreto do 16 de nover-da . o de 193'.. (11w ri cene,:e i Gpoi
1,enie, para exercer o cargo de rr -*, - .
Estrada ne Ferro
roest e olo Brasil. produzindo este a t o •todo os seus eleitos a parti'
do 1 do acosto do corrente ano.
..
"Tendo contraído nupeias, em 15 of. , ol000
j
de 1037, pc,ratite o Juiz
do Paz e Casamentos de nauta'', Fts • a..' I n de Súe Paulo, a funcionária
aqu('m se refere o presente decre'n nassou • as.ziaror-ne Geni Perefta
Lemn Neto, conforme consta no nrocesso n.
.875-38, desta 5:te.•
(-vetaria do Estado. — Joaqv'm ni!..r:,co?”'t c •S`4. d t...,, nr do Pessoal.
De Pgação de Poderes em Portaria n. 393, de 22-8-38)."

- Dezembro de 1938

o Verba 1, titulo IV "Gratificações e Auxílios", sub-consignação número 56, alínea 13, do anexo n. 8, a que se refere o art. 3 0 do
decreto-lei n. 107, de 27 de dezembro de 1937.
Secção Financeira, em 5 do dezembro de 1938. — Ari Ministério,
escriturário classe F. — 8. Fontoura, chefe da Secção. — Joaquim
Bittencourt de Sá, diretor do Pessoal.
• Oficies:
Expediente do dia 5 de dezembro de 1938
N. 5.935 — A I.F. de Obras Contra as Secas — Enviando o decreto do 12 do novembro último, em virtude do qual Cristiano do
Sousa Guimarães foi transferido, a pedido, do cargo da classe "E",
da carreira de "escriturário", do quadro XI, para igual classe e carreira do quadro 1, deste Ministério. 6.525/38.
N. 5.936 — À 1 a Circunscrição de Recrutamento Militar — Comunicando que •Cristiano de Sousa Guimarães tomou posse em 1 do
corrente mês, no cargo da classe "E", da carreira de "escriturário",.
do quadro I, deste Ministério. 6.525/38.
N. 5.937 — À Despesa Pública — Enviando o processo relativo
à habilitação ao montepio de Felisbina Pereira Saint Martin, e ou-*
tros. viuva e filhos do ex-engenheiro da classe K, do quadro II desta
Ministério — Carlos Saint MartinA25.925/38.
PROTOCOLO GERAL
nwrincesçõEs
No D.O. de 5 de dezembro de 1938, a página 24.500 — Do númeu:, 5.886 a 5.897. são ofícios do dia 1 de dezembro de 1938 —
o do n. 4.239 ao 4.244, são avisos do dia 2 dezembro de 1938.
No mesmo D.O. a mesma pagina, onde se lè: Maria Augusta
da Luz e Ana da Conceição Luz, leia-se: Maria Augusta da Luz e
Ana Aurora da Conceição Luz.
No mesmo D.O. g mesma página, onde se lê Comissão Central.
acrescente-se: Comissão Central do Compras.

Diretoria de Contabilidade
ATO DO SR. MINISTRO

Dia 3 de dezembro de 1938
Aviso:
Sr. inspetor federal das Estradas:
N. Em referência ao ofício n. 59/Z, de 27 de janeiro de
1937, do) vosso antecessor, declaro-vos, para os fins convenientes, que,
de acordo com o parecer dessa Inspetoria, aprovo a tomada de contas,
relal MI ao 1° semestre de 1936, de The Great \Vestem of Brasil Railway Company, Limited.
Inspetoria Federal das Estradas — The Great \Vestem of Brasil
liv. Cy — Tornada de Contas do 1° semestre de 1936 — Rio de Jani., ire, 27 do . janeiro de 1937.
Exmo. Sr,. Ministro:
N. 50-7 — Tenho a honra de submeter h apreciação de V. Ex. a
ata e mais documentos relativos à tomada de contas da "The Great
--Wes:.ern ni Brasil llailway Company, Limited" referente ao 1° semes-!..

tre de 1936.
SECÇÃO VI NA NUE' RA
Extensão em tráfego:
Relação a que referem zis normas S a e 9 3 o.la Circular n. .7/38.
Km.
de 16 do agosto último, expedicif'. pc!a Secre!aria da Presidimeia da Extensão em tráfego em 31-6-1936
1.741,537
Republica, dos funcionários da Diretoria de Saneamento da Baixada Extensão média em tráfego
1.741,531
Fluminense que, segundo o ofic i o n. 1.010, de 24 de Novembro ul:Movimento -financeiro:
timo, da mesma Diretoria, tiveram dire i.o a Wárins no referido ro.'s
do novembro, por serviços externos - (inspeção, fiscalização e aliExaminados os livros e documentos comprobatórios da receita è
Inentacãe regulamentares).
despesa da sede no semestre considerado, verificou a junta que de
acordo com esses documentos foi o seguinte o movimento financeiro
Número
apresentado pela Companhia, assim discriminado pelas diversas
Nome.Cargo no Quadro I
de
Total
linhas:

di(cias.
Hildebrando de Araujo Góis, engenheiro classe N
Francisco Saturnino Braga, engenheiro classe M.

Laerte Rangel Brtgido, engenheiro classe L
Bento Santos de Almeida, engenheiro Classe K
Manuel Pacheco do Carvalho, engenheiro classe J
Camilo de Menezes, engenheiro classe J
José do Oliveira Coelho Possas, engenheiro classe.I
Lauro Atafde de Freitas, engenheiro classe I
Luiz Lima da Veiga, engenheiro classe I
Ivan Mariz, engenheiro classe I
Eduardo Pinto de Vasconcelos, médico clínico classe
J.
Or)ando Pereira Cardoso, oficia/ administrativo
P 1 as s o I

20

18
20
16
20

24

19
25
25
20
4
23

1:000$0

Receita

5.571:0628906
90030 Linha Norte
4.159:9718250
92030 Linha Oeste
8 . 522 :8088450
80880 Linha Sul
60:9698900 18.314:8128500
'5. 800410 E. F. Paulo Afonso
720$0
49430
Despesa
65030
Pessoal
Material
Total
65030 Norte . 2.039:1828990 2.40;6:8098210 4.445:9908200
52030
Oeste . 1.784:5078480 1.882:273$880 3.546:7818340
Sul . . .. 2.692:6378910 3.020:406$80 5.713 :044590
120$0 P.
Aff'..
84 :8358470
44 :0068600 128 :6428070
59880
6.580:963850 7.273:49'6$350 13.&54:460$200 f3.854:460$200
7:780$0

Saldo
4.480:3528300
.
Dispositivo legal ou regulamentar:
Art. 4° das Instruções aprovadas para a comissão de Saneamento
A junta aceitou sem impugnação a receita apresentada pela Comda Baixada Fluminense pela portaria n. 166, de 16/2/34; art. 3° do panhia, na despesa, porem, baseada nas disposições constantes dai
•4 e- r eto n. 23.053, de 8/8/933; arts. 1° e 4° da lei n. 248, de 16-9-938, instruções para tomadas de contas a que se refere a portaria do 4 (14
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abril de 1923 e nas diversas cláusulas de seu contrato de arrendamento
resolveu excluir da despesa as importâncias seguintes:.

Silva 30 escriturário da Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional em
Pernambuco o Pedro das Chagas Werneck de Lacerda, representante
do Tribunal de Contas.
43:8528100
a) Pons6es pagas em Londres
Parecer:
5408000
b) Pensbes pagas em Pernambuco
A vista do que acabo de expor a V. Ex. sou de pareeer que a tarec) Comissões e telegramas pagos pela remessa de dinheiro
2488000 sente tomada de contas está em condições de ser aprovada, de acordo
para o Rio .
com as conclusões da ata.
d) Passagens para a Europa e outras despesas de funcio35 :3318000
nários da administração superior em férias
e) Ordenado pago a um advogado extea-quadro no Rio
Departamento do.3 Correios e Telégrafos
6:0-001/4$000
de Janeiro
f) Despesas feitas pelo escritório de Londres com revisEXPEDIENTE DO SR. DIRETOR GERAI.
4 :3588000.
tas e livros técnicos
Dia 6 de dezembro de 1938
90:3328300
Total .
Dispeusando da Comissão de Censura da Diretoria Regional do
Ilstrito Federal, os seguintes Tuncionários: Augusto da Silva RiEm vista dessas glosas devidamente justificadas na ata foi modi- beiro, oficial administrativo da classe "K"; Luiz de Sá Carneiro.
ficado o movimento financeiro do semestre que passou a ser:
oficial administrativo da classe "H"; Samuel Arcanjo de Almeida
Grilo, escriturário da classe "G"; Mariano de Oliveira Morais Pinto,
18.314 :8128500
Receita .
escriturário da classe "G"; João da Gama Filgueiras Lima Júnior,
13.764
:127$900
Despesa aceita .
escriturário da classe "G"; Alfredo de Matos Paranhos, escriturário
de
classe "G"; Nestor Vítor dos Santos Filho, escriturário da classe
A .550:6848600
Saldo apurado pela maioria da junta
"E"; José Rodrigues Campos, escriturário da classe "F"; Ata,:alfa
Cezar Fernandes, escriturário da cla.sse "F"; José Nardf Fernendes
Quota de arrendamento:
Lima, escriturário 'da classe "F"; Areero Vieira da Cunha, escriNão tendo a receita bruta atingido a 29:0008000 por quilometro de turário da classe "E". (Portaria n. 1.42213112138).
Designando o eletricista da classe "E" das Oficinas deste Deparlinha em tráfego, de acordo com a cláusula 1, letra a do Decreto número18.714, de 26 de abril de 1929, a quota de arrendamento semes- te mento, Armando Augusto de Morais, para proceder aos serviços
tral foi de T5:0008000 metade da quota anual de 150:0008000 e para de instalação elétrica no prédio em eonstrueão para a agência postal
de Paranaguá, no Estado de Paraná. (Portaria n. 1.427o recolhimento da qual foi pelo presidente da junta expedida a ne- te:egráfica
6 1 12j38) .
cessária guia.
Classificando na Diretoria Regioral do Ceará. o telegrafiste de
O recolhimento dessa quota já foi feito pela Companhia à Delegecia Fiscal do Tesouro Nacional c.el Pernambuco de acordo com o classe "H", .Luiz Brigido Nunes de Melo, readmitido por decreto de
1.Ç' de novembro findo. (Portaria n. 1:42816112138).
conhecimento n. 740, de 9 de outubro de 1936.
• Requerimentos despachados:
Despesas com administração superior:
Manuel Leite Pinto Filho. oficiai administrativo da Diretor
A Companhia apresentou documentos que comprovaram as des- ne2 ional de Boteeelú. pedindo r2vi.‘..-ão de processo. — Deferido.
(Processo n. 16.702138).
pesas com sua administração superior importando -em f.l.1.881-10-6,
Pedro rir' .?.?vedo Dantas. ex-tegrafista adjunto de 4' (desce,
qu3 convertida em moeda brasileira ao cambio médio do semestre,
de 247/64, dinheiro por mil réis produziu a de 428:158e100, exce- p etrantimererio da Diretoria Regionel do Rio Grande do Norte r/P•
dente a de 137:3618100 equivalente a 0,75 % da receita bruta. A junta (lindo revisão !te processo. — Indefe e ido. (Processo n. 58.532138 .
Luiz Genenea Dantas de Atm-lidei, ex-telegrafista auxiliar de
aceitou apenas essa última quantia.
1' classe. de Diretoria R e gionnl do Rio Grande do Norte, pedindo
reconsiderneão de despacho. — Tedeferido. (Processo n. 60.39813Q).
Cálculo do saldo liquido:
Nos requerimentos oro que Joãe Pedro de Alvarenga Filho ka
De acordo com o contrato a junta passou a determinaeão do saldo Ant:Min Jaenrnino JOnior, reiden l es no Est.ado de Minas Gerais. pelíquido do semestre o que fica resumido na demonstração seguinte: dem permisio oroviória de rádio-areadorismo a que se refere a
pomarin n. 829. de 22 de outubro de 1935, do Sr. Ministro da Viação.
Saldo ou receita líquida
4.550
o Sr. nirfeer etnral .notorizon a distribuição do prefixo ao Sr. João
75:000-.5000
a) Preço de arrendamento
Pedro de Alvarenga Filho, deixando lie autorizar ao Sr, Antonio
b) Quota de Fiscalização
30:0608000
,Teeomino jenior. nor não ter o mesmo, juntado os documentos neC) Administração em Londres
137:3618100
242:3618100 e e esários. (Processe n. 45.041138).
No g requerimpn.fos
que Evedin da Silvo Romeiro C Lázero
Saldo líquido
4.308:3238500 Vatter Sena. resid e ntes o primeiro no Estado de S. Paulo e o seedin(1 , , no Eetado de Minas Gerais, pedem permissão provisória de rádio
()Lota de fiscalização:
emeeerimo a (pie se refere a portaria n. 829. de 22 de outubeo
A quota de fiscalização relativa ao semestre em estudo foi reco- de 1935.. o n r. Ministro da Viação, o Sr. Diretor Geral autorieou
lhida à Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional em Pernambuco, con- a distribuição do p refixo tio g r. Evedio da Silva Romeiro, deixando
forme conhecimento n. 7, de 3 de janeiro e a do segundo coe forme co- de autorizar ao Sr. Lázaro Vatter Sena. por não ter o mesmo juntado t-1 documentos exigidos pela leg i slação em vigor. (Proceeso
nhecimento n. 1.187, de 3 de julho, ambos de 1936.
n. 47.016138).
Isenção de direitos:
Fidelis Gnleto. condutor (IP malas. de Santa Maria a Uruglieiana,
Verificou a junta ter a Companhia importado do estrangeiro cem na Diretoria Regional de Santa Maria, pedindo licença. — Indefeisenção de direitos materiais por cujos direitos teria de pagar a Al- rido. (Processe n. 69.1321381.
fanclega de Pernambuco única estação aduaneira por onde recebeu tais
Geraldo Monteiro.. condutor de malas, de Soledade a Enernzimateriais, a importância de 220:4908800.
:linda. na Diretoria Regional de Campanha, pedindo licença. — Indeferido. (Proc e sso n. 50.139138).
Caixa de Pensões e Aposentadorias:
.Too Nogueira, condutor d mala e de Rezende a Formoso. na
A arrecadação para a Caixa de Pensões e Aposentadorias dos Fer- !d iretoria Regional do' Rio de Janeiro, pedindo licença. — Inderoviários atingiu a importância total de 798:8058300.
ferido. (Processo n. 65.311138).
A arrecadação de 1 % de aumento sobre as tarifas concedido a
Amador de Oliveira, condutor de malas de Movimentos a Carmoi
Companhia para a indenização da importância em débito dela para de Rio Claro. na Diretoria Reeional de Camnentin. nedindo licenea.
com a Caixa no valor total de 1.506:9333356, atingiu a cifra de réis
Indeferido. (Precesso n: 65.373138).
108:9068000. Essa última importância já está incluide no total de
Protocolo
798:8058300 acima referido.
Requerimento
despachado:
Impostos:
Aparfcio Hardman Castelo Branco, telegrafista da classe "flw,
De acordo com a legislação em vigor deixaram de ser arrecadados
pela Companhia como era feito anteriormente, os impostos de trân- com exercício na Superintendência do Tráfego Telegráfico, pedindo
restituição de documentos, — Deferido. (Processo n. 65.739138):
sitc, e taxa de viação.
Protesto:
A Companhia como vem fazendo sempre não se conformou corri
todas as glosas feitas pela maioria da junta, e reservou-se o direito
de lavrar o seu protesto formal por ocasião da tomada de contas do
segundo semestre e liquidação do ano de 1936.
Junta:
Constituiram a junta de tomada de contas do primeiro semestre
03 seguintes senhores: presidente, o engenheiro de 2° classe da Inspetoria Federal das Estradas, Otávio Gordilha de Castro, representante
da Companhia, Frank Bennett Felows, secretário. José do Sousa e

Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos do Distrito
Federal
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR REGIONAL

Dia 5 de dezembro de 1938
Requerimento despachado:
António Ferah, pedindo, por certidão várias informações. —I
Satisfaçam-se as exigências do parecer do S. R. P. — 18. (In1.
eVi .724138) .
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Inspetoria Federal de Obras contra as Sècas
Dia 5 de dezembro de 1938
Por portaria n. 105, de 5 do fluente, o Sr. inspetor concedeu à
....xtranumeraria mensalista com • funcões de auxiliar de eSerita
4. a classe no IP Distrito, Moema de Castro Pompen, uni mês e treze
dia-; de licença, tendo em vista o disposto no art. 54 do decreto-lei
n. 240, de 4 de fevereiro próximo passado P dc acordo com o art. 8P,
n. 1, do decreto n. 14.663/21, a conLr de 19 de novembro último.
Estrada de Fere() Central do Brasil
fleqiierimento de.zuachadcs
Marina Carvalho da Silva (113.350/38). — Certifique-se.
Maria Augusto de Oliveira Dias (144.900/38) . — Indeferido por
rem suspensas as admissO"es.

Luiz Milton Prates (137.3e0/38). — Certifique-se.
Júlio da Silva Cordeiro (127.260/36). — Certifique-se.
Gilberto Domingues Braga (119.100/38) . — Certificzue-sc.
;citar:do Rangel Faria (11-1.160/38) . — Indeferido, por estar,o, n suspensas as admissões.
Francisco António Pires (113.870/38). — Aprovo.
Francisco Gonçalves Bala (67.470/38). — Certifique-se.
Francisco Pires de Sousa (136.1.02/2). — Pague-se a presente
rec!ainação na impoetrincia de 1 :4358:10, por conta_da Eetrada,. conforPle . parecer do Tráfego.
Felipe Denalti (145.200/38) . — Indeferido por estarem suspeoNd- :is admis ziões e readmissões.
Bat e nnal Fcancisco do Nascimento Machado (87.350/38). —

-

Dezembro de

Casa da Criança (112.540/38) . „ •-- Deferido, apenas para ti
sente ano. Para o próximo ano deverá a instituição, quemndo,•-e.:-.
Mover novamente a continuação da gratuidade ore, requerida.
Uba'.do Fernandes Lobo (129.440/38). — Certifioue-ss.
Maria Borges dos Santos Lisboa • (136.010/38), --- D.sgaceáio,
vista d: informação da Tesouraria.
Helena Salvador de Sousa (126.930/38). •—• CerLifique•se.
Prefeitura Municipal de Montes Claros ( 1.:14.23/38). •— katt->-,
rizo a execução do serviço, nos termos das condieE3es anexao.
Nestlé, and Anglo-Swiss Condensed Milk Co.
(n6.860/30),,
Compareça ao Serviço Central de Cornunicaçõas.
Orfisa Machado Ribeiro Sarmento (133.70/3e). -- Deferido,
vista da informação da Tesouraria,
Olga Rosa Mala (122.660/38). — Compareça ao nerviee Centra:
de Comunicações.
Miguel Pinto Barbosa (121.720/38). — Deferic".o, de acordo cez
as condições anexas.
Maria Benedita Desidério (25.500/38). •— Cerifique-ca.
Maria Yúlia de Castro (146.800/38). — Compareça ao Serviço
Central de Comunicações.
(1',omissiio de Effeiêncir.
Processos despachados e relatados :
Dia 2 do dezembro de 1938
N. F.206-38, C. E. — Ulisses Viana dos Santos, servente dr,
classe E. do Quadro I deste ministério, pede a inclusão de seu nomo

entre os dos serventes que terão que fazer provas de habilitação
para continuo. — Encaminhado, com parecer, ao D.A.S.P.
Dia 3
N. 1.222-38, C. E — Perolina Neto Ribeiro, escriturária, classe E,
do Quadro XXV deste ministério, pede transferência para idêntica.
carreira e classe de 'qualquer dos quadros do Ministério da Fazenda.
— Encaminhado, com Parecer. à C.E. do 111.F;
N. 1.166-38, C. E. — Sobre efetivação do Dr. Gilberto Pro-.
cópio na carreira de médico, classe G, do Quadro II deste ministério. — Encaminhado, com parecer, ao D.A.S.P.
Dia 5
N. 1.223-38, C. E. — José Custódio Barriga Filho, escriturário
da classe G, do Quadro XXIII deste ministério, pede sua transferência
para a mesma carreira e classe do Quadro VI do mesmo ministério.
— Encaminhado, com parecer. ao D.A.S.P.
N. 1.112 - 33, C. E. — Rodolfo José dos Santos, agente da classe F,
e Agenor do Prado, ajudante da classe D, ambos servindo na agência
postal-telegráfica de Barretos, pedindo aumento de vencimentos. —
Encaminhado.- com parecer, ao D.A.S.P.
- N. 1.226-38. C. E. — João dos Santos Moutinho, trabalhador
de I classe da E. F. de Goiaz, pede a expedição de seu titulo declaratórie de cidadão brasileiro. -- Ao S.P.V.
N. 1.227-38, C.E. — João Inocêncio, capataz de 4' classe da
E. F. de Goiaz, pede retificação de seu nome. — Ao S.P.V.
Departamento de Aeronáutica Civil
BXPROIENTE DO se. DIRETOR
Portaria de 30 de novembro de .1938
Concedendo, nos termos do art. I° do decreto n. 42, de 15 de
abril de 1935. seis meses de licença especial h. estacionária da classe
"A", Líbia Vieira, ficando estabelecido o prazo de 30 dias para a
mesma entrar no gozo da referida licença (Ref. 10.550-38).

Dia 30 de novembro de 1938
Requerimentos despachados
Amalric Sobral Bazin, pede o auxilio previsto no art. 4' letra a
do decreto n. 678, de 12 de setembro de 1938. — Á vista do resultado do exame médico, indefiro o pedido de fls.
Jasmelino Jardim Gomes Braga, engenheiro classe "J", requer
suas férias relativas aos anos de 1937 e 1938. Concedo (Referência n. 12.474-38) .

Alf! . edu Joaquim de Abreu (132.530/38). — Certifique-se.
.0 mo lei Almeida Santos (145.840/38). — Indeferido por estaas admissões e readmissões.
As o-:;.:Ino Augusto Barbosa (138.160/38). — Certifique-se.
Vanncio (144.910/38).'— Indeferido po restarem suspensa. : I s ;).11,1Izsrles e readmissões.
Lenms da Silva (145.750 /38). — Indeferido por estarem
Dia 1 de dezembro de 1938
as admissões.
O
Aerolloyd
Iguaseil
S. A., requer seja considerada como moManuel Simplicio (130.430/38). — Certifique-se.
.X. Ttnin
Comp. (92.264/38). — Compareça ao Serviço Cen- tivada por força maior a chegada atrazada em São Paulo, no dia 4
de outubro findo. — Deferido. (Ref. 143-38).
trai de 1.,-..:1::.nicacões.
Viiiirina Martins da Silva (144.150138). — Compareça ao SerDia 2
"viço Central de Comunicações.
•tit!Min Xavier Carrero (129.680/38). — Compareça ao Serviço
Adroaldo Tourinho Junqueira Aires, engenheiro olasse "Ir, requer
C c n ! ral ria Comunicações.
concessão de 15 dias de férias correspondentes ao ano de 1937, para
llantroan (27.511/38). — Indeferido, de acordo com as
gozá- las no corrente mês de dezembro. — Deferido, (Ref. 13.144,
iormaeões do Tráfego.
de 1938).
Hermogênio José Ribeiro (32.574/38). — I. Indeferido visto Maria de Lourdes Pompeu de Sousa Brasil, auxiliar de escrita
tratar- c e de empregado aposentado. O requerente deve vender a casa âe 1' classe, mensalista, pede que conste de seus assentamentos ow.
em que-tão a um empregado em serviço ativo, para o Que fica mar- .dizores de um mernerandum do senhor chefe da Divido de Ilittdao. • •
do o prazo de 90 dias.
— Defiro o pedido de fls. 2.
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Dia 29 de novembro de 1938

Serviço do Pessoal

Ofícios expedidos

miNisTiso
Por portaria n. 702, de G do corrente, foi designado o agrônoma
D. N. P. V., classe G, interino, Henrique Diniz Gomes, para ter
exercício na Diretoria do Ensino Agrícola.
— Por portaria n. 703, de 6 de corrente, foi designado o agrónomo D. N. P. V., classe O, interino, do quadro único deste ministério, Manuel Fernandes do Amaral Brasil, para ter exercício no
Serviço de Defesa Sanitária Vegetal.
— Por portaria n. 704, de 6 do corrente, foi concedida prorrogação de licença para tratamento de sande, no por-iodo compreendida
entre 8 de junho a 31 de dezembro deste ano, ao extranumerário mensalista, trabalhador de 4.a classe, do A. A. no Acre, da D. E. A.
Sr. Eduardo Soares, sendo um mês nos termos do art. 8. 0 , inciso
e o restante pelos na. I e II do decreto n. 14.666, de 1 de fevereiro
de 1921.
— Por portaria n. 705, de 6 do corrente, foi designado o agrónomo D. N. P. V., classe J, do quadro único deste ministério, Carlos
Henrique Reiniger, para ter exercício no Serviço de Defesa Sanitária
Vegetal.
— Por portaria n. 706, de 6 do corrente, foi designado o agrónomo D. N. P. V. classe J, do quadro único deste ministério, Jalmirez Guimarães Gomes, para ter exercício no Serviço de Defesa
Sanitária Vegetal.
--Por portaria n. 707, de 6 do corrente, o Sr. ministro cie Estado, devidamente autorizado pelo Sr. Presidente da República, conforme despacho exarado na exposição de motivos n. 917, de 28 co
novembro do corrente ano, tendo em vista o disposto no art. 33 do
regulamento aprovado pelo decreto. n. 13.038, de 29 do maio de 1919,
e no parágrafo único do art. 1.° cias instruções que regz-m os trabalhos do Stud Book do Cavnlo Puro Sangue de Carreira, aprovadas
pela portaria de 8 de março do mesmo ano, designou Durval Thompson,
fotógrafo classe I do quadro único deste ministério. para servir :In
Stud Book do Cavalo Puro San g ue de Carreira, como secretário do
mesmo e sem outras vantagens. atem dos seus vencimentos, até que
seja organizado o Stini Rocie: Brasileiro.
— Por portaria n. 70 ,5. de 6 do corrente, foi desi g nado o prático
rural, interino. lasse D, António Alves Torres, do quadro único
deste ininjstério, para ler exeecicio na Diretc,ria do Serviço de Defesa
Sanitária Animei.
— Por portaria n. 424, de 21 do mês findo, o Sr. ministro de
Estado, •ev.damente autorizado pelo Sr. Presidente da República,
em despacho exarado na exposição de motivos n. 397, de 18 de novembro de 1938, do DASP. e na forma do que prescreve o item V,
do art. 26, de, decreto-lei n. 240. de 4 de fevereiro do 1938, admitiet
;oine extranumerarin rnenalist.a Mauricio Bittencourt Nogueira da
Cama pe!o nrazo 21 d o novembro a 31 de dezembro de 1938. nora
desempenhar as funções de auxiliar de escrita de 3.' classe, da Diretoria Geral do D. N. P. A. (S. P. 1.310/38.)
— Por portaria n. 4'35, de 25 do mês findo, o Sr. ministro da
Agricultura. devidamente autorizado pelo Sr. Presidente da Repútitica, em despacho exarado na exposição de motivos n. 421, da 24
de novemb e o de 1938, e na forma do que prescreve o item V. do a:tigo 26 do i1'ieto-lei n. ?An. de 4 de fevereiro do 1938, admitiu como
extrannmerario mensal:sia Francisco de Paula da Rocha Lagoa, peio
prazo de de novembro a 31 de dezembro de 1938, para desempenhar as funções de coadjuvante de ensino de 5.a classe da Escola Nacional de Veterinária, do D. N. P. A. (S. P. 4.618/38.1
Dia 5 de dezembro de 1938
Ao Sr. ministro da Educação e Saude Pública.
Aviso n. 3.040 — Remete o processo protocolado no S. P. deste
ministério sob o n. 7.946/38, originado pela exposição de motivos
DF/286: de 31 de outubro do corrente ano, do D. A. S. P., em que
o Sr. Presidente da República, por despacho de 3 de novembro de
1938, aprovou a transferência da bibliotecária, classe J, Heloisa Cabral da Rocha Werneek, para igual' classe e carreira do quadro I
desse ministério. (S. P. 7.946/38.)

•

Ao Br. presidente do Instituto Nacional de Previdência:
N. ` " 5.134 — Remetendo fórmulas de inscrição da estacionária

mensalista Anafdes Maranhão dos Santos. (Ref. 1.439-38).
— Ao Sr. Ministro da Fazenda:
N. 5.135 — Solicitando pagamento de conta à Garfos Laubisch
Hirth, na importância de 14:5058000. (Ref. 3.753-33).
— Ao Sr. diretor de Contabilidade da Secretaria de Estado da
Viação e Obras Públicas:
N. 3.136 — Remetendo 2' via de conta de Carlos Laubisch &
:itirth. (Ref. 3.753-38).
— Ao Sr. Carlos Lundberg:
N. 5.137 — Comunicando pagamento de conta.
— Ao Sr. presidente do Instituto Nacional de Previciencia:
N. 5.138 — Itemtendo fórmulas de inscrição da estacinária men:!solista Maria José de Almeida Ferrari. (Ref. 309-38)).
N. 5.139 — Remetendo fórmulas de inscrição do estacinário mensolista Renato Dine de Sena. (Ref. 787-38).
— Ao Sr. Juiz da 1° Pretoria Criminal:
N. 5.140 — Acusando o recebimento do ofício n. 2.248, de 17
de novembro. (Ref. 12.715-38).
— Ao Sr. Diretor-secretário do Tribunal de Contas: .
N. 5.141
cu-sando o recebimento do ofício n. 2.876, de. 16
de novembro. (Ref. 7.419-38).)
— Ao Sr. presidente do Instituto Nacional de Previdência4N. 5.142 — Remetendo fórmulas de inscrição de Nilza Urand de
Carvalho (Ref. 2.(i81-38).
1.•

A Diretoria da Imprensa Nacional, de acordo com a legislação em
vigor, só registrará assina-. -as dos orgãos oficiais, para o exercício
de 1939, mediante pagamento da importância correspondente 'ao período de 12 meses, na Tesouraria da Imprensa Nacional, à rua 13 de
Maio, ou mediante recolhimento, e respectiva comprovação, nas repartições arrecadadoras federais — Delegacias Fiscais, Alfândegas,
Mesas de Rendas e Coletorias.
Aos funcionários públicos federais, estacroais e municipais é facultado pagar v cu s to da assinatura, computado já .o desconto de
20 %, á que têm direito, em duas prestações semestrais de 28$000.

Ministério da Agricultura
Depaviamento Nacional da Produçõo Vegelw
DIRETORIA GERAL
EXPEDIENTE Do SR. MiNISTRC

Dia 25 de novembro de 1938

: - •
N. 185 — Ao Sr. -Prefeito Municipal do Distrito Federal — SoLicitando S. Ex. se digne de autorizar providências para que as pontes de madeira que atravessam os rios Itã e Guandu da Estrada de
anuaí, que se acham em péssimo estado, sejam substituidas por
outras de concreto armado, afim de facilitar não só a passagem do gado
de corte destinado ao Matadouro, como o transporte da produção
agrícola dos colonos do Núcleo Colonial de Santa Cruz.
N. 186 — Ao Sr. ministro da Guerra — Solicitando providências para que iião mais se realizem manobras de tropas do Exército
nos lotes do Núcleo Colonial de Santa Cruz, em vista das referidas
manobras, realizadas em agosto último, haverem produzido estragos
nas plantações dos colonos.
N. 188 — Ao Sr. ministro do Trabalho — Transmitindo, convenientemente informado pela D.E.A. o processo n. 10.130-38, afim
de que o Ministério do Trabalho se digne de tomar na consideração
que julgar merecedora, a representação ,apresentada por João José
Cabas, referente ao pedido de reintegração no cargo.
N. 189 — Ao Sr. interventor na Baía — Esclarecendo, com referência à solicitação feita em ofício de 12-10-38, que a legislação em
vigor só cogita de concessão de auxilio a estabelecimentos reconhecidos ou equiparados, em cuja situação não se encontra a Escola em
apreço.
N. 190 — Ao.Sr. governador do Território do Acre — Encaminhando cópia do telegrama do diretor do Aprendieado Agrícola em
Rio Branco, Acre, rogando o interesse de S. Ex. para que seja evitada a permaiiência do gado estranho e,n terrenos do referido Aprendizado.
•

EXPEDIENTE DO SR.

EXPEDIENTE DO SR . DIRETOR

Dia 1 de dezembro de 1939
Ofícios:
Á D. E. P2:
N. 2.993 — Solicitando, caso possível, a cessão de trinta quilos
do carbonato de sódio "Shering", que se encontram sem aplicação na
Secção de Cinematografia dessa Diretoria.
O material em apreço destina-se ao laboratório fotográfico da
Secção de Assistência Social óra em instalação nêste Serviço. (S. P.).
— Á D. G.:
N. 2.994 — Remete em três vias, a fóllia de pagamento suplemontar ao mês de novembro, na importância de 200$, do pessoal
extranumerário mensalista déste Serviço. (S. P.).
— A Despesa Pública do Tesouro Nacional:
N. 2.995 — Apresenta os serventuários Maria de Lourdes Pires
Lima, José Mariano de Oliveira e Dager de Sousa Serra que deverão
colher, nessa repartição, os elementos necessários ao futuro pagamento do pessoal titulado deste Ministério, a ser efetuado de conformidade com o regimento deste Serviço, aprovado pelo decreto
n. 2.295, de 29 de janeiro de 1938.
•
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Coniunica que, doS• trési iserventuárioS -ora; apresentados, doiá
serão subst ituidos, oportunamente, por outros dois e, assim, sueessivameuaa -calizando-se o trabalho por etapas. .(S. P.).
-'2,1a 2
P. A.:
•
— Referência co oficio clêsse Serviço, n. 1.026, de
último, em que eram solicitadas providências para a
de crédito à Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional em
atender ao pagamento dos vencimentos do agrô.. P. A., classe "G", Roberto Pessôa, informo-vos que as
!:'!cias foram dadas pelo ofício da Diretoria de Conta.1. 4 09, do 16 de setembro do corrente ano. ;S. P.
-sposa Públina do Tesouro Nacional:
••'`; — Transmite o processo S. P. 6.221138 relativo à
1.1.10..il de Guilherme Jorge dos Santos, nos termos da Lei
capa
• • a'a n. 2, do 16 da maio do corrente ano, no cargo da
( 1 :- .•
(1r, carreira de zooteenista do Quadro tido() dèste MiP. 6.221138).
P. da Viação:
— Havendo Eulina Muylaert Tinoco, ex-auxiliar metei); ii e t ria estação de Campos, requerido sua reintegração, solic l !„ \•0,•: (1:;i•leis providenciar no sentido da remessa a este Serviço
ci- prove--os fichados nêsse 'Ministério sob os ris. 21.012 e 24.072,
i.e:ativos à sua demissão, para que, com conhecimento de
de
ser solucionado o seu pedido.
•-•••••••,oe• ale ,•-.,a a peticionária, sua demissão verificou-se quando
pr. !i o•;1 ,. i lsiorilinada a ê,ste Ministério a repartição em que servia,
(S. 1. ‘.i12138).
. • ,k
E. A.:
N. 2.o11 9 — Resposta ao oficie) n. 1.557, de 22 do corrente,
rwioloc,i que esta Diretoria já tomou as necessárias providências
;(larizaçã,o do pagamento do agrônomo D. N. P. V.,
Para ;i•
.iieniav .-Upndes Costa, tendo expedido, para Use efeito, o oficio
1,, 23 dêste, ao delegado fiscal no Estado da Bafa o o
2.
ora
n. .933, da mesma data, ao diretor do A. A. jiaquele
tlf!. (s. P. 8.335138).
•
--- \o fl. N. P. A.:
N. :.0r)(1 — Para que possa ter solução o prooeSsó S. P.
n. ;,11, relativo ao requerimento em que o prático rural, classe
( • .00 v , refeio na Inspetoria Regional do S. I. P. O. A. em
António Fiori, pediu dois meses de licença, em pror:a 1 : - •
tralamento de saúde de sua esposa, D. Elza Almeida
.•'•;:v... n211:_!iCIS no sentido de ser a mesma submetida à
n, 14.663, de
';‘, nes termos do art. 9 0 , do decr.
.) de 1921, tendo em vista a decisão p:,:fcrida no resperr?
•. . (S. P. 8.103:38).
de Contas junto a &sia Ministério:
• \•1
--- Comunica que o ministro por portaria n. 421, de 23
a. a.
devidamente autorizado paio Presidenle da República,
do r •
ex:irrdo na exposição de motivos 11.375, de 16 de no•
d p
e na forma do que prescreve o item V, do art. 26,
vemba
240, de 4 de fevereiro de 1938 — resolve admitir
do demensalista, Segismundo Carlos de Andrafjp,
com..
i7 de novembro de 1938 a 31 do dezembro de 1938,
iv10
nenhar as funções de assistente de ensino de b. a classe
pw .3
(S. P. 2.727138).
1;. N.
-- .10 Foinerdo da Cultura do Trigo em Mato Grosso:
Comunica que foi publicado no "D. O." de 14 dê
2.or,2
nakii dido, a rela ção que admitiu como diaristas para os ser.,lesa repartição, os Srs. Herotilde Brandão, Abuso Marques,
▪
Dewintio Lerreirl.. de Silva e Avelino João Fontoura. (S.. P. mia
anela, 7.12: ;18,'
__ .10 1). N. P. V.:
N. .1.; ; (;.; — Transmite o decreto, pelo qual foi efetivado Camel
rsi . o da classe "O", da carreira de químico D. N. P. Y.
do il iori,•,) único deste Ministério. (S. P. 278 - 38).
— uS. T. C.:
N. a.ael — Comunica que o Ministro, tendo em vista o reguerimeia . ) • a a que o agrônomo cafeicultor, João Bastos Neto, solicita
ajuda de c , to, por haver sido designado para servir no Estado do
Ceará, emilsiu, em 29 do corrente mês' o seguinte despacho: — "Um
!nós de n encimento". 29 de novembro. de 1938. — F. Costa. (s. P.
4.446-38).
araa,
— Ao S. I. R. C.:
N. 3.96:3 — Resposta à consulta feita b processo S. 1. R. G.
E. 2. 12-38, cumpre-me esclarecer que a solução da mesma se en.
'contra no disposto na alínea "a", do item RI, da portaria do Mia
nistro e. 628-A, de 3 do corrente.
Sempre que o funcionário for obrigado à exceder o prazo más mo fixado no item III da citada portaria, cabem-lhe a faculdade
e ii deve .. de justificar a demora.
1).-ta forma, verifica-se que a portaria previu a possibilidade
do 1••---.1amento dos processos por motivos justos ou imperiosos•
•
o urazo nela estabelecido, dando remédio à situação. •
'•-•• n ia ne.iessiclade pois, de serem abertas exceções ti regra
maior prazo para informações de determinados
porqoe seria impossivel determinar "a priori" te.-. • esstam de tal concessão. (5. P . 8.354-38)
pi`r11

• !i!,)
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— Ao Delegado do T. G. junto ao M.
N. 3.006 — Comunica que por portaria n. 389, de 2.8 de &Ma.
vembro último o Ministro devidamento autorizado polo Presidente/.
da República, e em despacho exarado na exposição de motivos número 271, de 27 de outubro de 1938, do D. A. S. I?. e na forma cio
que prescreve o item V, do art. 26, do decreto-lei n. 240, de 4 de
fevereiro de 1938 — resolve admitir como extranumerário nlensaa
lista José da Rocha Pacheco, pelo prazo de 29 de novembro a 31 de
dezembro de 1938, para desempenhar as funções de trabalhador dg
2' classe da E. N. V. (S. P. 983-38).
N. 3.007 — Comunica que por portarias na. 416 e 417, de 17j
de novembro último, o Ministro devidamente autorizado polo Presidente da República, em despacho exarado na exposição de motivos
n. 348, de 11 de novembro de 1938, do D. A. S. P. e na forma dg
Que prescreve o item V do - art. 26, do decreto-lei n. 240, de 3 de fevereiro de 1938 — resolve admitir como extranumerárioa rrensalis-a.
tas Maria Eugênia da Silva Moura e Luiz A/vim Torres, pelo praz
de 11 de novembro de 1938 a 34 de dezembro de 1938, para des(on-.,
penharem, respectivamente, as funções de auxiliar de 3 e á' class¡
da D. E. P. (S. P. 4.538-38).
— Ao S. F. P. C.:
N. 3.008 — Comunica que a relação de diaristas admitidos par*
os serviços da Sub-Inspetoria Agrícola desSe Serviço no Estado dcij
Espírito Santo, foi publicada no "D. O" de 25 do corrente. •(S. P4q
1.351-38).
•
— Ao S. D. S. V. São Francisco do Sul:
N. 3.009 — Com referência ao pedido sobre anotação cm ficha?'
do elogio constante do ofício n. 1.644, de 20 de novembro de 1936,
do Diretor do S. D. S. V., informa que para esse fim deveis requerer, apresentando, ao mesmo tempo, o original do ofício em apreai
co pagando-se o selo de averbação. (S. P. 5.367-38).
— Ao D. N. P. A.:
N. 3.010 — Transmite a portaria do Ministro, n. 687, de 20 de-1
hõvembro deste ano, pela qual foi designado o almoxarife, classe,
interino, do quadro único deste Ministério, Augusto Gonçalves Dias,
para ter exercício na Diretoria do S. C. P.. desse Departamento,
ficando sem efeito, a partir da presente data, a designação coma
tante da portaria n. 530, de 8 de outubro p. passado. (S. P. 5.58'7-4i
P.8).
— Ao S. T. C. em Espírito SantoI
N. 3.011 — Não constando neste Serviço, o ponto de Artur Pereira Coelho, desde sua admissão até 1934 e Leopaldo de Almeida
Xavier no mesmo ano, quando serviram como contratados, solicita
a remessa, com a possivel urgência, doe dados indispensáveis à elas-'
sificação por antiguidade na carreira de agrônomo cafeicultor dg
quadro único deste Ministério.
Pede Lambem seja enviada a frequência do pessoal titulado gut
'serve junto a essa Secção, a partir de agosto do correate ano.
— Ao Sub-inspetor da 2° Região no Maranhão:
N. 3.012 — Solicita providências no sentido do Co? enviado kl
este Serviço, õ resumo do ponto do pessoal permanente dessa Suba,
Inspetoria, relativo ao mês de junho do corrente ano. (8. P.
— Ao Sr, encarregado da Classificação do Algodão no Rio Cran-r.
de do Norte:
N. 3.013 — Solicita a remessa das folhas do nsanoal tituladol
que serve junto a essa Comisaão referentes aos meses de novembrd,
o dezembro de 1936 para o fim de contagem de tenano de serviço ne;
classe. (S. P.)
— Á União dos Servidores do Estadof
N. 3.014 — Devolve as contas correnteS doe faneSonÉlriod abaixo discriminados por terená sido encontrados nas mesmas os seguintes enganos:
Antônio Fernandes Machado Filho: Saldo devedor do capital cai
81-3-38, 1:231$900 em vez de 1:2853857.
Número serial da última prestação recebida: 16 em vez de 15.
Prazo do desconto da nova prestação:. 27. p. mais 463000 em vez
de 28 meses mais 15$500.
Manuel Vieira Noyma,n: Saldo devedor do capita/ hm 31-3-38,
527$950 em vez 'de 551E162.

Número serial da última prestação recebida: 16 em vez de 15.
Prazo do desconto da nova prestação: 26 meses mais 193800 em
vez de 28 meses mais 58400. .(8. P. 2.044-38.)
— Ao Crédito Social:
N. 3.015 — Devolve as contas correntes dos funcionários abaixo
discriminados por terem sido encontrados nas mesmas os seguintes
enganos:
Stènio Diniz: Saldo devedor do capital em 31-3-38, 3378600 em
yez de 4028980.
Número serial da última prestação recebida: 81 em vez de 30.
• Prazo do desconto da nova prestação: 6 meses mais 35$700 em
Wëz de 9 meses.
Iclalino Gonsalves Barroso: Saldo 'devedor do capital em 31-3-38,
3378600 em vez de 402$980.
Numero serial da última prestação recebida: 31 em vez de 30.
meses mais 35$700 em •
Prazo do desconto da nova prestação:
vez de 9 meses.
Joaquim Fontenelle de Menezes: Satdci devedor do eaoltal em
31-3-38, 1:3913700 em vez de 1:4433678.
Número serial da última prestado recebida: IS em vez de 12.
Prazo do desconto da nova prestado: . 30 p. mais 50$400 em vA2
de 33 meses. S. P. 2.154-38.N
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Á Associação Central de Beneficência:
N. 8.016 — Devolve as contas correntes dos funcionários abãia
?iminados por terem sido encontrados nas mesmas os seguintes enganos:
Alencar Castilho Barroso: Saldo devedor do capital em 31-3-38,
gs030700 em vez de 5298600.
Número serial da • última prestação recebida: 30 em vez do 28.
Prazo do desconto da nova prestação: 8 p. mais 28100 em vez
tlt) 10 meses mais 368200.
Sebastião Francisco dos Santos: Saldo devedor do capital em
31-3-38, 4668200 em vez de 5298600.
Número serial da última prestação recebida: 30 em vez de 29.
Prazo do desconto da nova prestação: 9 p. mais 188200 em vos
de 10 meses mais 368200.
Higino Alves da Silva: Saldo devedor do capital em 31-3-38,
3338000 em vez de 3788300.
Número serial da última prestação recebida: 29 em vez de 28.
Prazo do desconto da nova prestação: 9 meses mais 138000 em
vez de 10 meses mais 258900.
Joaquim furíbio Gomes: Saldo devedor do capital em 31-3-38,
2878300 em 'vez de 3288200.
Prazo do desconto da 'nova prestação: 8 p. mais 8400, em aro0
de 9 meses mais 78500. (S. P. 1.437-38.)
— Ao delegado fiscal do Tesouro Nacional 'em Minas:
N. 3.017 — Transmite os decretos de 22 e 23 de novembro do
ia-rrente ano, pelos quais foram nomeados Altino Faria para exercer
c cargo da classe D, da carreira de Prático rural; fk.ntônio Nelson de
Sousa e alarmei Tavares Estima, para exercerem, Interinamente, o
mesmo cargo, da mesma carreira, do Quadro única jêste Ministério.
Os referidos funcionários deverão ter exercício na Inspetoria Regional do S. 1. P. O. A., nessa cidade, motivo por que roga dar-lhos
posse dos cargos em que foram providos, comunicando, oportunamente, a este Serviço, a data em que for atendida a presente aolicitação. (S. P. 4.012-38.N
— Ao delegado fiscal do Tesouro Nacional no Estado do Paraná.
N. 3.018 — Transmite o decreto de 23 de novembro do corrente ano, pelo qual foi nomeado Silvio Alves, para exercer, interinamente, o cargo da classe D, da carreira de prático rural, do Quadro único clêste Ministério.
O referido funcionário deverá ter exercício na Inspetoria Regional do S. I. P. O. A., nessa cidade, motivo por que roga dar-lhe
posse do cargo em que foi provido, comunicando, oportunamente, a
e*ste Serviço, a data em que for atendida a presente solicitação.
,(S. P. 4.012-38.)
•
Ao delegado fiscal do Tesouro Nacional em São Paulo:
•
N. 3.019 — Transmite o decret o de 23 do novembro do cor-i
rente ano, pelo qual foi nomeado Osval o Fabri para exercer, interinamente, o cargo da classe D, da carreira de prático rural, do Quadro único dêste Ministério.
O refcrido funcionário deverá ter exercício na Inspetoria Regional do S. I. P. O. A., nessa cidade, motivo por que roga dar-lhe
posse do cargo cm que foi provido, comunicando, oportunamente, a
'este Serviço, a data em que for atendida a presente solicitação.
t(S. P. 4.012-38.)
— Ao delegado fiscal do Tesouro Nacional no Estado do Rio
rtGrande do Sul:
N. 3.020 — Transmite o decreto de 23 do novembro do corrente
'ano, pelo qual foi nomeado Jorge Teixeira, para exercer, interinarnente, o cargo da classe D, da carreira de prático rural, do Quadro
ú nico dêste Ministério.
O referido funcionário deverá ter exercício na Inspetoria Regional do S. I. P. O. A., nessa cidade, motivo por que roga dar-lhe
posse do cargo em que foi provido, comunicando, o portunamente, a
testo Serviço, a data em que for atendida a presente solicitação.
gs. P. 4.012-38.)
_ • — Á D. C.:
N. 3.021 — Qomunica que por decreto de 25-11-38, Jorge Teiú-eira foi nomeado para exercer o cargo de prático rural, classe D,
Interino, do Quadro único désto Ministério, tendo sido designado por
Portaria do Sr. ministro, n. 688, de . 2-12-938, para ter exercício na
Inspetoria Regional do S. I. P. O. A., em Pôrto Alegre, Estado do
Rio Grande da Sul.
Pede providências no sentido de ser distribuido á Delegacia Eis ..
al naquele Estado o crédito necessário ao pagamento de vencimentos do funcionário aludido, o qual será destacado do saldo existente
.na dotação de que trata o decreto n. 2.621, de 4-5-38, cujo pedido
,itSe anulação e incorporação ao crédito "em ser" foi formulado pelo
bffeio n. 2.185, de 12-X-38 dêste Servia° a essa Diretoria. :(S. P.
. 012-38 . )
N. 3.022 — Ch-Éiunica que Por decreto 23-11-38, Osvaldo Fabri
Toi nomeado para exercer, Interinamente, o cargo de prático rural,
'classe D, dg Quadro 'único deste Ministério, tendo sido designado por
portaria do Or. ministro. n. 689, de 2-12-1938. para ter exercício na
g.nspotovia Regional do 9. I. P. O. A., em São Paulo.
Pede p rovidências no sentido de ser distribuido á Delegacia Fiadal naquele Estado o crédito necessário ao pagamento do vencimenços do StIncionário aludir, o, o qual será destaca do do saldo existente
• dotae,Ro de qv traia
•lecrein n. 2.621. de
e c"ia dotecãO
—

,.

proveniente da extinção de excedentes efetuada pelo decreto
mro 2.644, de 5-5-38, cujo pedido de anulação o incorporação
crédito "em ser" for formulado pelo ofício ii. 2.178, de 12,-X-3R
dêste, Serviço a essa Diretoria. (S. P. 4.012-38.)
N. 3.023 — Comunica que por decreto de 23-11-38; Antônio Ne1 •
son de Sousa foi nomeado para exercer interinainente o cergo è.e)
prático rural, classe D, do quadro único deste Ministério, tendo sicio
designado por portaria do Sr. ministro, n. 690, do 2-12-938, rum.
ter exercício na Inspetoria Regional do S.I.P.O.A., em Belo Hoai •
zonte, Estado de Minas Gerais.
Peça providências no sentido de ser distribuido h Delegarii
Fiscal naquele Estado o crédito necessário ao pagamento de vencimentos do funcionário aludido, o qual será destacado do saldo
tente na dotação de que trata o decreto 3.053, de 8-9-38 e da ci,la(iH
proveniente da extinção de excedentes efetuada pelo decreto 3.1:).
de 12-X-38, cujo pedido de anulação e incorporação ao crédito "'"
*eer" foi formulado pelo °rido n. 2.244, de 45-X-38 deste Servi k z•
a essa Diretoria. (S. P. 4.012-38).
N. 3.024 — Comunica que por decreto de 22-11-38 Altivo *Ur ,
ria foi nomeado para exercer o cargo de prático rural, classe I),
Quadro único deste Ministério, tendo sido designado por porlar,
do Sr. ministro, n. 694 de 2-12-938, para te rexercício na Insnelorit
Regional do S.I.P.O.A., em Belo Horizonte, Estado de Minas Gera is .
Pede providências no sentido de ser distribuido à Delegacia 1,•i:,
cal naquele Estado o crédito necessário ao pagamento do vencimen.
tos do funcionário aludido, o qual será destacado do saldo cai s(rok.
nas dotações de que tratam os decretos 1.969, de 15-9-37 e 2.137, :a
16-11-37 (S. P. 4.012-38).
N. 3.025 — Comunica que por decreto de 23-11-38, Manuel Ta
vares Estima foi nomeado para exercer Interinamente o cargo (Ia.
prático rural, classe D, do Quadro único desto Ministério, tendo ,;(1(‘
designado para ter exercício na Inspetoria Regional do S.I.P.O.A.,
em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, por portaria do Sr. mi
nistro, n. 692, de 2-12-938.
Pede providências no sentido de ser distribuido à Delegacia l o is •
cal naquele Estado o crédito necessário ao pagamento do vencimen
tos do funcionário aludido, o qual será destacado do saldo existenie
na dotação de que trata o decreto n. 2.6U. de 5-5-38 e da dotação
proveniente da extinção de excedentes efetuada pelo decreto núim •
ro 3.053, de 8-9-38, cujo pedido de anulação e incorporação ao crédito "em ser" foi formulado pelo oficio n. 2.175, de 12-X-38, deie
Serviço a essa Diretoria (S.P. 4.012-38).
N. 3.026 — Comunico que por decreto de 23-11-38 Silvio Alves
foi nomeado para exercer intrrinamento o cargo de prático rural,
classe D, do Quadro único fl- ,ste Minicifflo, tendo sido designado pot=
portaria n. 693, de 2-12-038. para ter exercício na Inspetoria Regional do S.I.P.O.A. em Curitiba, Estado do Paraná.
Peço providências no sentido de ser distribuido à Delegacia Pis
cal naquele Estado o crédito necessário ao pagamento de vencimento:
dao funcionário aludido, o qual será deRt arado do saldo existente lia
dotação de que trata o decreto n. 2.621, de 4-5-38, cujo pedido de
anulação e incorporação ao crédito "em ser" foi formulado pelo ()freie
2.185, de 12-X-38 deste Serviço a essa Diretoria. (S.P. 4.012-38).
— Ao D. C.:
N. 3.027 — Restitue a folha de pagamento, suplementar, encaminhada a este Serviço com o vosso ofício n. 5.256 do 25-11-38,
comunico-vos e mrelação aos quatro extranumerários dessa Diretoria cujos descontos ultrapassam o limite de 30% previsto no decreto
lei 312, de 3-3-38, que, de conrormidade com o parecer desta Diretoria, constante do processo S. P. 8.352-38, o pagamento de novembro último dos mesmos, poderá processar-se segundo a folha confeccionada por essa Diretoria e remetida a este Serviço com o citado
ofício.
Quanto à mensalista Luzia Helena da Fonseca, cumpre-me comnnicar-vos que qualquer alteração no respectivo desconto do selo dependerá da prova que a interessada fizer do que alega. (S. r.
8.477-38).
— Á D. O. D. P.:
N. 3.028 — Resposta ao ofício n. 4.673, de 23-11-38, e em ir.
/erência ao de n. 1.700, de 28 do mesmo mês, comunica que ewto
Serviço encaminhou à D.C., se malteração, para a respectiva requisição do pagamento, a folha do pessoal extranumerário dessa Diretoria, de novembro último (S. P. 8.352-38).
— A Despesa Pública do Tesouro Nacional;
N. 3.029 — Referência ao oficio n. 2.239, de 30 de novembià
•
último, remete uma cópia autênticada do decreto de 19 de maio de
1931, pelo qual foi exonerado, por abandono de emprego, Alvaro Azeralo Coutinho Duque Estrada, do cargo de auxiliar do 1. 61 classe dg
Serviço de , Indústrie Pastoril (S. P. 2.237-38).
Dia
— Ao delegado do T. C. Junto ao M.
• N. 8.030 — Comunica, para os devidos 2ins, quE;
Lattiu portaria a. 396, de 44 do corrente, admitia Josó da Graça
minha, para desempenhar as funções de auxiliar de escrita (;.o
classe, do Núcleo Colonial Santa Cruz, do S. 1. R. C., adroildá;
aprovada polo Sr. Presidente da República em despec-ao
na Wzposição de motivos n. 347, do 11 de novengma dio
D. 4„.
.CO. P. 1.700-38).
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— Ao Sr. delegado ao T. C. junto ao M.
N. 3.031 — Comunica que o ministro devidamente autorizado
pelo Sr. Presidente da República, em despacho exarado na exposição
de motivos n. 458, de 28-11-38, do D. A. S. P., e na forma do que
prescre‘e o item V., do art. 26, do decreto-lei n. 240, de 4-2-38,
resolve admitir como extranumerário mensalista, Sara da Rocha Miranda, pelo prazo de 28-11- a 31-12-38, para desempenhar as funções
de auxiliar de 3.a classe da D. O. D. P. *(S. P. 1.984-38).
— Ao I. B. V.:
N. 3.032 — Transmite a portaria ministerial n. 696, de 3 do
corrvole mês, que concedeu seis meses de licença, ao biologista D. N.
P. V. com exercício nesse Instituto, Honrique Delfoige. (S. P.
I .759-38) .

Diretoria da Contabilidade
Primeira Seeee,'
EXPEDIENTE DO Sn.

nimeron.

Dia 18 de novembro de 1938
Ofícios:
N. 5.186 — Ao Sr. diretor da Despesa Pública:
Encaminha o procco de pagamento de. 9:4508000, de que são.
credores João Gariee:W dc Meira Lima e outros contratados extranumerários, do Curso Coinplemnntar da Escola de Agronomia, relativo a salários do mês de outubro do corrente an.0
Dia 21
.to Sr. ministro da Fazenda:
N. 5.207 — Solicita providências afim de que no Tesouro Nacional seja paga a importância de 100:000000, de que é credora a
Construtora Continental Ltda., proveniente de obras executadas na
construção da Estação Experimental de Fitosanitaria de São Bento,
Estado do Rio.
Dia 1 de dezembro de 1938
Ao Sr. delegado do Tribunal de Contas junto a este Ministério:
N. 5.443 — Encaminha o pagamento de 204:8008000, ao senhor
Amilcarsavassi, zootecnista classe — L servindo como inspetor —
chefe da I. R. S. em Barbacena, proveniente de auxílio a que tem
direito a mesma Inspetoria, no período de julho a dezembro de 1936.
N. 5.444 — Encaminha o processo de pagamento de 16:9528400
de que é credora a Sericicultura Bragantina de Abrão Andraus & Irmãos, proveniente de auxílio a que fez As, no período de julho a dezembro de 1936.
N. 5.445 — Encaminha o processo de pagamento de 505:2878600
de que é credora a Sociedade Anónima Indústrias de Seda Nacional,
proveniente de auxílio a que fez jús, no período de julho a dezembro
de 1926, nos termos do decreto-lei n. 17.247, de 17 de março de
192e.
N. 5.446 — Encaminha o processo de pagamento de 26:371$200
de que são credores o auxiliar mensalista, contratado, da Diretoria
d(! Estatística da Produção Alvaro Gueiros, e outros 59, proveniente
do remuneração a que fizeram Os no mês de novembro do corrente
ano,
Segunda Secção
EXPEDIENTE DO SR. DIDETOR

Dia 3 de dezembro de 1938
Oficio:
Ao f-:•r. contador geral da República:
N. 5.501 — Transmitindo para os devidos fins, as terceiras vias
dos empenhos na. 671, 672 e 673, de 1 de dezembro corrente, nas

importáncias de 480:000$, 20:000$ e 100:000$, respectivamente, extraidos em proveito das firmas Companhia Brasileira de Construções,
Rezende Pimentel & Comp. Limitada e Geohydro Ltda., para atender
a despesas com obras da Escola Nacional de Agronomia.
Quarta Secção
EXPEDIENTE DO SE.

miNisTeo

Dia 5 de novembro de 1938
Avisos:
•
Ao Sr. ministro da Fazenda :
IN,L 45.176 — — Em referência aO aviso desta Secretaria de Estado n. 5.986, de 21 de novembro de 1935, solicito a V. Ex. se digne
de informar quais as providências tomadas por esse Ministério, relativamente à permuta, a título definitivo, com o governo do Estado de
Minas Gerais, das bemfeitorias existentes nos terrenos em que funciona a Estação Experimental de Algodão, em Venceslau Brae, peia
Fazenda :ulq .Jirida por aquele governo para :, P1' instalada a referida
E0artin 1Noor:moolzn. 001 Prudente de Morais.

Dozembro de 1938
Dia 2 de dezembro de 1938

't

Ao Sr. Dr. Filinto Müler — M. D. chefe de Polícia do Distrito
Federal:
N. 5.489 — Em resposta ao n. 3.484, de 18 de julho último,
tenho a honra d.e comunicar a V. Ex, haver sido chamada a atenção
dos motoristas por infrações pelos mesmos praticadas.
Quanto ao automóvel de n. 10.249, leva ao conhecimento de
V. Ex. não pertencer ao "Núcleo Colonial de São Bento", nem a

qualquer outra dependência deste Ministério.

EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR

Dia 28 de novembro de 1938

• Ofícios:
Ao Sr. diretor geral do Departamento Nacional da ,Produção
Vegetal:
N. 5.276 — Comunicando que o Sr. Presidente da República, por
despacho de 8 do corrente mês, exarado na exposição G. M. 804, resolveu autorizar a execução das obras de reparo de que carece a
Subinspetoria Agrícola. no Estado do Espírito Santo, orçadas em réis
2G:130$700 (vinte e seis contos cento e trinta mil e setecentos reis),
•
dispensadas as formalidades da concorrência.
Deportai -tient:o Nacional da érodução Animal
SECÇÃO DE EXPEDIENTE E CONTABILIDADE
EXPEDIENTE DO Sr.
l MINISTRO

Dia 18 de novernhro de 1938
Companhia Brasileira de Cimento Portland — Submetendo á
aprovação do Ministério, plantas, memorial discritivo e orçamento
(1::. instalação de grupos conversores, motores elétricos e mais acessórios. — Aprovo. (DGPM. n. 3.766138).
EXPEDIENTE DO S11. DIRETOR GERAL

Dia '30 de novembro de 1938
Carlos Alberto Dunshee de Abranc:hes — Pedido de certidão.
Certifique-se o que constar. (DoPlNel. n. 4.765138).
Herminio Ferreira Mateus — Pedido de certidão. — Certifique-se o que constar. (DGPM. n. 4.763138).
Dia 30 de novembro de 1938
Requerimento despachado
Francisco da Rocha Pires, pedindo pagamento de auxilio por ter
formações. (P. A. 5.485138).
construido um banheiro carrapaticida. — indeferido, em face das
Dia 1 de dezembro de 1938
Ofícios:
Ao Sr. ministro:
N. 3.299 — Propondo a concessão de uma gratificação ao trabalhador de 4' classe do I. B. A., Valdemar Carlos Borges, por prorrogação de serviços fora das horas de expediente, a partir de 1 do

corrente.
— Ao Sr. delegado do Tribunal de Contas junto a este Ministério:
N. 3.288 — Solicitando providências para o pagamento da importâncias de 1:000$000 ao diretor geral, classe P, deste Departamento, Mário de Oliveira, relativa a diárias a que fez jús no mês
de novembro próximo passado.
N. 3.295 — Solicitando providencias para o pagamento da importância de 6:4888000 à Companhia , de Carris, Luz e Força do Rio
de Janeiro, Limitada, proveniente de consumo de energia elétrica nos

meses de agosto e setembro últimos, em proveito deste pepartamento.
— Ao Sr. diretor do Serviço do Pessoal deste Ministério:
N. 3.293 — Comtinicando que, por portaria de 25 de novembro

do diretor do S. D. S. A., foram concedidos 60 dias de licença para
tratamento de saude, a partir da mesma data, ao veterinário san i tarista, classe J, da I. R. daquele Serviço em Belo Horizonte, Hermenegado Bastos Campos.
N. 3.294 — Comunicando que, por portaria. de 7 de novembro,
da I. R. do S. D. S. A., em Fortaleza, foram concedidos 30 dias,
de licença para tratamento de saude, a contar de 1 do Mesmo más
ao prático rural, classe F, Feliz Pereira da Silva.
Dia 2 •
Ao Sr. diretor da Despesa Pública do Tesouro Nacional:
N. 3.312 — Remetendo a folha de pagamento relativa ao meg
de novembro próximo passado, do oficial administrativo, classe H,
Aida Timm de Almeida Magalhães, e do dactilógrafo, classe F, Paulo
do Amaral.
— Ao Sr. delegado do Tribunal de Contas junto a este Minis-

tério:

N. 3.307 — Solicitando providências para o pagamento da importância de 1:851$300 à Panair do Brasil, S. A., relativa a passagens fornecidas no corrente exercício.
N. 3;310 — Solicitando providências para o pagamento da remuneração relativa ao mês de novembro próximo passado, na importância de 250$000, a que fez jús o trabalhador do $. 1. R. O. A.,
Almerindo Almeida Martins.

r-

Quarta-feira 7

DIÁRIO OFICIAL (Secçrlo 1,

- o Sr. ministro f
Mo 2.313 — Propondo h mói:Heti-veterinário Dácio Guterrec Va;
priva pam preencher uma vaga na classe inicial da carreira de VeteOnário.

pepe2tementa) Neclounil de Produção

WilileweR

SERVIÇO DE AGUAS
EXPEDIENTE DO RR. MINISTRO

Dia 30 de novembro de 1938
Ofieças
S. A. 1.323 — Ao Sr. presidente da Emprêsa de Melhoramentos
Urbancs de Paranaguá S. A.; sede: -- Niterói, Estado do Ria de
Janeiro, chamando sua atençã., para necessidade de completar o ma,:aiiesto de aproveitamento de ener gia hidráulica que aquela empresa
realiza.
S. A. 1.324 — Ao Sr. presidente da Companhia Paulista de
.;.'oreit e Luz; sede: — Campinas, Estado de São Paulo, idem, idem.
S. A. 1.325 — Ao Sr. presidente da Companhia Mogiana de Luz
e Forca S. A.; sede: — Campinae, Estado de São Paulo, idem, id.:1n.
S. A. 1.326 — Ao Sr. presidente da Companhia Força e Luz Carioba S. A.; sede: — Campinas, Estado de São Paulo, idem, idem.
S. A. 1.327 — Ao Sr. presidente da Companhia Elétrica Oeste
de São Paulo S. A.; sede: — Campinas, Estado de São Paulo, idem,
Idem.
S. A. 1.328 — Ao Sr. presidente da. Empresa Elétrica de Bebedouro S. A.; sede: - Campinas, Estados de São Paulo, idern, idem
S. A. 1.329 — Ao Sr. presidente da The Southern Brazil EleInc Co. Ltda.; sede: - Campinas, Estado de São Paulo. idem, idem.
S. A. 1.330 — Ao Sr. presidente da Companhia Douradense de
?Jetricidade S. A.; sede: -- Campinas, Estado de Sio Paoln, idem,
3riern

S. A. 1.331 — Ao Sr. pririfIrmte da rompanhia Força e Luz do
Avanliandava S. A. : sede: — Camp inas, Estado de São Paulo, idem.
idem.
S. A. 1.332 — Ao Sr. pretddent-e da Empresa Força e Luz de
Ribeirão Prelo S. A.; sede: — Campinas, Estado de São,Paulo,
idem.
S.A. 1.333 — Ao Sr. pnsidente da Companhia Força e Luz dr
Minas Gerais S. A.; sede: — N ;.tet Ai. Estado do Rio de Janeiro, dem,
idem.
" S. A. 1.334 — Ao Sr. plesidente da Companhia Central Elétrica do Icem S. A.; sede: — Campinas, Estado de São Paulo, idem.
idem.
S. A. 1.335 — Ao Sr. presidente da Ernprèsa de Eletricidade
Ararnquara S. A., sede: -- Campinas, Estado de São Paulo, idem,
idem.
S.A. 1.336 — Ao Sr. pce;:idente da Empresa For ça e Luz do
Jaú S. A.; sede: — Campina& Estado de São Paulo. idem, idem.
S.A. 1.337 — Ao Sr. presidente da Companhia Brasileira de
Energia Elétrica S. A.; sede: — Capital Federal, idem, idem.
Dia 7 de dezembro de 1938
S.A. 1.338 — Ao Sr. presidente da Empresa Elétrica de Amparo
S. A.; sede: — Campinas, Estado de São Paulo, idem. idem.
S. A. 1.339 — Ao Sr. presidente da Companhia Francana de Eletricidade S. A. •, sede: — Campinas, Estado de Eão Paulo, idem, idem.
S.A. 1.340 — Ao Sr. presidente da Companhia Força e Luz de
Brotas S. A. •, sede: — Campinas, Estado de São Paulo, idem idem.
S. A. 1.341 —Ao Sr. presidente da Companhia de Eletricidade
de Taquaritinga S. A.; sede: — Campinas, Estado de São Paulo, ido-t,
-idem.
S. A. 1.342 — Ao Sr, presidente da Companhia Força e Luz do
Paraná S. A.; sede: — Niterói, Estado do Rio de Janeiro, idem, idem.
S.A. 1.343 — Ao Sr. presidente da Companhia de Energia E,14trica da Bafa S. A.; aede — Niterói, Estado do Rio de Janeiro, idem,

1
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Diretoria da Xmprensa Nacional, de acordo com a flogislaçõo oak
rlor c6 registrartl assinaturas dos orgãos oficiais, para o anarecfo,
da 1193V, mediante pagamento da importância correspondente co
rodo de 112 meses, na Tecouraria da nmprensa lqacional, h rua 113 db
Ellaio, ou mediante recolhimento, o respectiva comprovação, nas .Tc-,
partições arrecadadoras federais — Delegacias 2isca‘ is, Alfânderzt.-x,,
=asas de Rendas e Coletorias.
Aos funcionários públicos federais, estadoals e municipais
cultado pagar o custo da assinatura, computado já o desconto
%, a que têm direito, em duas prestações semestrais do 20$.‘,17

Ministério do Trabalho, Ladèstria
e Comércio
Sprviço do 4lasteriell
EXPEDIENTE DO SR. MINISTRO

Dia 4 de novembro de 1938
Processos despachados:
Departamento Nacional de Segueos Privados e Capitalização, solicitando autorização para empenhai' despesas no total de 5:5003000
(cinco contos e quinhentos mil réis), nas sub-consignações 22, 23,. 25
e 27, respectivamente, nas importancias de 1:5003, 500$, 2:0003 e
1:500$ (D. G. C. n. 11.063928). — Conto parece ao S. M. Eito
despacho se refere ao seguinte:
"Estando o Minis-tro do Trabalho, prevendo despesas de carater
g ral com reação as sub - consgnac(les 22, 25 e 27 do orçamento,
penso que pode sei- dada nutorzat.:ão ao Departamento Nacional do
Seguros Privados e Capitalização, para empenhar despesas por conta
da sub-consignação 23, como pede e 27 reduzida de 5003000."
Dia 5
Departamento Nacional de Seguros Privados e Capitalização, solicitando autorização g im de ficar o inspetor de seguros da 5° circunscrição. com srde em São Pau'o. bacharel Frederico Azevedo. ha-i
bilitado a fazer concorrência administrativa para aquisição do material de consumo que necessita. (D. G. C. n. 9.766-938). —
torizo.
•
Iilerarfainento Nacional do Trabalho
Segunda Secção
EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR

Dia 24 de novembro de 1938
Oficies:
N. 747 — À firma Antônio Damico, respondendo à. uma con-

sulta.

Dia 25
N. 748 — À firma N. Garcia SG Comp., comunicando ter sido
negado provimento ao recurso que interpôs à decisão do D. N. T.
18.569-36, que lhe impôs multa, e convidando-a a vir receber gu'a
para recolhimento da mesma.
N. 749 — À firma Companhia Ferro Carril Carioca, convidando
prova do alegado em sua defesa ao D. N. T. 1-0.404-38.
idem.. 1.344 — Ao Sr. presidente da Companhia Central Brasileira a fazer
N. 750 — Ao Sr. Manuel Barbalho de Oliveira, convidando a
de Força Elétrica S. A.; sede: — Niterói, Estado do Rio de Janeiro, e cohiparecer na Secção para tratar de interesses a União Trabalhista
idem, idem.
de Juiz de Fora, de que é procurador.
S. A. 1.346 — Aos Srs. Abreu, Terra 8c Cia. Ltda.; sede: — Vila
N. 751 — À firma A. Rebelo Irmão & Companhia Limitada, conTupaceretan, Estado da Rio Grande do Sul, idem, idem.
vidando a prestar esclarecimentos sobre o acidente sofrido por seu
S. A. 581-35 — Processo de Helena Szafern. O Sr. Gervázio empregado Florêncio Santana.
Walski apresenta certidão da transcrição da escritura de compra e
N. 752 — Ao Juizo de Direito Privativo de Acidentes no Travenda do metade do moinho de cereais e pertenées, e requer a averba- balho, remetendo o D. N. T. 5.750-38.
ção no livro competente, da transferência havida. — Despacho do
N. 753 — Ac Sr. diretor do Serviço do Pessoal do Ministério do
Sr. diretor do S. A. — Autorizo a averbação.
Trabalho, Indústria e Comércio, remetendo o D. N. T. 18.171, de
—
1936.
Comissão de Eficiência
N. 754 — Ao Sr. inspetor da 14° Inspetoria Regional do Traba.
lho, remetendo o D. N. T. 16.796-38.
Expediente do dia 1 de dezembro de 1938
X. 755 — Ao mesmo, idem, quanto ao D. N. 'IP. 12.574-38.
Membros presentes; Itagiba Barçante, presidente. Otto MagaDia 30
lhães ~go e Luiz Guimarães Junior,
Processos despachados:
N. 756 — Ao Sr. inspetor da 18° Inspetoria Regional do Tratuk4
GE 829-38 — Relativo á. situação de Rheno Júlio Fioravanti lho, remetendo o D. N. T. 13.006-38.
Lorenzoni. Ao G. It1...corn parecer.
N. 757 — Ao Sr. inspetor da
Inspetoria Regional do Trefat.,3
CE 959-38 — Relativo à transferênoia do veterinário Avelino Rio, remetendo o D. N. T. 16.655-38,
Villar Dantas. Ao G. M., com parecer.
N. 758 — À firrna José Teixeira da Silva, convidando a compan
CE 989-38 — Relativo à lotação do veterinário Cid Hollanda Tá- neer na Secção, para receber guia de recolhimento da multa impos44
'ora. Ao G. M., com parecer.
no D. N. T. 55.047-36.
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Dia 1 de dezembro de 1938

N. 759 - Ao Sr. diretor do Departamento de Estatística e Pu-

1Mioidade, remetendo o D. N. T. 3.379 - 38.
Terceira Secção

EXPEDiENTE DO SR. DIRETOR

Dia 5 de dezembro de 1938
()Mios expedidos:

N. 507 - Ao Sr. diretor da Recebedoria do Distrito Federal.
remetendo processo n. 31.581, que deixou de acompanhar o ofiMi
n. 483, de 27 de outubro do corrente ano. (DNT 14.493-38.
N. 508 - Ao Sr. diretor da Recebedoria do Distrito Federal,
remetendo processo n. 31.579, que deixou de acompanhar o ofício
n. 479, de 27 de outubro do corrente ano, deste Departamento. (DNT
14.492-38).
N. 509 - Ao Sr. inspetor da 18 Inspetoria Regional do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio no Estado de Minas Gerais,
remetendo processo DNT 21.574-31. (Processo DNT 21.571-34).
N. 510 - Ao Sr. diretor da Recehedovia do D.strito Federal
solicitando providências no sentido de ser canceada a certidão ee
divida n. 2.111, série O. S. aludida no cilicio n. 733, de 6 de junl,-,
Último, extraida para cobrança executiva da importância dev.da par
Moisés Jacó Zacarias, ,por inobservância da Lei do Se'o. (Proceso
24.740-34).
N. 511 - Ao Sr. diretor da Recebedora rIo Distrito Federal.
remeiendo talão n. 4.930. (Processo DNT 9.470-35).
N. 512 - Ao Sr. presidente da Un i ãO dos Trabalhadores Metalúrgicos, comunicando que de aeordo com o resn'tadn do processe
DNT 16.694-36, em que são partes José Pinto Santos Nogueira e.a
firma Alberto Russo, pode o rec l amante requerer por intermédio deste
Departamento, o levantamento (1;1 importância cie duzentos e sessenia
e cinco mil e setecentos réis (265700), depositada na R e cebedoria d.)
Distrito Federal, pelo talão n. 5.201, de 11 de setembro de 1938.
(Processo DNT 16.694-36).
N. 513 - .Ao Sr. diretor da Ilecebederea rio Distrito Federal.
reiterando o ofício n. 29, de 29 de janeiro de 1930. :.otieitandn prt.,vidências no sentido de serem devolvdas a este Departamento :is
documentos remetidos a essa reparl'e; l e. (Pr-ce.so nNT
N. 514 - Ao Sr. pres : denl e da Primeira Junta de Conciliação
e Julgamento, remetendo processo DNT 26.561-20. (Processe !Vimero DNT 26.561-36).
N. 515 - Ao Sr. Carlos SaInado, so'icitando comparecimenti,
entre 14 e 16 horas, afim de a»resentar n-ste renai . lição o recibG
firmado por Marcelino Rodri g lics- Lapa. afim de fi .car devidamM e
coninrovado o pagamento das fér'ez r-ferente a n s perf,dos
janriro de 1935 a 5 de janr'ro de 1 7 r recamadas flui peocen
4.42l417. (Processo DNT 4
N. 519 - Ao Sr. lireii l. R .,• rb: . doria lo D'stril)
•
.10 me : 0 dr Ev.). g .
talã
:elitamento ao ofício n. 220.
n.
de 5 de outubro Ou t 9a7
SERVIÇO DE TDENTI.I . U. k. I T:k0 P!tOVISSIONAL
ENPEDIENTE. 1),)

aliNisTrai

Dia 22 de novembro

10:38

tomada de Contas do Irt , eitiiieador lijahlia Aguiar. (DNT. noilwrO 9.984-37 - SIP. i65-39) - Proceda-e como opina a Proeueadoria. Alude o despacho ao s. , g As prowiclèncias sugeri:las'
nos itens I e II independem desta Procuradoria, cabem-do remeter o
pliwfsse à Procuradoria Geral da t z'azeinla para a inscrição necessarbi s6 após o q ue deve ser feita a cobra n,;a iva ()manto à puovidéneia do item IV, parece-me que ao Sll' ., cabe o necessário expe n iwill e, para o que lhe deve o processo ser primeiramente remetido.
Tomada de Contas da Identificadora Zuleika Campos Teixeira.
(DNT. 13.360-34 - SIP. 26.877-38). - Proceda-se CGMO o pi na a
Procu P adoria. Alude o despacho ao seguinte: Reporto-ice ao referido
a fls. 8 do processo onde solicitei apuração do débito para sua inscrição e execução posterior na fórina do artigo 80, letra "c" do decreto 10.902, de 20 de maio de 1914. Estando feita essa apuração,
peço seja determinada a inscrição de divida, o que deve ser feito
na Procuradoria Geral da Fazenda deste, que não se trata de débito
provisto no decreto 22.131, de 23 de novembro de 1932, cabendo entretanto a esta Procuradoria a cobrança executiva "ex-vi" da letra.
11 0" do artigo 36 do decreto 24.692, de 12 de julho de 1934. Devem
-ainda ser exibidas cópias das peças do processo e remetidas à auto-

ridade policial para o processo criminal; custeie a responsável, nos
lermos do artigo 221 da Consolidação das Leis Gerais.
EXPEDIENTE DO SE . DIRETOR

Dia 1 de dezembro de 1938
Lodwig von Dall Armi, solicitando retificação de carteira. (D.
T. 19.371-38 - SIP. 25.898-38). - Retifique-se, e, em segui-

.51a, arquive-se o processo.
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Liberato José de Moura, solicitando retificação de csrteira.,
• (DNT. 19.369.-38 - • SIP. 23.153-38). - Retifique-se, e, em segui,'
da, arquive-se o processo.
Fernando Lopes Corrêa, solicitando retificação de nome em sua
carteira profissional. (DNT. 19.362-38 - SIP. 24.253-38). - Retifique-se, e, em seguida, arquive-se o processo.
Elídie Coelho, solicitando retificação de carteira. (DNT. 19.363,
de 1938 -- SIP. 24.452-38). - Retifique-se, arquivando-se, a seguir, o processo.
Luiza Pereira Barbosa, solicitando retificação de carteira. (DNT.
19.364-38 - SIP. 24.343-38). - Retifique-se, e, em seguida, arquive-se o processo.
João Vilani, solicitando registro de diploma de químico. (DNT.
16 375-38 - SIP. 21.483-38). - Tendo sido satisfeitas as exigências legais, defiro o pedido.
Luiz Joaquim Guedes, selicitando retificação de nome em sua
carteira profissional. (DNT. 7.365-35 - SIP. 2.876-38). - Tendo sido satisfeitas .as exigências legais, defiro o pedido.
Antônio Hermeto Corrêa da Costa, solicitando registro como químico licenciado. (DNT. 7.365-35 - 26.876-38). - Tendo sido
satisfeitas as exigências legais, defiro o pedido.
Pasquale Nanes, solicitando certidão. (DNT. 18.591-38 - SIP.,
21.829-38 ) . - Requeira em termos, caso queira.
Empresa de Aguas de Caxambu, consultando sobre anotações em
carteiras e registro de empregados. (DNT. 14.092-38 - SIP. número 17.267-38). - Providencie-se como proposto. Alude o despacho ao seguinte: O processo deve ser remetido à repartição fiscal
competente, nos termos do artigo 11, parágrafo 2° do Regulamento
anexado ao decreto ri, 1.137, de 7-10-1936.
Vatter Borba dos Santos, solicitando registro de diploma de químico (DNT. 18.588-37 - S1P. 9.234-36). - Tendo sido satisfeitas
as exigências legais, defiro o pedido.
EXPEDIENTE DO ER. INTENDENTE

Dia 2 de dezembro de 1938
Jos,.5 Francisco Lourenço, solicitando carteira profissionai. (SP.
24 920-38). - Emita-se a carteira.
Marmetal S. A., solicitando registro de livros. (SIP. 26.059-38)
- Proceda nos termos do parecer cio Chefe da 3' Divisão. Alude o
despacho ao seguinte: A requerente deverá esclarecer o destino fiado
aos livros registrados neste Serviço, em 1936.
Norberlo Mesária, solicitando registro *de livros. (SIP. 26.039,
de 1038). - Deferido.
Garcia & fluo, solicitando transferência de firma. (SIP. 25.763
de 1038). - Deferido.
A. J. Matos, solicitando l'egstr0 de livros. (SIP. 26.040-38).
feri&
13. 13enk, solicitamlo transferência de firma. (SIP. 24.941-38..
-

Dcfei-ido.

Oliveira Lima &. Cia. Ltda., solicitando transferência de local.
(Sn'. 21.583-33; • - Deferido.
AMA:mi, Monteiro Ramos, solicitando registro de livros. (SIP.
- Rafael Ganini, solicitando registro de livros. (S11).
25 .5-38) - Preliminarmente, esclareça o verdadeiro nome do
requerente.
registro de livros.
Oliveira Milton & Cia. Ltda., solicitando
Deu,ricio.
(St'. 213.001-19:8).
(SIP.
Luiz Francisco Ferreira, solicitando registro de livros.
26.00 :38) - Deferido.
ZiIi Manhães da Silva, solicitando registro de livros. (SI'''. nomero 25.078-38) - Deferido.
Fábrica de Sabão 13oinsuccesso Ltda.,, solicitando registro de livros. (SIP. 25.9S0-38). - Deferido.
(S(P.
J. A. de Sousa. Ribeiro, solicitando registro de livros.
25.931-38). - Deferido.
Iracema Gomos Marques, solicitando registro de livros. (SIP.
25.942-38). - Deferido.
M. Mastrangelo, solicitando registro de livros. (SIP. 26.005,
de -- Deferido, uma vez provada a qualidade do signatário do
requerimento.
Domerinó Costa, solicitando registro de livros. (SIP. 26.024,
de 1938). - Deferido.
Hugo Mariz de Figueiredo, solicitando registro de livros. (SIP.
25.088-38). - Deferido.
Felix Magra, solicitando registro de livros. (SIP. 26.066-38).
- Deferido.
Lofiego & Tancredo Ltda., solicitando transferência de firma

(SIP. 20.144-1938). - Deferido.
Caixotaria Brasil Ltda., solicitando substituição de seus livros
de registro. (SIP. 22.747-38). - Deferido.
Y. da Silva Soares & Cia., solicitando substituição de seus livros
de registro. (SI?. 24.293-38). - Deferido, nos termos do parecer.
Alude o despacho ao seguinte: Tendo sido satisfeitas as exigências
legais, prcponho o comparecimento do pedido.

Santiago, Matos & Cia., solicitando substituição de seus livros
registro. (SI?. 25.552-38). - Deferido, nos termos do parecer.
Alude o despacho ao seguinte: Tendo sido satisfeitas as exigências
legais, proponho o deferimento do pedido.
Francisco Peluso, solicitando transferência de firma. :(BIP. »úde

mero 23.900-38). - Deferido.
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Sehilimmer
Lewleowica, solicitando transferência de firma.
23.104-108). — Deferido.
Joaquim da Silva Neves, solicitando transferência de firma.
(SI.P. 21.589-38). — Deferido.
Emílio Slaub & Cia., solicitando transferência de firma e substituição. ( I P . 24 . 289-38) . — Deferido.
J. B. Pavão, solicitando substituição de seus livros de registro.
(SIP. — Deferido, nos termos do parecer. Alude o despacho ao seguinte: Tendo sido satisfeitas as exigências legais, proponho o deferimento do pedido.

Departamento Nacional da Indústria e Comércio
DIRETORIA DA SECÇÃO DO COMÉRCIO
EXPEDIENTE DO DIRETOR OERAL

Dia 21 de novembro de 1938

Expediente:
Ofício do juiz de direito da Comarca de São Gonçalo, comunicando a falência de Eurídio Antônio Machado. — Anote-se e arquive-se.
Requerimentos despachados:
Da Cooperativa dos Citricultores de Austin. Cooperativa dos Citricultores de Queimados, Cooperativa Central dos Fruticultores de
Iguassú, Empresa Granja Paraizo, S. A., para o arquivamento de seus
estatutos. — Deferido.
De E. .C. Castro & Silva, Cristo & Comp., Rezende & Brandão,
Krause & Koplowitz Limitada, para o arquivamento de seus contratos.
— Deferidos.
Do Queiroz, Moreira & Comp., Carlos Kern & Comp., V. Lambert & Comp., A. J. Teixeira & Comp., para o arquivamento de suas
alterações de contratos. — Deferidos.
Do Trilho & Comp., Valério Pereira & Morais, para o arquivamento de seus distratos. — Deferidos.
De Krause & Koplowitz, Limitada, M. Fernandes Segundo, Augusto Borges, Bernardino Freitas Rebelo da Silva, Cinti & Pinho, Francisco da Silva Terceiro, Inácio Altschuller, Importadora Exportadora
Gokkes do Brasil, Limitada, José Alegre, J. F. de Castro Chaves, Justina Joaquim Fanella, J. Cerqueira Filho, para os registros de suas
firmas. — Deferidos.
De Salvador Bellotte, pedindo registro da autorização para comerciar dada a sua senhora. — Deferido.
De Elpidio Baldino da Silva, pedindo registro da autorização para
comerciar dada a sua senhora. —'Deferido.
De Dulce Campos e Heitor Sarda, pedindo registro da autorização

para comerciar dada pelo seu marido. — Deferido.
De L. F. Campos, Firrnino Pinto Pereira & Comp., Limitada,

Fernando Brandão & Comp., pedindo transferência de livros. — Deferidos.
De Cunha & Espinheira, pedindo retirada de contrato. — Deferido.
Da Sociedade de Artefatos de Ferro, Limitada, , Olindino Guimarães, Gonçalves Junior & Comp., pedindo anotaç o
ã em seus do-

cumentos.
De Jamil Brahim, pedindo anotação (mudança de nome). — Indeferido.

Da Colônia Agrícola Sul do Brasil, S. A., para o arquivamento
de seus estatutos. — Deferido.
Da Companhia Brasileira de Energia Elétrica, S. A., Companhia Carris Porto Alegrense, Empresas Elétricas Brasileiras, S. A.,
para o arquivamento de suas atas. — Deferidos.
Da Companhia de Terras e Lavoura, para o arquivamento de
sua ata. — Deferido.
De Oiticica & Comp., Limitada, para o arquivamento de seu contrato. — Deferido.
De Joaquim Ferreira de Moura, para o registro de sua firma. —
Deferido.
Relação dos contratos, alterações de contratos, distratos e firmas
Individuais, despachados em 21 de novembro de 1938.
Contratos:
De E. C. Castro & Silva, firma composta dos sócios solidários,
António da Silva e EsLanislau Celestino de Castro, para o comércio de
transporte de leite, etc., à rua Sotero dos Reis n. 93, com capital de
30:000$000, prazo indeterminado.
De Cristo & Comp., firma composta dos sócios solidários, Hei'mínio Cristo da Silva e Julieta da Silva, para o comércio de rádios,
etc., à rua 20 abril n. 13, com capital de 100:000$000, prazo indeterminado.
De Rezende & Brandão, firma composta dos sócios solidários, Otacílio do Carmo e Armando da Silva Brandão, para o comércio de farmácia, à rua São Cristovão n. 637, com capital de 10:000$000, prazo
indeterminado .
De Krause, & Koplowitz Limitada, firma composta dos sócios quotistas Sacha .Krause e Martin Koplowitz, para o comércio de artefatos
de tecidos, b rua Miguel Couto n. 52, 1° andar, sala 5, com capital
do 6:000,;.000. prazo 1 'ano.
De Oilicica & Comp., Limitada, firma composta dos sócios quotistas, Olga Freire Leite e Oiticica e Clotilde Oiticica Leite Grado,
para o comércio de bolsas, etc., à rua Uruguaiana n. 166, 40 andar,
com o capital de 10:0005000, •prazo indeterminado.
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Alterações de contratos:
De Queiroz, Moreira & Comp., retira-se o sócio Vitor Ferreira
de Oliveira, recebendo a importância de 10:0005000.
De Carlos Kern & Comp., o capital social passa a ser de reás
800:0005000.
De V. Lambert & Comp., o capital fica elevado a 500:000$000.
De A. J. Teixeira & Comp., retira-se o sócio Antônio Campos
Ledesma, recebendo a importância de 50:0008000.
Distratos:
De Valério Pereira & Morais, retiram-se os sócios Valério Arbuea
Pereira recebendo a importância de 7:0005000 e Osmundo de Morais
Borba, recebendo a importância de 3:000$000.
De Trilho & Comp., retiram-se os sócios. Benigno Pombal e Avelino Trilho Dominguez, nada recebendo os sócios.
Firmas individuais: •
De M. Fernandes Terceiro, para o comércio de exterminador
de cupim, à rua do Livramento n. 149, com o capital de 15:0005000.
De Augusto Borges, para o comércio de líquidos, etc., à rua do
Cacuia n. 23, com capital de 5:000$000.
De Bernardino Freitas Rebelo da Silva, para o comércio de oficina de concertador de rádios, etc., à rua Visconde do Itauna n. 13,
com o capital de 5:000$000.
De Francisco da Silva Terceiro, para o comércio de líquidos, etc.,
travessa Mendes da Silva n. 11, com o capital de 5:000$000.
De Inácio Açtschuller, para o comércio de confeitaria, à rua 7 de
Setembro n. 235, com o capital de 20:0005000.
De José Alegue, para o comércio de garage, à rua Assunção n. 88,
com o capital do 50:000$000.
De J. F. de Castro Chaves, para o comércio de construções, à rua
Senador Dantas n. 36, com o capital de 50:0005000.
De Justina Joaquma Faneis, para o comércio de quitanda, à rua
Cardoso de Morais n. 142, loja, com o capital de 1:0005000.
De J. Cargueira Filho, para o comércio de secos e molhados, à
rua Lucídio Lago n. 82, com capital de 10:000$000.
De Joaquim Ferreira de Moura, para o comércio de quitanda, à
Estrada Portela n. 160, com o capital de 3:000$000.
• Retificação ao despacho de 28 de outubro de 1938
Alteração de contrato:
De Alvaro Costa & Comp., a firma fica modificada para Noiva
Alvaro Costa, Fernandes & Comp. e o capital elevado a 5.000:000$000.
Rio, 25 de novembro de 1938
Da Companhia Comercial do Rio de Janeiro, Companhia CervaPula Brama, para o arquivamento de suas atas — Deferidos.
De Usina Santa Cruz S. A., Vila Sagres Sociedade Anónima,
Banco Industrial Brasileiro, Sociedade Anónima Transportes Rio e
M.nas, Companhia Internacional de Seguros, Companhia de Aguas
M:nerais Salutáris S. A., para o .arquivamento de suas atas. — Deferidos.
Da S. A. Casa Bancária Ipanema, para o arquivamento da ala
de assembléia extraordinária — Deferido.
De Costa & Sampaio, Vidal & Fortes, Panificação Manon Limitada, A. Fernandes & Coelho Limitada, para o arquivamento de seus
contratos. — Deferidos.
De Costa, Pacheco & Comp., Castro Sobral & Comp., para o arquivamento de suas alterações de contratos. — Deferidos.
De Gonçalves, Coelho & Comp., Limitada, Teotónio Dias Guimarães, José Correia Henriques, Joaquim António do Espírito Santo,José da Silva Freitas, M. Joaquim Costa, C. Corbo & Pena, Irmãos
Moca. Martins te Tavares, Reis de Sena Limitada, Oestreich Com-.
panhia, E. C. Castro & Silva, Manoel Ferreira de Almeida, João Ba-.
tista Ribeiro Júnior, Elvira Teixeira Grácio, Grabriel Lisboa, J. Pe,res, para os registros de suas firmas. — Deferidos.
De Gabriel Carlos da Silveira Lobo, Rainaldo de Sousa Gonçalves, Alberto da Silva Couto, Elias Nahman Saadi, Luiz Beirão, pedindo registro de seus diplomas. — Deferidos.
~ui
De Guilherme Humitzsch & Com•., Limitada, pedindo anotaçãe
em seu contrato. — Deferido.
De M. Soares da Costa, Arturo Vidal Gonzalez, pedindo anotação em • seus documentas. — Deferidas.
De L. Martins Teleeiro, pedindo cancelamento de sua firma —
Deferido.
•
De João Pais Lopes dos Sanhas, pedindo rúbrica de livro — Defe-t
rido.
De Macedo, Pires & Comp., pedindo retirada do seu contrato —
Deferido.
De F. Gomes s& Comp., pedindo retirada de documentos..
Como porec co diretor da secção.
Dos Laboratórios Raul Leite, S. Á., para o arquivamento de
seus estatutos — Deferido.
Da Sociedade Industrial Primá Limitada, para o arquivamento
de sua alteração de contrato e transferência d equotas. — Deferidos.
D eCompanhaj United Shoe Machinery do Brasil Sociedade Anônima, Companhia Predial Iracema, para o arquivamento de suas
atas — Satisfaçam as exigências.
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Aziz Nadar & Comp., Xavier aieácio & Comp., Marinho Alva!
& c:t ati,, p ara o arquivamento de suas alterações de contratas —
Sal iti • m as exigências.
t. C.a nativas & Lozeda, Antônio Carvalho & Comp., A. Carnel
•
:a!2aaa O. Rodrigues & Araujo, p ara o arquivamento de seus
- • - Satisfaçam as exigências.
.ti
Moreira C.a Silvia A. M. da Silva, Adelino Naseimeni t n•
lôni0 ROdrijtle,5 do Pinho, Statilunion Limitada, Manoel.
HA'
1oisés Melo, Ernani Carvalho de Al•
i!os Sante:,. Joiie Pereira Rasteiro, M. Carvalho da
Ct 17
rriro Albei-:c :Buager, Indústria da Formas para CalI
t-Tatto !
2inflio Cri:ta, para os registros de suas firmas. —
,;,t t••
5 3::igaticiri5
:nato, A Co Lercantil Limitada, 'Irem Peixoto, José
.:03
la
Conde, apresentando autorizações para cotr' . 1-,
• ,S,Ilis*:açani. cc exit...a".,ncias.
'
Alexandrr, de Oliveira, Plínio Ba.rrala., pedindo Dart-3 rlialomas a • Satisfaçam es exigências.
t Iro
1 .T .
pediurto anotação em ce-a registro —
11111~ t••fatti, Partela,
.
•!
n tios coMratps, Citerações de contratos ,distrato e SN.m
despachados em 25 de novembro de 1938.
•1

e,
et, tt,
rt'tx
í
á
tc

;

Sampaio, firme composta dos sócios solidários, Ri-,
-!.trit'a da Costa e Eugênio Sampaio Gil, para o coméra rua General Câmara n. 152, e filial á mesma
151, com capital de 15:0008000, prazo indeterminado.
& Fortes, firma composta dos sócios solidários, Artur
7anatir1 Fortes IrPraguas, para o comércio de restaurante,
• -laválittos n. 147, com capital de 15:0008000, prazo inde-

Tilin:.' ),

Manor. Limitada, firma composta dos sécios quotaaa• I i s/intim) Coelho Meireles, Francisco Brandão Baetas e
t‘,Pires, para o comárcio de fabrico de pão, largo da
ns, 13118, com capital de 300:0008000, prazo indetermida.da.
•
11- A. Fernandes & Coelho, Limitada, firma composta dos sic
tw-tris Abel Fernandes Nunes e António dos Santos Coelho,
roiHrcin de móveis, etc., á rua Visconde de Itauna n. 545,
p ., ..:1
r, , ii a iriital de 400:0008000, prazo indeterminado.:
A . ter . a . ões de contratos:
Cn , ta, Pacheco & Comp., O capital social fica 'elevado à
C soa an(1a000.
1)2 C.i.v.rtro Sobral & Comp., alterando as cláusulas sexta e sã-,
Ti 113.
Da Sociedade Industrial Primá Limitada, alterando algumas
e taailtH do seu contrato.
Firmas individuais:.
De J. T. de Carvalho, para o comércio de líquidos, etn ., ã rtla
Tiranos n. 521. com capital de 20:0008000.
De Graaf F. Calainho, para o comércio de funerais, armações
ft4debras, etc., á rua Gravatá n. 3, com capital de 2:0008000. .
De António Rodrigues de Pinho, para o comércio de botequim,•
• ., á rua de Catumbf n. 71, loja, com capital de 20:0008000.
De Elvira Teixeira Grade°, para o comércio de armarinho,
A rua do Livramento n. 127, com capital de 2:0008000.
De Gabriel Lisboa, para o comércio de fabrico de artefatos
de tecidos, á rua da Candelária n. 93, 2* andar, oom capital de réis
5 000,000 .
De José Correia Boutiques, para o comércio de bordados, dr"
TI'
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Dia 28 de novembro de 1938
•
Requerimentos despachados:
Da Companhia Força e Luz Norte Fluminensa S. A., para o arquivamento da ata de assembléia geral extraordinaria. — Deferido.
De Mercantil Báltica Representações Limitadr, Almeida
Rodai,
gues, J. Pires & Faustino, L. Pereira & Silva, Far:a, Simões & Comp.,
J. A. Coelho & Comp., Sociedade Matérias Prinirs Lintilada,
Nunes, para o arquivamento de seus contrates. — Deferidos.
De Abel Rodrigues da Gosta & Comp., Limitada, Fernandes,
ter & Comp., M. Silva & Madeira, Sociedade hlecanica Limitada, para
o arquivamento de suas alterações de contratos. — Deferidos.
Do Marques & Vilaça, paia o arquivamento cie aeu distrato. —
Deferido.
De Abel de Oliveira S; Loiola Limitada, Dantifio de St:11=a Giesta,
Gyula Kafer, João Gomes de Miranda, Joel Kos, it, mineI Nunes Feijó,
Manuel Soalheiro Peres, para os registros de suas firmas. — Deferidos.
•
De Mauricio Sanches, pedindo nomeação de tradutor "ad-hoc".
• Deferido.
De Jacó Abraão Audi, Iolanda Garcia de Curvallio Santos, pedindo registro de seus diplomas. — Deferidos.
De José Afonso de Miranda, pedindo anotação em seu registro de
firma. — Deferido.
De Adolfo Padcameni, para o cancelamento de sua firma. -Deferido.
De Moussatché & Medina, pedindo retirada de seu contrato. —
Deferido.
Da S. A. Philips do Brasil, para o arquivamento da ata de assembléia geral ordinária. — Indeferido.
De Bhering Companhia S. A., Comp. Nacional de Máquinas Comerciais S. A., Companhia Suburbana Industrial, Companhia industrial Matogrossense, Rádio Distribuidora S. A., para o arquivamento
de suas ata. — Satisfaçam as exigências.
De A. Cardoso & Fernandes, Adelino Silva & Irmão, Correia &
Teixeira, Gomes & Ferreira Limitada, Monteiro & Centieiro, Instituto Pinheiros Limitada, Valorizadora Territorial Limitada, para o
arquivamento de seus contratos. — Satisfaçam as exigências.
De Sociedade Intermediária Comercial Limitada, Prejawa &
Comp., Zenha, Raros & Comp., Limitada, Vieira & Dorningues, para
o arquivamento de suas alterações de contratos. — Satisfaçam as
exigências.
De Oliveira, Nunes & Cristovão, para o arquivamento de seus
distratos. — Satisfaçam as exigências.
De Adelino R. Felgueiras, M. A. Santos, Vicente Janinni, Samuel Avzaradel, Manuel Antonio Rodrigues, Line Pinto Garcia, José
Estavas Vaz Guimarães, João da Silva Rodrigues, Ernesto Leite da
Silva, Manuel doe Santos, José de Oliveira, Abel Borges de Menezes,
Antônio Pereira da Silva, João Fernandes Carpinteiro, Arão da Rocha Martins, Godofredo °rastão, 'sok Meier Roten.sztroch, Maurício
Nascimento, Vinocur & Marques Limitada, para os registros de suas
firmas. — Satisfaçam as exigências.
De Joaquim Alberto Nunes de Carvalho, pedindo registrè da autorização para comerciar dada a sua mulher. — Satisfaça a exigência.
De Inácio Xavier de Mesquita, pedindo anotação em seu documento. — Satisfaça a exigência.
De Custódio Pereira, pedindo rubrica de livros. — Satisfaça a
exigência.
De J. Cardoso & Valdemar, pedindo anotação em seu documento.
SG

Satisfaça a exigência.
Relação dos contratos, alterações de contratos, dia! ratos e fiaMais individuais, despachados em 28 de novembro de 1038.
Contratos:
De Mercantil Báltica Representações Limitada, firma composta

t rua Carolina Melar a. 14, com capital de 20:0008000. •
De José da Silva Freitas, para o comércio de barbearia, di int
odoro da Silva a. 881, com capital de 5:0008000.
De João Batista 'Ribeiro Júnior, pari o comércio de liquidoe odeias quotietaa, Kazimierz Miller e Jorge Ladislau Gorard Fesdes, Me., st avenida Gerevairlo Dantas n. 1.403, com capital de tenburg, para o comércio de representações etc., à Avenida Atlantica
1.:0008000.
n. 900, com capital de 100:0008000, prazo r1 .- 3 anos.
De Joaquim António do lfrpfrito %atol, para o °ombreio de
De Almeida & Rodrigues, firma composta dos sécios solidários,
egas de pão, á estrada Barro Vermelho n. 577, com capital de imfdio Pinto de Almeida e Angelino Rodrigues, para o comércio de
r
botequins etc., à rua Ana Nery n. ZR, com capital de 30:0001090,
prazo indeterminado. • De J. Pores, para b bambeei° de fabrico de móveis, á tna
De J. Pires & Fauatino, firma composta dos sócios solidários,
General Caldwell n. 158, com capital de 15:0001000.
De Manuel Ferreira de Almeida, para o comércio de coas- Joequint Valente Pires e Manoel Marques Fausitino, para o comércio
tracties, á rua de S. Pedro n. 105, 30 andar, com capital de réis de tenha etc., à rua Antonieta n. 22, com capital de 4:0001000, prazo
150:0002000.
Indeterminado.
De L. Pereira & Silva, firma composta dos sócios solidários,
De M. Joaquim Costa, para o comércio de líquidos, etc., á António
da Silva e Luiz Antônio Pereira, para o comércio de boteta Dr. Noguchi n. 139, com capitai de 12:0088000.
De Teotônio Dias Guimarães, para o comércio de botequim,
a rua Tora Reis n. 141, com capitai de 10:0008000.
Tt a h'iraçtio do despacho de 23 de novembro de 1938
a.n.-rato
a..aantos Aliménifoios Vitalis Limitada, firma composta
os quotistas Hermes Brochado Smith e Angelo Dutra,
• i o comércio de fabrico do produto de carne, legumes, frutas,
•iimentcs, cereais e artefatos de folha de flandres, á rua do
atmento n. 18.4, com capitai de 100:0008000 com prazo indo; Trinado.

quim, à rua Barão de São Francisco Filho n. 363, com capital de
20:0008000, prazo indeterminado.
De Faria, Simões & Comp., firma composta dos sócios solidários. Jorge Faria, Ce gar Augusto Simões e do comanditário, Armando Augusto Gomes de Almendro., para o comércio de fazendas alisa
rua Visconde de Pirajá n. 102. A e 102 B, com capital de 300:0(5000,
prazo indeterminado.
De J. A. Coelho & Comp., firma composta dos sócios solidários José Agostinho Coelho e Luiz da Silva Botelho, para o comércio de padaria, à rua Visconde de Itamarati n. 176, com capital de
95:0008000, prazo indeterminado. •
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De Sociedade Matérias Primas Limitada, firma torriposta dos
s)c os quotistas Regina de Matos Cruz, Joaquim dos Santos Amaral
e Henrique Santana Nielsen, para o comércio de construções etc., à
rua do México n. 164, 5° andar, salas 53-54, com capital de 25:00080,
prazo indeterminado.
De Simões & Nunes, firma composta dos sócios solidários. Vitor
Soões dos Santos -3 José Francsco Nunes, para o comércio de botequim etc.. à rua São José n. 32 : com capital de 30:0008000, prazo
ind e terra i n in
Alterações de contratos:
De Abel Radrigues da Costa & Comp., Limaada, retira-se a sócia Cai-meia Martelotti, recebendo a importância de 200:0008000..
De Furna odes, Walter & Comp., o capital social fica elevado
a 300:0008,000.
De M. Silva & Madeira, o capital social fica elevado a reis
;0:0U000.
Allenicões de contratos:
De Sociedade Mecânica Limitada, retira-se a sócia Emerance
Decoster, recebendo a importância de 10:0008000.
De Marques & Vilaça, retira-se o sócio Albino Freitas Vilaça,
reeebendo a importância de 15:0048000, ficando com o ativo e passivo o .:ócio José Custódio Marques.
.nranas individuais:
De Damião de Sousa Giesta, para o comércio de marcenaria, à
rir de São Pedro n. 240, com capital de 10:0008000..
De Gyula Kafer, para o connércio de anúncios luminosos etc., à
rua dos Arcos n. 11, com capital de 20:0-00$000.
De João Gomes de Miranda Segundo, para o comércio de lfqu:dos etc., à rua Cândido Benteio n. 579, com capital de 4:8008000.
De Joel Kos, para o comércio de alfaiataria; etc., à rua Regente Feijó n. 100 A, com capital de 25:0008000.
De Manoel Nunez Feijó, para o comércio de fabrico de calça• dos, à rua Buenos Aires n. 2.22, 2° andar, sala 6, com capital de réis,
5:(,00$000.
De Manoel Soalheiro Perez, para o comércio de restaurante, à
rua São Bento n. 37, com capital do 10:0008000. •
Conselho Nacional do Trabalho
EXPEDIENTE DO SR. MINISTRO

Dia 18 de outubro de 1938
'Vicente de OliNeira Montero°, inspetor de previdência, recorrendo da decisão dest sé Conselho, de. 18 de junho de 1936, que lhe impôs
a pena de advertência e determinou o seu afastamento da zona
em que , servia, em consequência do resultado do inquérito
mandado proceder na Caixa de Aposentadoria e Pensões da Estrada
de Ferro Maricá (CN': 10.798-936). — Arquive-se, à vista da informação do Conselho Nacional do Trabalho. (A informação a que este
despacho alude, do Sr. presidente, é a seguinte: "A,pena de advertência imposta pelo Conselho ao inspetor Vicente Moliterno teve por, fundamento, conforme o acordão de fls. 124 a 128, a falta de prontas
providências com relação aos fato s que deram lugar à destituição do
presidente e demais membros da Junta Administrativa da Caixa de
Aposentadoria e Peilsões dos Ferroviários da Maricá, fatos devidamente comprovados e até confessados. A remoção -para
outra zona foi determinada ,como consequência da designação
de outro inspetor, uma vez que, em face do ocorrido, não
era aconselhava! a Suc. permanência na zona em questão.. A sua
transferência foi para o Rio Grande do Sul, onde .eateve algum tempo e foi,. afinal, substittildo pelo ea-inspetor.Dr. Delmar Vieira Moco.
As transferências não constituem pena e são ato comum, impostas pela
necessidade do serviço. Os inspetores ri gO podem se arrdgar privilégio de zona, sendo nomeados, como são, para servir onde for neoessáido)
Dia 27
Instituto Porto Alegre, ex-Porto Alegre College, recorendo para
Conselho da decisão da 1. • Junta de Conciliação e Julgaemnto de
Porto Alegre que julgou procedente n reclamação de Sigefrido Betiol
contra a sua demissão do cargo de professor do aludido Instituto, condenando este a reinte,grá-lo e lhe pagar os vencimentos atrazados na
,importância de 13:9758000, descontada a de 1:9508000, paga por oca• sião da dispensa (CNT 13.760-937, em que foi proferido o acordão da
3 de 'março, pelo qual o Conselho Pão conheceu do assunto, em face
-da li n. 502, de 1937). — Mantenho a decisão da Junta, à vista do pá.'recer do consultor jurídico. (O parecer a que este despacho se refere é fio sentido de ser mantida a decisão da 1. 0 Junta de Conciliação
e Julgamento de Porto Alegre, com a retificação referente ao cálculo Jos vencimentos).
este
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Dia 28

Instituto de Aponsentadoria e Penses 'dos Marítimos, recorrendo da decisão deste Conselho que desprezou os embargos opostos à
da 3.° Câmara que dera provimento, em parte, ao recurso interposto
peia Companhia Ferd Inciustiial do Brasil da decisão do Conselho
Adminisírativo do referido Instituto, isentando-a do pagamento da
quota de previdência (CM.' Rec. 1.544-935, objeto de acorcião do Conselho Pleno, de 5 de maio deste ano, publicado no "Diário Oficial"
de 22 de agosto, mantendo° acorrião embargado e informado que o recurso é improcedente). — p reliminarmente: deixo de conhecer do.
recurso por falta de fundamento legal.
Instituto Nacional de Previdência
336" sEos..Ão no CONSELHO DELIBERATIVO, EM 2 DE DEZEMBRO DE 1938
Aos dois dias do mês de dezembro do ano de mil novecentos
e trinta e oito, ás dez horas da manhã, na sede do Instituto Nacional de Previdência, sob a presidência do Sr. Dr. José Cândido de
Lima Ferreira, no impedimento do Sr. Dr. Aristides Casado, e presentes os membros do Conselho Deliberativo, Sr. Francisco Munir
Freire, Drs. Herhert Moses, Gualter de Pinho Bastos e o Sr. Procurador, Dr. Gualter José Ferreira, realizou-se a 336 sessão do
Conselho Deliberativo do Instituto Nacional do Previdência, tendosido tomadas as seguintes decisões:
habilitações a pecúlio julgadas:
llelator, Sr. Francisco Muniz Freire:
N. 3.503 — Pecúlio obrigatório 15:000000 — Contribuinte,
Antônio da Rocha Barbosa. — Atendendo ao que consta da certidão
dc fls. 87 e 88, e de acordo com o parecer e voto do Sr. Relator.
resolve o Conselho Deliberativo autorizar o pagamento da quota
parte pertencente á beneficiária Stelita, filha do ex-contribuinte
Antônio da Rocha Barbosa, atentos os cálculos e cartilha de fls. 70N. 4.075 — Pecúlios obrigatório, 15:0008000, e futiltativn,
21:0008000 — Contribuinte, Paulo Lorena. — O Conselho Deliberativo, de acordo com o Parecer e voto do Sr. Relator, resolve baixar
o presente processo em diligência, nos termos do mesmo parecer.
N. 4.234 — Pecúlio facultativo, 13:0008000 — Contribuinte,
Alarico Cardoso. — Atendendo ao que consta do documento de fls.
V, e do acordo com o parecer e xoto do Sr. Relator, resolve o Coa/3,3AI° Deliberativo deferir o pedido da beneficiária Venda Valquiria,
'filha do ex-contribuinte Alarico Cardoso.
, N. 4.731 — Pecúlio obrigatório, 15:0008000 — Contribuinte,
João Batista Fraga. — Adotando o parecer e voto do Sr.. Relator,
SesOlve o Conselho Deliberativo autorizar o pagamento da meação
• ;.'e pensões que competem á viuva e aos filhos do ex-contribuinte
.. ijoão Batista Fraga, de acordo e na fórma dos cálculos e partilha
de fls. 21.
Relator, Dr. Herbert Moses:
* N. 972 — Pecúlio obrigatório, 10:000000 — Contribuinte, Ludovied Bueno. — Adotando o parecer e voto do Sr. Relator, e atendendo ao que consta das certidões de fls. 17 e 56, o Conselho Deliberativo resolve autorizar o pagamento da quota parte do Pec úl io p a r
-tilhadofs.27,quecmptániosaMrApecd,filh
do ex-contribuinte Ltidovico Bueno. descontando-se, em tempo, a
parte capital 'incluida nas pensões vencidas, e cumprida a exigência de fls. 57, da Procuradoria.
N. 1.196 — Pecúlio obrigatório, 10:0008000 — Contribuinte,
Januário Pais, — Adotando o parecer e voto do Sr. Relator. resolve,
o Conselho Deliberativo autorizar o pagamento das pensões a que
têm direito os menores Alfredo, José, Nilo, Valdemiro e Janor, filhos
do ex :contribuinta Januário Pais, de, acordo e na fórma dos cálculos e partilha de fls. 14.
N. 2.954 — Pecúlio facultativo, 30:000000 — Contribuinte,.
João Augusto de Azeredo Coutinho. -,— Atendendo ao que consta 13
Certidão de fia. 13, e de acordo com o parecer e voto do Sr. llelator, resolve o Conselho Deliberativo deferir o pedido de fls. 68.
do beneficiário • Paulo, filho do ex-contribuinte João Augusto deAzeredo Coutinho.
•
N. 4.747 Pecúlio obrigatório, 10:0008000 — Contribuinte,.
Otávio Dias Ribeiro. — Adotando o parecer oral e voto do Sr. Re-,
' ator, resolve o Conselho Deliberativo autorizar o pagamento das
meações partilhadas a fia. .16, a Nair, e Albertina .irmãs e única
beneficiárias do ex-contribuinte Otávio Dias Ribeiro.
N. 4.763 — Pecúlio obrigatório, 15:0008000 —
Maximiano Rodrigues de Carvalho. — Adotando o parecer e
do Sr. Relator, resolve o Conselho Deliberativo autorizar o ' aiada meação e quotas partes pertencentes á viuve e aos filhos
mento da
do ex-contribuinte Maximiano Rodrigues de Carvalho, com oh:sor •
vância da partilha de fls. 21.,
•
Relator, Dr. (Inane!' de phili:OBã
N. 1.274 ,-- PeotIlio obrigatório, 10:0008000 — Contribuinte,
Fls a 1;C isco Gonçalves de Carvalho Neto. .— Adotando o parecer e
voto do Sr. Relator, resolve o Conselho Deliberativo autorizar
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pagamento clã quota parte Pertencente á bane riciária Georgina, filha Depãrlaniento Nacional de Seguros Privados c Capitalizaçác
-•do ex contribuinte Francisco Gonçalves de Carvalho Neto, atentos, os cálculos e partilha de fls. 30 e feito em tempo o desconto da:/'
EZPEDIENTE DO SR. DIRETOR OBRAI
Jarte capital incluida nas pensões vencidas.
N. 2.329 — Pecúlio obrigatório, 10:0003000 — Contribuifitk
Requerimentos despachados:
Luiz Ferreira de Melo. — Adotando o parecer e voto do Sr. Relator,
resolve o Conselho Deliberativo autorizar o pagamento, em fórma
Equitativa dos Estados Unidos do Brasil — Solicitando restitui
de "'pensões, da quota partilhada a fls. 25, e que Tora reservada por Oto de documentos. — Entreguem-se, mediante recibo, cópia dos do
força de sua decisão de fls. 16 e 16v., aos filhos do ex-contribuinte eumentos. (Proc. n. 4.210/937) .
Luiz Ferreira de Melo, cumprida em tempo a exigência da ProcuraDia 30 de novembro de 1938
&ria, a fls. 26.
N. 3.224 — Pecúlio obrigatório, 10:0008000 — Contribuinte, — Sindicato dos Seguradores do Rio de Janeiro — Solicitando inch]:
.-"oão Vicente cie Andrade. — O Conselho Deliberativo, de acordo com são na Tarifa do Distrito Federal, Niteroi e Petrópolis da rubrica
o parecer e voto do Sr. Relator, resolve autorizar o pagamento da "Tintas de impressão, fábricas de". — Deferido. Inclúa-se na Tarifa
quota parte pertencente ao beneficiário João Vicente, filho do ex- [(Proc.
4.216/938).
contribuinte João Vicente de Andrade, atendendo ao que consta da
A
Piratininga
— Companhia Nacional de Seguros Gerais e Acf
certidão de fls. 7, e na conformidade dos cálculos e partilha de dentes do Trabalho.
Solicitando aprovação da sua apólice e respecti
fls. 16.
va proposta para os seguros contra riscos de acidentes do trabalho.
N. 3.609 — Pecúlio obrigatório, 15:0008000 e facultativo, Aguarde a expedição da Carta-Patente. (Proc. 5.825/938).
iti:00M000 — Contribuinte, Luiz Gonzaga de Noronha Luz, — O.
Tarifa do Distrito Federal, Niteroi e Petrópolis
Conselho Deliberativo, de acordo com e parecer e voto do Sr. Relaior, resolve manter suas decisões do fls. 8 o 21, e encaminhar
(Inclusão)
• presente processo á superior consideração de S. Ex. o Sr. Ministro do Trabalho. Indústria e Comércio. — O conselheiro Sr. Fran.
Tintas de impressão fábricas de:
•isco Muniz Freire manteve o seu voto de fls. 20 do processo.
c/emprego de inflamáveis e /ou uso de fogo direto — 1% (R.I.)'
s/emprego de inflamáveis e/ou uso de fogo direto — 3/4% (Ri.)
Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários
:(Proc. n. 4,216/938).
AUTOS DE INFRAÇÃO
ACORDÃoS

N. 069, do Conselho Fiscal — Processo n. CF-967-12.411 —
Auto de Infração lavrado contra Carneiro de Rezende & Comp., de
Belo Horizonte. Decisão: Imposta a multa de 6:4538600, sem prejuizo
do recolhimento da inportência de 41:6238600, correspondente às
contribuicões em atrazo, acrescida dos juros de mora de 1 % ao mês,
mo valor de 2:4288300, contados até a presente data.
N. 970, do Conselho Fiscal — Processo n. CF-970/16.705 — Autõ
de Infração lavrado contra a Tecelagem Santista Ltda., de Santos.
'Decisão: Imposta a multa de 3538300, sem prejuizo do recolhimento
da importância de 2:6058200, correspondente às contribuições em
atrazo, acrescido dos juros do mora de 1 % ao mês, no valor de
941600, contados até a presente data.
N. 971, do Conselho Fiscal — Processo n. CF-971/14.222 —
Auto de infração lavrado contra Herman Erhardt & Comp., do Juiz
de Fora. Decisão: Imposta a multa do 1351700, sem prejuizo do recolhimento da importância do 7898400, correspondente às contribuições em atrazo, acrescida dos juros de mora do 1 % ao mês, no valor
de 501200, contados até a presente data.
N. 1.010, do Conselho Fiscal — Processo n. CF-998-15.670
Auto de infração lavrado contra José Paternes, de Marina — SãO,
Paulo. Decisão: Imposta a multa de 1008000, sem prejuizo do recolhimento da importância de 1888800, correspondente à parte das contribuições que deixou de recolher, acrescida dos juros de mora, nõ
valor de 141400, contados até a presente data.
N. 1.037, do Conselho Fiscal — Processo n. CF-1.019/16.171 —
Auto de infração lavrado contra A. Riccó & Comp., do São Paulo.
Decisão: Imposta a multa de 1008000, sem prejuizo do recolhimento
da importando. de 228$, correspondente às contribuições em atnzo
acreecida dos juros de mora de 1 % ao mês, no valor de 68800, contados até a presente data.
Auto lavrado contra Francisco Kohleraberges, de Saiit.M.
Decisão da presidência em 17 de novembro de 1938 — impõsta a
multa de 100400, grau mínimo do inciso X sld, art. A72, dg Regulamento do I. A. P. I.
Decisão do Conselho Fiscal — Webrdãci i."017 de- 25-T1-38 —
Notifique-se o empregador para, no prazo de 10 dias, recolher a importãnein de 4181600, acrescida dos juros de mora contados até a
presente data, no valor de 191600, sob as penas da lei.
Auto lavrado contra Paulino Rafael, de Baurd — São Paulo.
Decisão da presidência em 22 de novembro de 1938 — Imposta
a multa de 1001000, grau minimo do inciso I do art. 172 do Regulas
.mente do I. A. P. I.
Decisão do Conselho Fiscal — Mordão n. 1.030 — de 30 e nos
~abro de 1938. — Notifique-se o empregador para, no prazo de is
diaa, recolher a impertancia de 498$800, acrescida dos juros de morá
contados até a presente data, no valor de 25$400, sob as penas da lei.
Auto lavrado contra Flori Bioncli & Comp., do Queluz — São
Paulo.
Decisão da presidência em 22 de novembro de 1938. — Imposta
à multa de 1001000, grau mínimo do inciso I do art. 172 do llegulamento do I. A. P. I.
Auto lavrado_ contra Viuvo Artur Gualdi, do Porto Alegre.
Decisão da presidência em 29 de novembro e 938 — Imposta
a multa de 1001000, grou ilnimo , do Inciso Ii do art. 172 do Uegulamento do. 1. P. A.. I
(G. 7.967-5-i' t-Q-"•000).

TRIBUNAL DE CONTAS
• DESPACII0 DO SR. MINISTRO-PRESIDENTE

Dia 1 de dezembro de 1938
Requerimento de Anibal Esperidião da Silveira, oficial •admi
nistrativo classe "H", pedindo reconsideração do despacho de S. Ex.
o Sr. ministro-presidente, de 21-10-938, proferido no processo nú
mero 22.449-38, iniciado pelo requerimento de 14-10-938.
"Publique-se o despacho de acordo com o final do parecer
Sr. diretor."
,
O final do parecer do Sr. diretor ê b seguinte:
•
"O Tribunal não tem a atribuição legal de resolver sobre questões referentes ao pessoal, podendo o requerente dirigir-se, queren
do, ás autoridades da Fazenda."
(PG. 23.703) ((1. 16.1'18.28).
ATO

is. 2

Promulga as instruçães para a organização e serviços das delegações
do Tribuna/ de Contas na Capita/ Federal e nos Estados
:(Decreto-lei n. 426- de 12 de maio de 1938)
CAPITULO I
SEDE 19 JURISDIÇÃO DAS DELEGAÇÕES

• 'Art. :2. 1C Delegações do Tribunal de Contas, instituidas por

b fim de acompanhar a execução orçamentária e julgar as conta:

dos responsáveis, terão sua sede nas Delegacias Fiscais do Tesonis
Nacional e repartições pagadoras e arrecadadoras para as quais fc
'em estabelecidos. (Constituição, art. 114 e decreto-lei n. 426, &
ját de maio. de 1938, arts. 14 e 58).
'Art. 2. As delegações terão jurisdição sobre todas as pessoas
Matérias sujeitas à sua competência, abrangsndo não só os raspou
sáveis por dinheiro, valores e materiais pertencentes à Nação, ol
pelos quais esta responda, bem como os herdeiros ,fiadores e e
presentantes dos responsáveis. (Decreto-lei n. 426. art. 18). CAPITULO II
DO PESIT3OAL DAS DELEGAÇõr.,.

Art. a. Cada delegação ebmpor-se-á de tio delegado e tanto:
assistentes quantos forem necessários, a juizo do Tribunal de Conta:.
e escolhidos dentre os funcionários da Secretaria, cabendo ao Til
}ninai a designação e dispensa dos mesmos.
§ 10 . os delegados serão os repressntailv g do Tribunal nas De
legações em . que servirem, cabendo-l hes deilberar, por deapanw
singular; sob sua responsabilidade, em i od'is as matérias de com
petência das Delegações,
§ 20 . Os delegados no Distrito Federal se.o escolhidos
as oficiais administrativos da Secretaria do Tribunal de Contas, d
categoria niio inferior S. dr letra
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• TI — Observai; a§ falhai Cã Inconvenientes iabsi métodos de: et-1
§ 30 . 'Na composição das Delegações aplicar-se-á ó disposto To
art. 30 § 4° do decreto-lei n. 426, de 12 de maio de 1938. (Decreto- "éiituração das operações do receita e de s atas de despesa e sugerir O
que entender necessário à segurança da arrecadação e guarda de valei n. 426, arts. 14, 21 e § 2° do art. 24).
Art. 4. Como orgáo do Ministério Público das Delegações lores e bens a cargo de responsáveis e repartições;
hos Estados, funcionarão os procuradores fiscais das Delegacias
III — Verificar a frequência do pessoal da delegação, encerrar o
'Piscais. (Decreto-lei n. 426, § 4° do art. 2° e § 1° do art. 24).
ponto às horas regulamentares, conceder férias, sem prejuizo para
o serviço, justificar as faltas, comunicar ao presidente do Tribunal
CAPITULO
a falta de exação de cumprimento de deveres ou procedimento irregular de qualquer funcionário da Delegação, sob pena de responsaATRIBUIÇÕES DAS DELEGAÇÕES
bilidade.
Art. 5. Compete às Delegações do Tribunal de Contas:*
IV — Distribuir os serviços pelos funcionários, de modo que
I -- Registar os créditos distribuidos' às Delegacias Fiscais e sejam todos ocupados no exame das contas dos responsáveis, sem
prejulzo do auxilio que tenham de prestar ao serviço de escrituração .
isepartMcs sob sua jurisdição;
e informação indispensáveis para a deliberação ou encaminhamento
as
ordens
de
pagamento
previamente
II — Examinar a registar
'processos, observadas as circulares xis. 30'1, de 19 de agosto de
a de adiantamento expedidas pelos Delegados Fiscais ou chefes de dos
1938 o 327, de 26 do mesmo mês c ano.
repartições fiscalizadas;
V — Instruir os recursos de suas decisões e julgados.
.111 — Examinar e registar a posteriori as despesas a que sã
refere o art. 35 do decreto-lei n. A26, de 12 do maio de 1938, exVI — Deliberar sobre a escrituração dos créditos distribuidos hd
ceto as mencionadas no inciso II do mesmo artigo;
Delegacias Fiscais e outras repartições fiscalizadas e sobre o registre
IV -- Deliberar sobre a legalidade da aplicação dos adianta- das ordens de pagamento o de adiantamento e acerca da legalidade
da aplicação dos adiantamentos concedidos.
Mentos recebidos;
V. — Rever os balanceies mensais das repartições arrecadadoVII — Julgar as contas dos responsáveis, cuja responsabilidade
ras e pagadoras e de todos os responsáveis, afim de verificar se a anual não exceder de 500:0008000.
arrecadação e a classificação da receita guardam conformidade com
VIII — Autorizar o registro das ordens de pagamento e de adi.
'as leis;
antamento.
VI — Requisitar as mesmos baluiceles sempre que não forem
IX — Registrar os contratos cujo valor não exceda de 100:000$.
regular:nente enviados;
X Providenciar sobre a falta • do remessa de balanceies e de
— Julgar as contas dos responsáveis cuja responsabilidade
anual não execeder de 500:0008000, podendo requisitar de qualquer prestações de, contas e sobre as irregularidades de escrituração verifuncionário ou chefe de serviço da União, os processos, documentos ficadas nos ditos balancetes e contas e informar ao Tribunal de Cone informações que se tornarem imprescindíveis ao exame e julga- tas relativamente à prisão do responsáveis determinadas pelas autoridades competentes.
»lento das mesmas contas;
— Corresponder-se com os chefes das repartições fiscalizadas,
VIII — Examinar os documentos e proceder a quaisquer exames, comXI
o presidente do Tribunal e diretores do mesmo Tribunal, devendo
quando necessários;
dirigir-se diretamente ao presidente do Tribunal quando se tratar de
IX — Organizar um arrolamnto geral de todos os responsáveis assunto cuja solução seja da competência do presidente ou do próprio
sujeitos à prestação de contas nas respectivas repartições e informar Tribunal.
1 • bunal sobre a falta de remessa dos balancetes de prestação de
XII — Empenhar despesas e requisitar pagamentos por conta dos
conta. pelas repartições e responsáveis;
créditos distribuídos para as despesas das Delegações;
-- Representar ao Tribunal de Contas sôbre atos, decisões e
XIII — Observar e fazer observar no expedieute e serviços das
Order, dos chefes de repartições ou serviços sob sua jurisdição,
quanoe os mesmos atos tenham por fim a arrecadação da receita e se Delegações o ..horário do serviço e demais dispositivos sobro frecitiéneia, faltas, férias, deveres o obrigações, incompatibilidade e responafastem das leis, regulamentos e instruções que devem ser observados sabilidade
e outros dispositivos legais acerca do pessoal.
nessa arrncadação;
XIV
—
Deliberar, por despacho singular, sob sua responsabiliXI — Impôr- as multas cominadas em lei e relevá-las;
dade, acerca das matérias do sua competência.
•
' XII — Solicitar ao Tribunal de Contas a ordem de prisão dos
XV — Dar exercício aos funcionários das Delegações e desligáTesponsáveis sob sua jurisdição que, com alcance julgado em sentença los, devendo
o desligamento efetuar-se, quanto aos que servirem nos
definitiva pelo rio -. mo Tribunal ou pela Delegação, ou intimados para Estados, depois
que estiverem de posso das passagens e, quanto aos
dizerem sôbre o alcance, verificado em processo corrente de tomada da Capital Federal,
no mesmo dia em que se apresentar o substituto.
de contas, procui n ein ausentar-se furtivamente ou abandonarem a
XVI — Enviar, até o dia 1 de março de cada ano, um circunstanfu nção o emprego, comissão ou serviço de que se acharem encaneciado relatório dos serviços Ia. Delegação durante o exercício anteou houverem tomado por empreitada;
gados ou
rior, com os elementos necessários ao relatório do Tribunal de Contas.
XIII — Autorizar o levantamento das cauçõss e baixa de fianças
XVII — Prestar ao diretor secretário do Tribunal as inforna[prestadas nas repartições sob sua jurisdição para garantia da execução dos contratos que tiverem sido registrados pelas Delegações, odes relativas ao pessoal, bem como ao emprego dos créditos que fomediante prova da sua execução ou rescisão e para garantia da gestão rem distribuidos à conta de verba do Tribunal para as despesas das
Delegações.
dos responsáveis;
XIV — Expedir provisão de quitação P os responsáveis o intimaXVIII—Consultar ao Tribunal sobre as dúvidas que tiverem na
las a recolher os alcances ou a alegarem o que for a bem dos seus execução dos serviços a cargo das Delegações (decreto-lei n. 426,
islireitos;
'mis° V. do art. 241; incisos II e III do art. 24, § 3 0 do art. 24; inXV — Deliberar sobre o registo de contratos pujo valor não ex- ciso II, do art. 24; § 9 0 , do art. 25; e § 2° do art. 24).
ceda de 100:000$000;
Art. 8. Aos assistentes das Delegações compete:
1 — Comparecer diariamente à repartição o nesta permanecer emn
Cumprir e fazer cumprir os julgados do Tribunal de
XV
serviço durante as horas do expediente.
pontas;
II — Dar pronta execução aos serviços que lhes forem distriXVII — Ex2ininar, emitir parecer e transmitir aci Tribunal de
Contas os proce,sos de cauções ou fianças; as presta.2s de contas buidos, mantendo em ordem e em dia os trabalhos e a escrituração
dos responsáveis, inclusive de adiantamentos, quando não sejam de a seu cargo;
sua alçada; os embargos e recursos de qualquer natureza; os pedidos
III — Examinar os processos que lhes forem distribuídos, inforde levantamento de cauções, on baixa de fiança, cuja autorização não mando, por escrito, tudo quanto lhes ocorrer em face dos respectivos
seja de sua competência; os sequestros oriundos de sentenças profe- documentos e dispositivos legais que devem ser observados;
«idas pelo Tribunal; bem como os pedidos de relevação de multas
IV — Substituir os delegados em suas faltas e impedimentos, cie
impostas pelo mesmo Tribunal. (Decreto-lei n. 426, incisos I, II,
unt, do art. 24; inciso III do art. 20; § 3° do art. 24 e art. 52; d e - acórclo com o parágrafo único, do art. 40 déstas Instruções;
areto n. 15.770, c'e 1 de novembro de 1922, inciso V do art. N; d'V — Guardar reserva sobre os assuntos de que tiver ciência em
areto-lei n. 426, art. 48; decreto n. 15.770, inciso 111 do art. 31; razão do cargo, ainda que não sejam reservados. (Decreto n. 15.770,
Jeoreto-lei n. 426, § 90 do art. 25; e decreto n. 15.770, inciso II do inciso VI do art. 50).
:rt. 60).
Art. 9. Aos procuradores fiscais das Delegacias Fiscais compele,
Art. 6. Escapa à competência das Delegações na Capital F 13?oral resolver sóbre os assuntos mencionados nos incisos VII, X111, como orgão do Ministério Público;
CV e XV do artigo anterior.
— Emitir parecer, dentro do cinco dias, sob os contrates cujo
valor não exceder do 100:000$000 e, no mesmo prazo dar parecer
Art.. 7. Aos delegados do Tribunal de Contas compete:
I — Dirigir e fiscalizar o pessoal e os serviços da Delegação, sobre os pedidos de reconsideração referentes à materia;
nformando mensalmente ao presidente do Tribunal sõbre o anda11 — Promover o exame e julgamento dos contratos quando, da
cento dos serviços, com dados estatísticos e outros elemen'os que alçada das Delegações, não forem presentes às mesmas (1 ,11i ii in
sermitam ajuizar da regularidade e eficiência da Delegação;
prazo de vinte dias, da data da sua publicação, 'o que farão demitis)
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dos quinze "dias iaüe Só eaguirem ao prazo de remessa peles telaaf•tições interessadas, em petição instruiria com o exemplar da folha
oficial, em que estiverem publicados;
iii - Promover, perante o Tribunal de Contas, por Intel-1~10
da Delegação respectiva, o exame e julgamento dos contratos, cujo
julgamento não seja da alçada das mesmas Delegações, no prazo e
pela forma estabelecidos no inciso anterior, contando-se o prazo para
o registro pelo Tribunal de Contas de acordo com o dieposto no artigo 791 do Regulamento Geral de Contabilidade Pública;
IV - Emitir parecer nos processos de tomada de contas da aiAula das Delegações, mencionando, após a decisão definitiva, terem
ea tado presentes ao julgamento;
V - Recorrer para o Tribunal de Contas do ato das Delegações
em tomada de contas de responsáveis sob sua jurisdição ,e alçada,
quando não se conformarem com esses atos, no prazo de trinta dias
corridos após a intimação da sentença;
VI - Remeter aos procuradores seccionais 'cópias dos atos de
imposição de multas e das sentenças condenatórias ao pagamento de
alcances verificados nos processos de tomada de contas, no caso de
-cobrança executiva;
VII - Emitir parecer nos processo de baixa de fianças de responsáveis sujeitos à jurisdição das Delegações;
VIII - Interpor os recursos permitidos em lei; °per embargos
e raquerer revisão de tomada do contas;
IX - Promover a instauração de processos do tomada de contas;
X - Expôr ao Procurador do Tribunal de Contas, em relatório
anual, até 1.° de Março de cada ano, o andamento da execução das
sentenças; (art. 900 do Regulamento Geral de Contabilidade Pública).
XI - Comunicar ao Procurador junto ao Tribunal de Contas, par3
que este leve ao conhecimento do Ministério respectivo, qualquer
dólo, falsidade. concussão ou peculato que dos papeis sujeitos à Delegação se verifique haver o responsável praticado no exercício de
suas funções;
XII - Promover perante a Delegação os interesses da Fazenda
Pública e requerer tudo o que fôr a bem dos direitos da mesma.
(Decreto-lei n. 426, § f.° do art. 24 e letra "a" do § 2.° do art. 23;
§ 3.° do art. 25; § I.° do art. 24; § 3.° do art. 24; inciso V do artigo 23; § 2.° do art. 23, letra "b"; inciso IV çlo § IP do art. 23;
inciso LEI do § 1.° do art. 23; inciso VII do § e° do art. 23; inciso
do art. 23 e inciso II do § 1.° do art. 23).
IV do §
CAPITULO TV
D1 CONTRATOS

Doze m bro de Urja

§ 3.° Não deliberando á Delegação soabre o regista, no prazo do'
'quinze dias úteis, haver-se-á o contrato como registado, apurando-se
a responsabilidade dos func:onários que houverem dado causa a.
GITliSSãO do registo ou extravio do processo.
Ao Tribunal dar-ee-à conhecimento imediato do ocoerido.
§ 4.° O prazo de quinze dias úteis para as Delegações registarem
:Oa contratos ou resolverem eôbre os pedidos do reconsideração será
assim dividido: cinco dias, para os informantes; cinco dias, para os
procuradores fiscais e cinco dias, para os delegados do Tribunal.
§ 5.° É permitido à autoridade que tiver aprovado o contrato,
ajuste ou acordo, solicitar, uma só vez, reconeideaação do ato que
lhe denegou registo, dentro de quinze dias úteis, após o recebimento
Ia comunicação da decisão. (Decreto n. 20.484, de 23 de dezeinbro.
.
de 1931).
§ 6.° No exame do pedido de reconsideração será observado o
mesmo prazo estabelecido na § 20 do artigo anterior. (Decreto-lei
n. 426, §§ 6° e '7°, do art. 25; § 4°, do art. 25 e art. 28; art. 27 e paa
riagrafo único do art. 27).
• Art. 14. A publicado dos contratos será dispensável, a juizo d.o
Presidente da República, se afetarem a defesa nacional ou o crédito
público. Num e noutro caso, serão submetidos a exame com a nota
"assunto reservado'. (Decreto-lei n. 426, § 5°, do art. 25).
Art. 16. Na hipótese de recusa do registo, poderá o Presidente
da República, entoe ou depois de confirmada a recusa, mandar executar o contrato, se o bem público ou o interesse da administração o
reclamar. Nesse caso, o Tribunal registará o contrato sob resern e
dará conhecimento à Câmara dos Deputados, dentro de quinze dias,
contados do ato, se a Camara estiver reunida, ou ao início da sessão
legislativa, em caso contrário.
Parágrafo único. Na hipótese prevista neste artigo, o registo
será da competência p rivativa do Tribunal de Contas. (Decreto-lei
n. 426, arte. 26 e 61).
Art. 16. Considerar-se-ão cláusulas essenciais nos contratos as
previstas no art. 775 § 1.° alíneas a, b, c e e do Regulamento Geral
de Contabilidade Pública.
•
Parágrafo único. No exame dos contratos verificar-se-á ainda:
I - Se se lavraram nas repartições c o mpetentes, excetuados os
casos em que é exigida a escritura pública;
II- Se foram celebrados por autoridade competente para a
execução de serviços permitidos em lei e dentro do q uantitativo e
duração dos créditos, à conta dos quais deve correr a despesa;
Til -- Se guardam conformidade com as condições estabelecidas
lia ic para os serviços, obras e fornecimentos;
IV
Se respeitam as disposições da legislação administrativa
e do direito comum, no que lhes fôr aplicável. (Decreto-lei n. 426,
§ 8.° do art. 25 e incisos I a IV do art. 30). •
Art. 17. Os contratos de valôr superior a 100:0003000, • celebrados e publicados nos Estados, terão o seu julgamento promovido,
perante o Tribunal de Contas, pelos p rocuradores fiscais, por intermédio das Delegações, que apenas informarão dobre a existência do
saldo do crédito em que estiver classificada a despesa, tratando-se
de crédito que esteja distribuído e destacarão a importância do
empenho contratual, encaminhando, em seguida, o processo ao Tribunal de Contas.
Parágrafo único. Se decorridos vinte dias após a publicação do
contrato não for o mesmo remetido às Delegações, far-se-á essa
promoção dentro dos quinze dias que se lhe seguirem.

Art. 10. As Delegações somente poderão examinar e registrar
-contratos cujo valor não exceda de 100:0001000. (Decreto-lei número 426, § 9.° do art. 25).
Art. 11. Os contratos imperfeitos a que se refere o artigo
só poderão ser
232 do Regulamento Geral de Contabilidade Pública
registados peias Delegações ce a dotação por onde carrec a respectiva despesa não exceder de iG.0:000$000.
Art. 12. Os contratos serão publicados no Didrio OfieiGi OU no
•órgão que inserir os atos do Governo, nos Estados, dentro de vinte
dias depois de
•dias •contados da sua assinatura e, dentro de vinte
publicados, remetidos à Delegação, por protocolo, do qual constam o
dia e a hora da entrega.
Se não se fizer a remessa nesse prazo, o procurador fiscal providenciará, dentro de quinze dias sôbre o exame dos contratos, em peCAPÍTULO V
tição instruida com o exemola r da folha oficial em que estiverem
'publicados.
§ 1.° Serão dias corridoe os dos prazos estabelecidos no art. 12 Do CONTROLE 1 REOGISTRO DE PAGAMENTO, ADIANTA MENRO E OUTROS
ATOS
destas Instruções e contados de acordo com o art. 125 do Código
Civil.
Art. 18. No exame prévio das ordens de pagamento veri§ 2.' O prazo para o regiato será de quinze dias úteis, eentadoe ficar-se-á:
qualda entrada a Delegação, salvo se o prazo for interrompido por
I - Se o ordenador tem competência para expedir a ordem;
quer diligência. (Decreto-Lei n. 426, § 3, do art. 25 e . § I° do arII - Se é dirigida à autoridade competente para cumpri-1a;
tigo 25).
Art. 13. Não se recusará registo a contrato por inobservância
rir - Se houve indicação da repartição ou agente que tem de
.de exigência, formalidade ou requisitos que possam ser satisfeitos
depois de sua assinatura, quer mediante retificação e ratificação do efetuar o .pagamento;
ato, quer por outro modo. Nessa hipóteae, a Delegação sustará o
IV -. Se a despesa foi previamente empenhada;
pronunciame nto ate ser preenchida, por indicação sua, a formalidade
V - Se o nome do credor e a Importância do pagamento se
necessária.
mencionaram na própria requisição, ou em retação anexa, .rubricada
§ 1.° As diligências determinadas em processos relativos a con- peio ordenador;
tratos deverão ser satisfeitas dentro de quiaze dias úteis, a contar
VI - Se foi designada a verba ou crédito por onde devera
da data do recebimento, na repartição, da aolicitação feita a respeito,
correr a despesa;
do
processo
ceistanLes
Delegações
com
os
elementos
as
resolvendo
findo o referido prazo, não ferem satisfeitos as ditas diligências.
VII - Se está mstruida com os documentos indispensáveis
2.° Tratando-se de processos cuias dilige; aias tenham de ser sua comprovação. (Decreto-lei n. 420, inciso I a VII do art. 32)
0
será
acresipridas fora da Capital, o prazo a que se refere o § 1
Art. 19. Em qualquer caso, a autoridade orclenadora, dentro
) dos dias necessários, conforme •a distancia do lugar em que. este•ilnada a repartição que tenha de cumpri-laisecaleuiados na forma de tririaa dias úteis, poderá solicitar reconsideração do ato à própria
Delegação.
!eget.
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Parágrafo único. A Delegação decidirá sôbre o registo dentro
Pe trinta dias úteis da data do pedido de reconsideração. ,(Decretobi n. 420 arte. 42 e 43.
Art. 20. Da decisão definitiva des Delegeções, que recusar ree
/sistro a qualquer despesa ou adiantamento e que não julgar legal a
aplicação de quantitativos recebidos, bem como das atos de impo;.seele de multas, haverá recurso para o Tribunal de Contas, dentro
prazo de trinta dias. (Decreto-lei n. 426, § 4.° do art. 2).
Art. 21. Quando a recusa de registro a ordens de pagamento
:eu de adiantamento não se fundar em falta de crédito, o Presidente
da República poderá determinar que a despesa £3 efetue, devendo
ÉNibunal do Contas fazer o registo sob reserva.
Parágrafo único. Ocorrendo o caso previsto neste artigo, não
teebe às Delegações o registro sob reserva, que é da competência pá- .
teetiva do Tribunal de Contas. (Decreto-lei n. 426, arte. SO e 41).
Art. 22. O regimen de adiantamento Lerá permitido noz ()sove:
,
— de pagamento de despesas extraordinárias e urgentes, que
'pão permitam delongas na sua realização;
II — de pagamento de despesas que tenham da eu efetuadas em
eigar distante de qualquer estação pagadora, ou no exterior;
til — de pagamento de despesas com a segurança pública, quando
'declarado o estado de guerra ou de emergência;
IV — de despesas com a alimentação em estabelecimentos mintaree, de assistência, educação e penitenciárias, quando as circunstâncias não permitirem o regimen comum de forn.scimentos;
3 — de despesas normais nos navios de guerra e nos serviços
militares que o exigirem, a juizo do Presidente da República;
'VI — de despesas com os combustíveis e matéria prima para as
Oficinas e serviços industriais do Estado 'si as circunstâncias assim
o exigirem, a juizo do Presidente da República;
VII — de despesas miúdas e de pronto pagamento;
VIII — noa demais casos previstos em lei. (Decreto-lei n. Attis
tncisos na. I a VII do art. 33).
Art. 23. No exame prévio das ordens de adiantamento apurar-se-á:
I — si o ordenador está legalmente habilitado;
II — si a ordem foi dirigida à autoridade isonspetente para
executá-la;
III — si consta a repartição ou o agente que terá de ~Bar o
adiantamento;
P/ — si a despesa foi préviamente empenhada e deduzida a
pertencia do crédito próprio;
3 — si se indicarem expressamente o nome do responsavel,
Importância do adiantamento, o fim a que se destina, o período em
que terá de ser aplicado e a verba ou crédito onde a despesa foi classificada;
VI — si é funcionário público o reeponsavel pelo adiantamento.
(Decreto-lei n. 426, incisos as. I a VI do art. 34:)
CAPITULO VI
DO

esmero "A POSTERIORI"

.Art. 24. Não dependem de registo prévio das Delegaçõee: .
— As despesas realizadas ie conta de créditos que não estiverem em ser nas Delegações;
[I — As despesas relativas . a vencimentos doe funcionários, ajadas de custo de funcionários transferidos de umas; para outras repartições, as - de pensionistas que solicitarem O *pagamento em estação..
diversa daquela em que recebiam e as de funeral dos contribuintes
do montepio civil e militar;
[II — As despesas extraordinárias que se tiverem de realizar no
estado de guerra ou de emergência. (Decreto-lei n. 4213, hoiso '
II e V do art. 35.)
Art. 25. Quando se tratar de despesae.registavele a posteriori,.
enviar-se-á às Delegações, até trinta dias depois de realizadas, uma
relação das ordens de pagamento, com es documentos e informações
ndispensáveis ao exame de sua regularidade e legalidade.
Parágrafo único. Si se verificar que os atos determinativos de'
despesa se ajustam às prescrições legais a Delegação fará' o registo
simples; em caso contrário, a despesa será registada sob reserva, com
recurso cs-offisio para o Tribunal de Contas, oaso a autoridade - oss
art. M o pe--denaorãthcid.(Dero-la426,
págrafo 1°, do citado artigo.)
Art. 20. Serão examinadas por ocasião . da tomada de whists dos
xespectivos pagadores as despesas relativas a vencimentos dos
tancionários, ajudas de custo de funcionários transferidos de umas
.para outras repartições, as de pensionistas que solicitarem o Pageemento em estação diversa da q uela em que recebiam e ao da funeral
'dos contribuintes do montepio ivil e militar. (Deareto-led n. 424, ar.`
ag).•
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DAS TOMADAS DE CONTA::

Art. 27. O processo de tomada de contas de Cada responseive:
deverá ser encaminhado às Delegações pelas secções de euntabiticieee
dentro de seis meses, Contados do encerramento do exercício e unl
igual prazo será julgado pelas Delegações, o que fôr de sua ali:elite.,
depois de feitas, por seus funcionários, as diligencias necessárias,
afim de apurar, nas próprias repartições, as dúvidas suscitadas.
Parágrafo único. No caso de inobservância das disposições contidas nos §§ 1° a 3° do art. 46 do decreto-lei n. 426, de 12 de nialc
do 1938, as Delegações, desde que tenham conhecimento da falta de
cumprimento dos referidos preceitos, imporão a multe de 50% sobre
C3 vencimentos dos funcionários faltosos. (Decreto-lei n. 426, aetige 48). \
Delegações observarão no exame das contas dos resArt. 28. As
ponsáveis, alem da legislação' em vigor, as instruções expedidas pelo
'eltribunal de Contas.
Disposições gerais
Art. 29. A fiscalização financeira dos estabelecimentos ou ser-.
Visses autônomos e descentralizados, far-se-á pela forma prevista nrs
leis que os regem. (Decreto-lei n. 426, art. 55).
Art. 30. O controle das Delegações não se estenderá à utilidade, conveniência ou oportunidade dos atos submetidos ao seu
emane. (Decreto-lei n. 426, art. 56).
Art. 31. Os delegados do Tribunal do Contas terão franquia telegráfica e postal, para a correspondência de serviço e, em caso de
urgência, para respostas telegráficas dos chefes de serviço comissionados ou outros funcionários aos quais forem transmitidas ordens,
instruções, requisições ou consultas, e que não disponham de franquia. (Decreto-lei n. 426, art. 57).
Art. 32. As Delegações do Tribunal de Contas funciemarão e
terão instaladas nos mesmos edifícios em que estiverem as reparti'eões junto às quais servirem, cabendo a estas pôr à disposição da,quelas as dependências precisas e prover as necessidades de mobiliário, material de expediente e asseio. (Decreto-lei n. 426, artige
58).
Art. 33. O Tribunal de Coutas estabelecerá, de acordo com o
Xinistério da Fazenda, regras que permitam levantar as contas das
*maiorias juntamente eom a inspeção que se fizer nessas repartições
~ais, cabendo-lhes exercer, por intermédio de seus assistentes, a
Sisealizaoão diária da escrituração das Contadorias Seccionais. (Decreto n. 426, art. 51).
Art. ai. Os assistentes junto às Contadorias e Sub-Contadorias
)3eoeionais DOS Estados, para procederem à fiscalização a que se
refere o artigo anterior, serão designados pelo presidente do Tribunal de Contas, dentre os funcionários das respectivas Delegações.
No Distrito Federal, a designação recairá em funcionários com exerefeito nas Delegações ou no Tribunal. (Decreto-lei e. 426, 'artigo
00).
Art. 35. As comprovações de adiantamento deverão ser presentes às Delegações dentro de noventa dias da data do recebimento,
Sendo que, no último trimestre do ano financeiro, o prazo não poderá ir além de 31 do mês de janeiro (período adicional). (Decretolei n. 426, art. 44).
Art. 36. AS ordens de pagamento de despesas sujeitas a registro
prévio das Delegações só poderão ser expedidas até o dia 10 dia mês
de janeiro,. do período adicional, e serão reekbidas pelas Deleipções
até o dia 11 do mesmo mês até às 12 horas. (Decreto n. 12, e 28
s,
de dezembro de 1934, art. 2').
Art. 37. É vedado ao delegado e ao procurader intervir, perante
a Delegação, na decisão de. negócio próprio ou de seus papentee,
até o segundo grau,' inclusive. (Decreto-lei n. 426, art. 5°).,
Art. 38. As Diretorias do Tribunal remeterão às Delegações
e repartições, cópias de tabelas, avisos ou relações dos créditos que
Miem' distribuídos às ditas repartições, fazendo as delegações a neeassária escrituração.
Parágrafo único. Ae Diretorias do Tribunal comunicarão igualMente
delegações •o registro dos contrates, gabastes, etc., prorrogação, suspensão ou rescisão dos mesmos, cujo conhecimento inteee.._
resse 'às ditas delegações. •
Art. 59. De toda e qualquer decisão da e delegações caberá re'curso 'para o Tribunal de Contas, dentro de trinta dias, encamieshisdo por intermédio das mesmas Delegações.
- Art. 40. As férias do pessoal das delegações serão coneedides
pelos delegados do Tribunal de Contas e as destes pelo presidente
do mesmo Tribunal.
Parágrafo único. Os delegados do Tribunal serão substituidus
nas faltas e impedimentos, não excedentes de quinze dias, pelas
Sesistentee mais antigos, determinada a antiguidade pelo tempo de
'efezercfcio do funcionário na classe a que pertencer.
Art. 41. Os casos não previstos nas presentes instruções, nem'
pki legislação em vigor, serão resolvidos pelo Tribunal.
Art. 42. Estas instruções entrarão em vigor na data de sus i r"Meação, quanto às Delegações no Distrito Federal; e. nos Estados,
na data da instalação das Delegações respectivas, revogadas as iasteuções anteriores.
Tribunal dp entilas, Sala das Sessões, 11 de novembro de..19ï.
se- .7teleares de Lvra, presidente. .
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TERMOS DE CONTRATO
.411

MINISTÉRIO DA 1,l'AZENDA

Termo do contrato n. 322 - Pedido n. 1 - Req. n. 904.952 azota, de empenho n. 27.175.
Fornecedor: Fonseca Almeida .& Comp. Limitada.
Repartiçãa: Estrada do Ferro Central do Brasil - Ministério
cla Viação.
Aos sele dias do méa de dezembro do ano de mil noveeentoe
e trinta e oito, nesta Cidade do Rio de Janeiro, perante a Comissão
Centeal de Compras do Governo Federal, representada por seu diTater, Sr. Da. Manual Moreira da Fonseca, compareceu a firma Fona
aeca Almeida 6,5 Comp. Ltda., estabelecida à rua 1° de Março a. 112,
-.inscrita no Registro de Fornecedores do Governo Federal, sob o
n. 78, representada por seu sócio Sr. Manuel Joaquim D'Almeida,
e) per ele foi dito que pela firma se obrigava a fornee,er B.O Governo
Yederal, representado pela Comissão, nos termos do decreto n. 19.587,
ide 14 d.e janeiro de 1931, os artigos constantes deste termo, segundo •
e estipulado nas seguintes cláusulas:
Cláusula primeira:
Importem:14a
Item - Artigo - Unidade - Quantidade - Preço
Para a 3 Divisão:
Chaves completas para linha
singela de Im,60 e de trilhos
tipo "D" (ASCE) de 49 quilos
e 600 gramas por metmo linear, tendo as aguthas o
comprimento de 5m,00 cana
diwesitivo de giração ratarçado, desenho n. 691 da A.V.
3, feitas de aço endurecido
especial, "Brunorizedi' da
Gary Works, da CanegieIllinois Reei Carporation
com coração ângulo 1: 8,
514:4001000
38 13:8001000
uma .
2. Idem, cm coração â.ngulo 1:10,
864:0eC$000
60 14:400$000
uma
1.388:4008000
(Mil (Mentos e oitenta e oito contos e quatrocentos mil réia.);
Cláusula segunda:
A validade deste contrato depende de seu registro pelo Tribunal
de Contas. não respondendo o Governo Federal por qualquer indenização no caso de ser denegado o registro.
•
Cláusula terceira:
A entrega do material deverá ser até 31 dc dezembro do corrente ano no I* Almoxarifado da Estrada de . Ferro Central do
Brasil.
Cláusula quarta:
Estão incluidas no preço, todas as despesas, até a colocação do
material no local determinado na cláusula terceira.
Cláusula quinta:
O pagamento será feito na sede da Comissão, mediante declarações de recebimento e aceitação, assinadas por autoridade competente, em virtude de cargo ou delegação; será efetuado em moeda
corrente nacional, por conta da verba, 5, sub-consignação 1-02 F,
de orçamento federal do Ministério da Viação para o exerofoio de
1938, tendo sido a despesa empenhada e Peita, na verba, a necessária dedução, pela nota de empenho n. 27.175.
•
. JR
Cláusula sexta:
É eleito o fôro federal desta Capital para • as ações que decorrerem do presente contrato.
Cláusula sétima:
Obriga-se o fornecedor a notificar, por escrito, à Secção de Expedição da Comissão, do dia, hora e local da entrega, com a antecadencia necessária ao exercício do direito, que a Comissão se reserva,
de fiscalizar a qualidade e a quantidade do material.
Cláusula oitava:
No mesmo ato, pelo fornecedor são entregues à Comissão, os
seguintes valores, em oaução do fiel cumprimento de cada uma das
cláusulas do presente contrato, ficando convencionada a sua perda,
em favor da Fazenda Nacional, em caso de infração de qualquer das
cláusulas referidas, o que determinará Lambem a rescisão do contrato, a não ser que a infração seja determinada por motivo de força
ratioa, devidamente comprovado, um certificado do Tesouro Nae'enal a. 412, do depócito de cento e quarenta e,duas (142) apólices,
portador, de 1 :0001000 aada uma„ns.. 2.901, 45.778/81 e 58.102/4,
1t

Dr‘esimTir-0 *do 1038

da lei á. 3.232, de 1917; 241.276 e 250.444/6, do decreto n. 15.076,
de 1922; 101.602/2'9, do d,e n. 14.684, de 1921; 407.94.6/7, do de
es. 16.031, de *1922, e 477.038/137, do de n. 16.241, de 1923, com
'cupões de julho de 1939 e seguintes, tomado por termo n. 461 na
ata 149.
Cláusula nona':
Independentemente da pena contratual, acima estipulada, fica
convencionado que, se o fornecedor deixar de efetuar a entrega do
material, no prazo e condii:ões estabelecidos, poderá a Comissão
adquirir, de terceiros, material idêntico ou similar, correndo a diferença de preço por conta do fornecedor e sendo, ela conbrávél por ação
executiva.
Tendo ambos os contraiantes manifeslado o seu vsentimento a
todas as cláusulas do presente contaato, foi ele tomado por termo
n. 322, a fls. 840/41 do Liv. 21 0 do Registro de Contratos da Comissão
Central de Compras, sendo a palmeira. folha rubricada .e a última
assinada pelas partes e testemunhas .do ato.
• Pela Comissão Central de Compras - Manoel Moredsra da For.z.!'seca, diretor.
Pelo fornecedor - Fon,seca Almeida & Comp. Ltda.
Testemunhas e- Áureo Dol.abelba - Jorge Mendon-ça.
Aprovado, por delegação do Sr. ministro da Fazenda. - Otto.
Schillind, presidente.

NOTICIARIO
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
E. U. no BRASIL (AMÚRICA DO SUL)

Serviço de Aguas do D. N. P. M. do Ministério da Agricultura
(Secção de Pluvionietri ae Inundações)
S1n6pse geral das chuvas caídas em todo o País, atarante o més de
outubro de 1938
Zona Norte: Nesta região do Pais, as chuvas se mostraram eirl
geral escassas, tendo, em módia, a Sua altura fieedo a 2 abaixo da
normal.
Em Coari, Floriano Peixoto, Humana, Daeasatira, Manaus,
Porto Velho, Tefé (Amazonas), Aruznancluba, Belém, Clevelandia e
Taperinha (Pará), essa altu r a ficou iespectivamatite a 98, 95, 31,
109, 46, -102, 46, 17, 11, 24 e 36 abaixo do valor normal e em Sena,
eladureira (Acre), Boa Vista e Labrea (Amazonas) eia subiu respe-i.
etivamenta a 137, 25 e 121 acima daquele valos.
- No Estado do Maranhão as chuvas se mostraram irregulares,
tendo, em média, a sua altura subido a 6 acima da normal.
Nos Estados do Piauí. Ceará, Rio Grande do Nane e Paraíba ao
chuvas se mostraram escassas, tendo, em média, a sua aitura, ficado
respectivamente a 25, 6, 4 e 4 abaixe do valor normal.
Nos Estados de Pernambuco, Alagoas e Sergipe as chuvas se
mostraram abundantes, tendo, oro média, a sua altura subido raspeativamente a 9, 10 e 10 acura daquele valor.
Zona Centro: Nesta região, as chuvas se mastraram em geral
escassas, tendo, em média, a sua altura ficado a 12 abaixo da normal.
Nos Estados da Bafa, Mato GTOS.:":0 e Goiás as chuvas se mostraram escassas, tendo, em média, a sua altura ficado reapectivamente
g 28, 4 e 33 abaixo da normal.
No Estado do Espirito Santo as chuvas se manifestaram irregulares, tendo, em média, a sua altura ficado a 12 abaixo do vali
normal.
No Estado de Minas Gerais, elas se mostraram abundantea,
tendo, em média, a sua altura subido a 6 acima daquele valor.
Zona Sul: Na região sul do País as chuvas se mostraram de uru
modo geral abundantes, tendo, e mméclia, a sua altura subido a 21acima da normal.
No Distrito Federal e Falados de S. Paulo, Paraná e Rio Grande.
do Sul as chuvas se manifestaram abundantes, nos dois primeiros,
acentuadamente, tendo, em média, a sua altura subido respactivae
mente a 59, 77, 9 e 11 acima do valor normal.
Nos Estados do Rio de Janeiro e Santa Catarina elas se mostraram escassas,. tendo, em média, a sua altura ficado respectivamente
a 1 o 15 abaixo daquele valor.
Períodos sécos e chuvosos mais notáveis
Períodos sécos: De acordo com as informações por vi .a tc'egráa
fica dae.diversas estações da rede, os períodos mais notáveis verilia
caram-se em S.. João do Piauí (Piauí) e Rio Branco (Baia) comi
201 e 199 dias.seguidos sem chuvas, respeotivamante.
•Períodos chuvosos: De acordo com as referidas informações, os
períodos chuvosos mais notáveis verificaram-se em Utiariti (Mate
(3rosso), Baabaoena (Minas Gerais), Bairro Alto, Ribeirão Preto e
8. Carlos (B. Paulo) respectivamente cem 20, 11, 11, 11 e 11 dias
seguidos de chuva.
Nota: Resumo elaborado com dados telegráficas recebidos até o
dia 5 do mós seguinte. Todos os valores referem-se a mílimetaos.
(Remete a Secção de Pluviometria e Inundações do Serv i a() de
Águas do Ministério da Agricultura - Avenida Pastem n. 4e4 --•
Praia Vermelha - Rio d•e Janeiro - Brasil).
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Nível médio em alguns postos e soa di!erença em, relação à normal - Outubro de 1935
.
'Estação

Rio

•
Nivel médio

Estado

.11

•lr

Normal

Diferença

Periodo da Normal

1.80
13.54
83.93
1.99
1.08
1.34

1.59
-0.26
-1.79
-0.93
0.19
-0.30

1932-1933
' 1902-1936
1908-1936
1931-1936
1928-1933; 1935
1928-1936

0.51
0.46
1.97
0.63

0.03
-0.71
-0.28
-41.23
-0.32
. 0.05
-0.80
4.02

1925-1936
1924-1936
1927-125
1927-1935
1923-1936
1928-1936
1927-1936
1927-1936

-0.02
-0.16
-0.06

1931-1938
1931-1936
1932-1935

0.33

0.16

1923-1933
1923-931; 1933-936
1923-931; t933 - 936
1922-1936
1922-1935
1923-1936
1923- 1935
.

-0.33

1930; 1932-936

Bacia Amazônica
Labrela
Manaus.
Pôrto Velho
Humaitá
O'bidos
Altaraira

Purus
Negro.
Madeira
Madeira
Amazonas.
Xingu

Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Para
Para

•

..

3.39
18.23
82.14
1.06
1.27
1.04,

Bacia do Rio São Francisco

P1rapora.

S. Francisco

S. Francisco
Barra do Rio Cirande
Remanso
Joazetro .
Cabroo0
Pão de Açúcar
Penedo,

S. ,Francisco
S. Francisco
S. Francisco
S. Francisco
S. Francisco
S. Francisco
S. Francisco

M. Gerais
M. Gerais
Baia
Baia
Bala
Pernambuco
Alagoas
Alagoas

-

•.

0.54
.0.25
0.69
0.40
1.07
1.27
-1.42
1.36

1.19

1.22
0.18
1.35

Bacia dos Rios Jequitinhonha e Pardo
Arassuai
Barra do Pontal
S. Pedro Jequitinhonha

Arassual
Jequitinhonha.
Jequitinhonha.

1.09

Minas Gerais
Minas Gerais
Minas Gerais

0.83

1.19

1.11
0.99
1.25

1

Bacia do Rio Paralba do Sul
.
Guararema
Caçapava
Civaratinguetá
Rezende
Barra do Pirai
Anta
Campos

Paraiba do Sul
Paralba do Sul
Paraiba do Sul
Paraiba do Sul
Paraioa do Sul
Paraiba do Sul
Paraiba do Sul

.

•
0.87

S. Paulo
S. Paulo
S. Paulo
Rio de janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de laneiro

1.10

0.54

0.62

0.48.

0.47

0.24

1.48

0.73

-1.68
1.12 •
6.79

1.35
0.74

6.79

0.33

0.66

0.71

0.75

0.32
0.38

Bacia do Rio Itajal-Assu

Jararaca

S. Catarina
S. Catarina.
S. Catarina.
,.5. Catacina.
S. Catarina
S. . atarina
S. Catarina

Ita,ai do Sul
Raiai do Sul
!caiai do Norte
itaial Assu
lia ai A:isu
ita•ai Assu
Itajai Assil

Rio do Sul
Neva Bremen!
Subida
Indaial
Blumenau
ilhota

2.90
1.29
2.2d
2.18
2.56
3.15

-1.84
-0.63
-1.51
-0.94
-2.56
-0,80
-O

1.21
0.66
0-19
1.95

1.28
0.95
0.36
7.14

0.04

4.91

-0.07
-0.29
-0.17
-5.19
-0.06
-4.87

1.06
0.66
0.75
1.24
0.00
2.35

1928-1936
1929-1936
1929-1935
1929-1936
1923-932; 1935-936
1927-1936

Bacia do Rio Paraná-Paranaguai
,
lupiá ares Lagnas)
Presidente Epttacio
Guaira
Fôs do Iguassil
Cuiabá
Corumsá

Paraná
Paraná
Paraná
Paraná
Cuiabá .
Paraguai
.

•
•

-

S. Paulo
S. Paulo
Parana
Paraná
M Grosso
M Grosso

"

1.47

1.53

19,5-1927
1933-1937
19.0-27; 29-34; 936
1934-1937
1933- 1937
1918-1933
.

SINOPSE
•
Bacia Amazônica: O nível do Rio Jurud em S. Felipe (J s. Pessôa) no resto do curso. O seu nível médio continuou abaixo da normal cioffl
e Cruzeiro do Sul, e o do Punis em Lábrea, entraram em rapina exceçíio de Pirapóra e Cabrobó.
a.scenSilo. • O do Negro em Manaus *e o do Madeira •em Porto 'Velho e
Badia do Rio Paraíba do Sul: Continuou em geral em ascenda
Bumaitá após continuarem em declínio até a segunda decaaa do mais acentuada. O seu nível médio mostrou-se acima da normal
pês entraram em ascensão á partir dai. O do Xingú em Altamira acentuadamente em Guaratinguetá.
inanteve-se mais ou menos estacionário e o do • Amazonas continuou
Bacia dos Rios Itajai, Jequitinhonha e Pardo o Itapicural (Bafa)1
cm declínio em Obidos e on i,rou em' lenta ascensão em S. Pau l o de O nível das duas primeiras sofreu algumas oscilações, tendo o nivel
Olivença. O nível médio do Madeira em Porto Velho e Humaitá con- médio de ambas ficado abaixo da normal acentuadamente em Rio dd
tinuou abaixn da normal embora menos acentuadamente e em Ma- Sul, Subida e Blumenáu. O nível do Itapicurú manteve-se mais mi
naus no rio Negro e Allarnira no Xingti ficaram abaixo da normal. menos estacionário todo o mês.
O nível médio do Purús ein,Lábrea continuou acentuadamente acima
Bacia Paraná-Paraguai: O nível do Paraná em Jupiá (Três Led
da normal.
.gdas), Guaíra e Foz do Iguassú entrou em rápida ascensão o o dq
Paraguai em Silo Luiz de Caceres, Corumbá, Porto Murtinho e Fort4
Bacia do São Francisco: O seu /nível em geral de Pirapóra Joa- do Coimbra entrou em lenta ascensão, ficando o nível médio de' amboi
zeiro entrou em ascensão, permanecendo mais- ou menos ef,lacionário abaixo da normal, expecionalmente em Fóz do Iguassú o Corumbá,-

,
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NinGa Gerais de 200,9, 5 %, port. (1934) — ......
Ninas Gerais de 200G, 9 %, port. (1934) 2- série.
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•

0_0 e o .0.0 e:0 e o 4,o e.• O

1J.14',ACC
ii38t350()
169$000
Se)'30CC
19200
981$03t)

Ações de bancos:.
E visti
Llyre
838134
• 04E.
13925

Atprnanha:
Beichsmark„ O O • O O
Beisemark .
Verrechnungsmark .
tin I erstuetzungsmark
Poranal .

•

Minas Gerais de 200$, 7 %, port. (1934), 39 série
Pernambuco de 1008, 5 %, port..
São Paulo de 2008, 5 %, port..
Uniformizadas de S. Paulo, de 1:000$, 8 %, port

Rio de Janeiro, 5 de dezembro de 3938

Mondes
P aris .

;; ),k7 24

Apólices Estaduais:

1.i.guncra Sindical dos Corretores da Bolsa de TODSROB P127.;11901-Ci ',(.1.1
de Jrneiro — Curso de Câmbio e INeeda E2e8a114.w,

Praças

De-zernbrd `"él' W,73g

C om ércio

o ....................................... ..... O :4.0
Brasil • r.r...x•r•T• ......... ................ • • • •:o •• .........
.Zoreantil do Rio de Janeiro
'70.

22205GC
4113000
0009er,,')

Ações de companhias:
£,ul, Mineira de Eletricidade, ordinárias
Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 1938.
.
— .Juvenal de
Wei7a, sindico.

C=o0

49200
55980
M123
$822

111.,

er•=.
••••4
(=c/

2uNTA DOS COÉREETOIRE2
MERCADO DISPONIVEI

Id. CU

Bélgica:
Papel.
Ouro .
Espanha .
Suiça

Rio de Janeiro, 5 de dezembro de 1938

0000"o." ........ .00.00.0eeeck

2$993
-A$034
0350

Oe•=3
1=eei
o

o

........ -o •••r•

..e ••• ••••••:.0

.• •
pioruega. .
...... .
• .
Unaina ira
Tcheco-Slovaquia
Nova York
Montevidéu •
........ ..........
1
Buenos Aires (peso-papel)........: ..........
Holanda .
no e eno ~TEMO •
Japão .
2,1•` em; i
Rumania .
Canadá .
•L-• • •
Anstria
11- • •-» • • •-• n-• • • •Cf 11.0 0:7C
Chile.
• • • •• • • •-• •.• • • • pot
Libra

Café
Entradas

ft7$702
\ 0660
4$161
98668
092i.
-178600

voai
111~1
11~1/
/09
ta•

o o 93.o"o •-• =pr.& 3,31-/
••X•OO
Saídas •
ovao as o 00007..:•.•:(CDOCOCOCCOle000.ao0•006_15
Consumo local a a Neo • • co=0:•=o • • o o •=•=• o:o o2:01. o o • o :e.o2o:Co:o.0.
Ca.fii, revertido •
000000000000 00000000tOCIII•000rZcioop0000's:
C afé doado Lawar•tareOZICBTOron• DEGO o= ce• ce•=csO.0 co ...o o- o oro co arto
Existência .. .• • • e:a.e.•
•oo00=1•11'00•11'0:0'0:0.0.0a00000000eeo•

500
4.000
160
615.508

.

.

,

Tipo 6 00000 ~a a.° 11:13:•:•;0:•:•:(k• o op •• • •4 • cre'O:0 o O O e. g .. e o • o • e o o il
4 ... .

.

.

.11.0 e.o.O.• O a

1,31. 00000000000 11o33.• o e •lo o o

!ripo 5 .. . ........ 000 e oo or.o.•_•,..o • ».• • • •

oe

o

a
11••000000. o'

8 .•.~....... 0000 ••••.•:ota:eje •P: •
7 ...~.4.0...inn-n.n:
Tipo $ p eomhoto~kom.~~~.0000oOoluAtexwoo p 0 00000

11PO

-

'AC 0 • • • e ••• ••~6•• ar22
m•...00n•:.• "It. o •o> oco ma 0 ••••Leaeme ~E

Sacas
13.32A
5.878

"auflogi

Pg0000 POIr

Tip o

•I

oD

Tipo

Moedas

Libra Peruana

P,ffovimento do dia

975637
00$00Ó

Aàfilear.
:.........c - ZO$338
Dollar
,
Sa
Franco .
.•• KG 0 0 O O (.013 O MO • IEC / '
$588 Zr/frades • es I 0 • 4We mira C. • re • o o • o x•m• • e
2. 5 8
....., .
410387 Saldas .
Franco Suiço
3.806
• • • ...• • •
$883 .igk Ist6neftt • •
.
Franco Belga ,.:.
-o:
40. fk 1
irleofiCn-e tro.• • • jr*:013 oleO • O Je.•
Escudo .
-,—....,......•iir
.: e • ....., eu t000esalir me ~C I ‘. $921
:a ,
.48797
Peso Argentino
Ifercado sustetitadol
78880
Peso Uruguaio .-.....-,...:., ... ... • •••••• • • •-• •••
••• ••• IS a.:
$805
Lira •
TI'
Presos Por Sacos som 80 quilos]
:0.0 • • •813•2
P eseta .
— .• .
18800
.••••.......-............••....;
• Rio de Janeiro, 6 de dezembro de
558000 a d68000
' Branco cristal 0,0 •-eeeeCOOSe
:073);•.11o 0
o co
iegioeig dg Queirc4
i93
.
8
Nominal
o • •5•• oWf ...... .4. cko:• • *.• • • ob. !mareio
C
•
Vieira, síndico.
Não báMas:avinho. Do log arre•Wenliffirro,•:~•~M~:~C
•• ;
378000 a 38$060
jitaseayo. •
. 2 M olmos> te.:•,:c~:try.:.2~±±am
o.

"

gri.'

It

Cotações oficiais de thuloti-

Algoddo.

.rálices da União:
Empréstimo nacional de 1903, port.
Diversas emissões de 1:0008, 5 %, port
Dieraas emissões de 1:000$, port. — cautelas
Ueajustamento económico de 500$, 5 %, port
kleajustarnento econômico de 1:000$, 5 %, P CM"Le.• •••••:• MV-2
lrbo~WWWCIPOW

8108000
8228000
7968000
4008000
8148000

Wintráithil
:•,1r.020- 0-11r011I220•1•"••*.a•pere'arove".2121 at".""•220.0 :Irefe 00000
(8a1das • 1712101•!..2~~~2.2;,•21n,•••• ato asa ecz••••• • •s• ~Mit oro a-• e-e er• aro
00000 o ta o
Pixisténola .
O.O.O.0
- NCE•.•4.1•50e
jdereado estável;
-•
Disponivel.
preços po4.. 99
.rneref¥10)

Tesouro Nacional de 1:000$, 7 % (191)
11020$000
1:0748000
fr.esouro Nacional de 1:000$, 7 % (1932)
erroviárias de 1:000$, 7 % (3° . emissio)*.„.„,,,„,„.„, 4J080$000
Pti)(Wces Municipais:
municipal de 1904, port
.....-,,,,,-..-v.-.-0:
municipal de 1908, port
N:••••.te- .... • ..
de 1914, port.. . w, • l• • • Ora rior• xre• oro •••••••Lepr,
de 1917, port.. . .
. : 7<e• ..., • —
de 7 %, port. (decreto 1.550))
IZ0
de 1931, port
ry:e.•4•4".9, ..

4808000
1518000
152$00n
i51$090
1806000

1818000

A pálices muiniciPals . do Esta.dosi•

prefeatirzt de Porto Alegre, de 50$, 3 112 %, port •

•••

fibra longa':- •

Obrisr,ções da- União:

Empréstimo
Empréstimo
Empréstimo
Empréstimo
Empréstimo
Empréstimo

Fardos
80
805
13.541

31 :4,“ : 00

1.11 k00 f3e/4659,

Tipo 2 o • o o• • •-• ••••••• e- •
!ripo

.

o o o • 0 . 0 VI 1.*.Ing....i.9.0._0_Q..0.9.0.9_11_0.9.Q.:41_0221 traare

420500 a 43$000
41$000 a 41$50e

Fibra médias

8erthes•
Tipo 3 o 0000 •?•5•- •,• • • o'0 00. 0 • • o 6-03- 0 -6 -0—• OWo'Tf6.1.,"0"...M . 89~0 a 401;500.
Pipo 5 Dr.4 wsocro eir:• raCnrm o: o jr:•3010 • te, 0.•itt
o:Q_•:, • CO. 102:,
. 008500 a 378609
)71bra curta:
Paulista:
po 5. . . .

o • n-,! r• r.1 1:;.e . •
Bento Dias Pereira, sindico.

ri "`r MO00 §5 3 a 09111
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Alfara7.

MERCADO DISPONNEt

N. 263
Rio de Janeiro, 6 de dezembro de 1938

Movimento do dia 5
Café

Entradas .
Saldas • eeee
Consumo local . .
Café retirado do mercado pelo
do Café .
Café retirado •
Existência •
Preços por 10 quilos:
Tipo 3 .
'RosoTipo 4
"i
.1
po 5

Tipo 6 .
Tipo 7
Tipo 8

...

Sacas
15.133
25.201
1.000

Departamento Nacional

—•

......

.

;

...... ....

..

—

•

1

530e0 a 56Gu0
No,.onal
•
v.5o.
a. 3Otio

. .
.....

2703000 2753000
2603000 265$000
2183000 2203000

Bambu.:
P , ” cai -Com GO quilos:

.

•
...

—2908009 ..2.28$009
292:3000
2035'oon,
2983000 2255000

•.

ftonfas:

Peir

-

interibr
.
......

Fibra curta:
Paulista:

55503

13140
. 13000 535()

......

4.10

• ..

93000

883000
90$005
783000
763000
863000 ' 88$000'
565000 • • 585000
• -548000 • '563000
49$00)
473000
413000
4380e0
Nominal

Por quilo:
1/afinado da 'V' (extra)
11inado de 1°:P.-Baea!h_iui.

•7

.. ...

Tipo 5

65000

Nominal
.
Não há
378000
383000

..... . „

1)tspufte!,

Tipo 3

5500
8$r )

545500

\[ Q cavo

.........

•••••n

$540

Por caixa- toin 58 'quilos:

. .. .. • .. • . .. • ....... •
••• ••- " • - •

Preços mor 10 quilot

$400

$700

$800

:900

Par quilo: •
• 3,: ,'5 A 0 , 1 37500
eaf4 :•
37:5 r 0 a 38),2,

Tipo 5

O sindico, Bento Dia.. Pece:r(.

•
• •
Wivr,•adorças
Juntai dos Corretores-0-42nna–dc. ......
....... .
....
Rio de Janeiro, 28 de novembro de 1938'

PftEços

,
. CO.

$520

Açúcar.:
Por co qu:los:

3

_Nterc:do sustentado.
Prno por sacos com 60 quis.
nraol o cristal
(:. amarelo .
,
111a:-czA • o.
AlipMan

Fibra longa :
Tipo ,,seridó:
Tipo 3
Tipo 4
dó
l ibra me lia: '
Sertões:

NnT

Estrangeiros .
Arroz:
Por 60. quilos:

Sa .. : 1 : I:: rfleO ceisf al..- .
500 ri . sta l 'IM1FC10
Ma.=ca n ini,o
5u0

Entradas

;:aidrs
Exisltncia
.lercado estável.

Nacionais

San. ga

...

Açúcar

Enlr :idas . ............ • . - .

Por quilo:
Nacional
Alhos:
Por centó to

--* 4.000 Agulha especial (brilhado,
608.440 Agulha de 1' . (brilhado). .
Agulha especial
J . ationês especial
.
—
Japonês da 1` -""
—
Japonês de 2'
Japonês de 3'
.......
—

•

,. .

.

de 1038 -•

COIMFNTES OFICIAIS QT.IF VICO:AnAM NA

SENIANA DE 21 A 2e

Por qui-la:
Tui-vddo de,
Torrn d.0 de 2.

...

•••

Por 10. quilos:
E:n errto. tipo 7

• • ..•.. • ••••.• • • ••••

. Nominal
Nominal

e

Nominal

.

- Farinha de mandioca:

Por 50 quilos:
. •
Especial
315000
32$000
,vutr(a
.P4 eço.
Género — Qualidade e procaléneia
Fina. 295000
30$000
,
265000
27$000'
Cie_as•on Ent refina ...... Sicasco
(:.d • ossa ..
.........
....................
Nominal
Aguas minerais:
Fare10
de_
trigo
:
Por caixa:
Por saco ;com -35 'quilos:
378000 - 55$000
Nacionais — diversas marcas.
•
Dos
Moinhos Nacionais.
73500
85000
Algodão em fama:
Rernoido:
Por 10 quilos — Clmercado.
Por Sn() com . 40.quilos
415000
4,23000,
Fibra longa — Seridó tipo 5 ........
.
'37$500
..
388500,
Dos Moinhos- Nacionais. •
Fibra curta — Paulista, tipo . 5
128000
125500
Farei inho :
Aguardente:
Por saco com 35 quilos:
Por pipa com 480 litros:
Dos. MOinhos,
'(Caldos extra selos)
8$5C0
85000
....
_ .4,003000 .4203000,
..... ....
De Parati. .
Farinha
-de
-trigo:
.-49.0$000....420$000.
De Angra.
I •
nocoa
Por saco Com 50 qUilOs:
ge Campos. .
Álcool:
De 1° qualidade: . . .. ..... bbt
448500
.•.•.•..0
De 2° qualidade. .
42$00n
Por pipa com 480 litros:
.
400$00) Semolina. . .
495500
a, 40 gráus. .
• 3803000
DE NOVEMBRO

DE 1V38

.Dezetpbro. de 1933

DIÁRIO OFICIA.T., (Seeção 11

Quorta-feira 7

Feijão:'
Por saco com 60 quilos":
271000
Prato especial
.188000
Preto bom
468000
....
...
Manteiga (novo)
458000
Branco (novo. . •
•
341000
Mulat inho
derva mate:
Barricas com 10 quilos:
ts000De Paraná e Santa Catarina
Lombo de porco:
Por quilo:
23500
D.- Minas - salgado
..
28200
Do Sul - salgado, . •
Manteiga:
Por quilo.
58700
Do interior.
• •
Milho:
• Por saco com 60 quilos:
241000
.......
AMarelo
288000
Vermelho (Catete). . .
221000
Mesclado
.......
Óleos:
Por quilo bruto:
De linhaça - em barril...
De linhaça - em" lata
Por litro:
.
De • caroço de algodão, nacional
Polvilho:
Por quilo:
$750
Do • Norte
$750
Do Sul. ...
Sal:
Por saco com 80 quilos:
Do norte - grosso
Do norte - moldo
De Cabo Frio - grosso
De Cabo Frio - moldo
Tapioca:
Por quilo:
1300e
Diversa, procedências (sul)
Toucinho:
Por quilo.
Mineiro. • • •
.•. •21600
2$700
Paulista
•
.......
le fumeiro
43000
Xarque:
Por quilo:
Nacional
..
33400
....
31200
Do Sul - patos e mantas. •, •
38100
Mineiro - patos e mantas
Benta Dias Pereira, sindico.

Recebedóritt.

•

BOLETIM N.: Sio*
40,000
201000
501000
658000
388000

04000

COMPARAÇÃO DA ARRECADAÇÃO GERAL

Areeadada de 1 a 2 de dezembro de
Em :3 de dezembro de 1938

...

3.111:4241400
580:6158000

Total
Fm igual período de 1937

3.692 :0391400
3.376:22211890

Diferença: para mais em 1938

315 :8161600.

Arrecadada de 3 de janeiro a 3 de dezembro de 1938 320.515:655410a.
Em • igual ,período de 1937
265.275:871.3500
23700
21400

Diferença para mais em 1938

55.239 :78311600

COWARAÇÃO DA RENDA EXCLUSIVE DEPÓSITOS

63300

258000
293200
231008

31600
38800
28800

$800
$800

Arrecadada de 1 a 2 de dezembro de 1938
Em 3 de dezembro de 1938

3.099:2901500.
574:8971300 •:

Total
Em igual período de 1937

3.674:1871830
3.359:450$000

Diferença -para mais em 1938

314 :7371290

Alfândega do Rio de -Janeiro
Datas
Receita do dia:
5 de dezembro de 1938

REGEM; ARRECADAI)/

Importância.
1.593:5203200

Receita mensal:
De 1 de dezembro a . .5 de dezembro de 1938 ...
De 1 de dezembro a. 5 -de dezembro de 1937

.5 .979:1291600
8.072:3101900

Dife;reeca da receita arrecadada para menos em
1938
•

92:911$3*

Receita global:
1711000
2
de
janeiros
5 de dezembro de 1938
De
449.637:180140
181300
• 460.952 :322$400
158000 De 2 de janeiro • 5 de dezembro de 1937
1611200
Diference da receita arrecadada para menos em
1938
11.314:8423000
•n•

14109

21700
28800
41)100

EDITAIS E AVISOS
MINISTÊRIO DA JUSTIÇA E. NEGÓCIOS INTERIORES.
Policia do Distrito Federal
INSPETORIA DO TRÁFEGO
EXAME DR MOTORISTAS

38500
3$30e
3120C

CZNICE=.-

RENDAS PUBLICAS

Resultado dõs exames efetuados no dia 6 do corrente:
AP. Teresa Dutra de Carvalho, Carmen Correia Coutinho, Enz.
Battindieri, • Roberto Dias, José Valderede Leão, Francisco Assis Oliveira Borges, René Gonçalves, Severino Machado da Silva, Leopoldo
Augusto de Araujo, Hertz Diniz Gonçalves.
Rep. 4.
Inspetoria do Tráfego, em 6 de dezembro de 1938. - O inspetor
geral de Policia, cap. Riograndino Kruel.

Policia do Distrito Federal

Recebedoria do Distrito Federal
Comparação da renda
Geral
Exclusive
depósitos

Arrecadada de 1 a 5 de dezembro
de 1938
Em 3 de dezembro de 1938

5.109:2863700
4.104:4711400

5.070:5908800
4.070:4698300

Total
Em igual período de 1937

9.213 :758$100
5.637:0108300

9.141:0591990
5.509:0218900

iferença para mais em 1938....

3.576:7471800

-•"

FiNdéhiteínSIO Rá jo

24723

3.632:0381000

Arrecadada de 2 de janeiro a 6
de dezembro de 1938
481.568:2181900 455.172:6493800
''' Em igual período de 1937
348.851:517$100 340.282:5698000
Diference para roeis eiii 1938: 112.710:7011800 114.890:0808800

INSPETORIA DO TRÁFEGO DO DISTRITO FEDERAI,
Pelo presente edital ficam notificados a comparecer nesta Inspetoria dentro do prazo de 48 horas, para responder por infraç5e•
do Regulamento do Trânsito, os proprietários ou condutores de veicules abaixo discriminados:
Matricula indistinta artigo 388:
Ónibus:
Cruz - Filho & Cia. Ltd., na. 303, 889 e 916. - Art. loc.
;R t.,
Cia. de Carris Luz e Força do Rio de Janeiro, n: 99. Renascença Auto ónibus Ltd., n. 537. - Art. 218 L.
Empresa Inter'estadoal ónibus Luxo Ltd., n. %AC - At t. 248
Viação São Jorge Ltd., a. 796. - Art. 248 L.
José Joaquim de Brito, ti. 959. - Art. 248 L.
Carga:
Joaquim Ruas %uva, a. 1.1W .- Art. 102.
João Batista Araujo, n. 4.129. - . Arte. 248 L e 81.
Carlos Borges, a. 8.Q$. - £311. 248 L e St.

24724 Quarta-feira

DT smo OFICIAI, (Sução 1)

-11,185, - Art. 24s
Orlando Fernandes;
Arts. 82 e 28 L.
António Luz, n. 11.873..
Passeio:
Francisco Pacielló Júnior, ii. 554. - Art. IN.
Fernando Gentil, n. 677. - Art. 102.
Ceei Piegas Cunha, zi. 881. - Art. 248 L.
Clementino dei Coelho, n. 1.089. - Art. 102.
José Santos Melro, n. 1.158. -- Art. 102.
Moacir Laport Leitão, n. 1.204. - Art. 102.
João Augusto Sousa Silva, n. 1.277. - Art. 102.
Znéias Cardoso Castro, n. 1.305. - Art. 248 L.
Arnaldo Vieira, n. 1.336. - Krt. 102.
Albano Pereira Santos, n. 1.343. - Art. 102.
Renato Pacheco Fortuna, n. 1.673. - Art. 102.
Avelino Esteves, n. 1.704. - Art. 1132.
Ari Sousa Rangel, n. 2.454. -- Art. 248 L.
Migue/ Machado, n. 3.851. - Art. 102.
Dari Menezes da Rocha, n. 4.958. - Art. 102.
Abelardo Figueredo, n. 4.993. - Art. 102.
Manuel Joaquim da Silva, n. 6.292. -- Art. 102.
Fernando Augusto Alves. n. 6.354. - Art. 102.
•
Vicente Carmo, n. 6.439. - Art. 102.
Antônio Joaquim dos Santos, n, 6.550. - Art. 102.
Envaido Lodi, n. 6.976. - Art. 102.
Djalma do Sá Bochat, n. 7.094. - Art. 102.
Luiz de Sousa Aguiar, n. 7.177. - Art. 96.
Mário Alves da Rocha Paranhos, n. 7.452. - Art. 10e.
José Olavo Martins Ferreira, n. 7.691. - Art. 102.
Maria Eliseu Barco, n. 8.001. - Art. 102.
n. 8.539. - Art. 102.
C.onstantino
knttinio Paulo de Araujo, n. 8.548. - Art. 102.
Domingos Martins Maia, n. 9.006. - Art. 102.
José Gomes de Avelar, ri. 9.852. - Art. 02.
9.901. - Art. 102.
Jesuino Loureneo,
José Ferreira Pedra, n. 11.505. - Art. 82.
José Ferreira de Melo, n. 11.889. - Art. 102.
João Germais Cavalcanti Vieira, n. 14.197. - Art. /020'
Massa Francisco, n. 15.890. - Art. 102.
Alexandre de Freitas, n. 16.116. - Art. 102.
Jorge Bhering de Oliveira Matos, ri. 17.230. - Art. SOO.
Moacir Soares Pacheco, n. 17.391. - Art. 11:42.
Manuel João da Silva Filho, n. 17.629. - Art. 103.:
Pedro Fidalgo, n. 17.725. - Art. 102.
Rui de Castro, n. 18.121. - Art. 102.
Manuel Pinto Soares, n. 18.487. - Art. 102.
António Rodrigues Zane111, n. 20.013. - Art. 248 Lw..2
Artur Ribeiro Júnior, n. 20.977. - Art. 102.
António Pereira, n. 23.553. - Art. 102.
Antenor. Novais, n. 23.889. - Art. 102.
Ernesto Estevam de Lima, n. 24.136. -- Art. 102.
Romualdo de Sousa Costa, n. 25.067. - Art. 248 L.
João dos Santos Metias, n. 25.079. - Art. 102.
Dirceu Almeida Vale Silva, n. 25.330. - Arte, gg e /IX 'Augusto Ferreira dos 'Santos, Il. 25.451. - Art. 102. .'Manuel Joaquim Lopes, n. 25.587. - Art. 144.
José de Sousa Marques, n. 25.659. - Art. 102.
Henrique Almeida Gomes, n. 25.893. - Art. 248 L.
Ribeiro Vieira, n. 27.265. - Art. 102.
)sé FernanTes, n. 27.468. - Arte. 248 L e 81.
- A f., lta de pagamento das multas, importa nei ikpMeneito dos documentos do veiculo ou de seu condutor, de acordo Lopà
1 e previsto no artigo n. 382 do regulamento em vigor.
Rio de Janeiro, 5 de dezembro de 1938. - *O inspetw.
Imprensa Nacional
SECCÃO DE PUBLICAÇÕES
Acham-se nesta Se .2o, aguardando pagamento:
Decreto u. 2.938, de 4 de agosto de 108, em que é intéreãoscRà
a Associação Comercial de Boa Vista do . Erechim.
Decreto n. 3.132, de 6 de outubro de 1938, em que é interessado
Lauro de Santana Nelo.
Decreto n. 3,144, de 11 de outubro de l938, em que é intereeeado
Cd.roulo de Estudos Bandeirantes.
Decreto n. 3.146, de 11. de outubro de 1938, em que 6 interessado Ginásio Professor Pinheiro Campos.
Decreto ri. 3.1.50, de ft de outubro de 1938, em que é Interessado Colégio Santo André
Decreto o. 3.201, de 26 de outubro de 1938, em que é interes-.
.sado Banco Popular de Nazaré.
Decreto n. 5.252. de 11 de novembro de 1938, em que .6 lote.ndn António elos Reis.
Derreto a.. 3.25:3, de 11 de novembro de 1938, em que é iate•
Argernir.) Ferreira.
1t ,creto n. 3.2N4. de 11 do novembro de 1938. em que é intePedro " ,, rtins de Novais.
•..
de 11 de novembro de ma; em que é inte•r. to n.
Goic•ilves de Matos.
el
que é ;fiteIieereto n. 8.256. de 11 do noveinbto de tle3t3,
Antemio de ousa Santa.

Dezembro 'te !ón

Decreto n. 3.276; detWIde novembroide 1938, efn- the é intereW
gado Nelson Santos.
Decreto n. 3.290, de 23 de novembro de 1938, em que é int**
ramado o governo do Estado do Rio de Janeiro.
Decreto n. 3.348; de •1 de dezembro de. 1938, em que é interee,
sada S. A. N. V. Albetarn Bagger
Bouwmaatsehappij.
Deoreto n. 3.398,-de 5 de dezembro de 1938; em que é interes'e.,
sada Viação Férrea do Rio Grande do Sul..
De.creto n. 3.399, de 5 de dezembro de 1938, em fine é interes
sada Viação Férrea do Rio Grande do Sul.
Decreto n. 3.401, de 5 de dezembro de 1933, em que é inleres,
sada Viação Férrea do Rio Grande do Sul.
Decreto n. 3.402 de 5 de dezembro de 1938, em que é interes
sacia Viação Férrea do Rio Grande do Sul.
Decreto n. 3.404 de 5 de dezembro de 1938, em que é in te,res,
*sada Companhia do' Pôrto de Cananéia S. A.
Decreto ri. 3.405, de 5 de dezembro de 1938. em que é inferes,.
eada Companhia Brasileira Carbonifera de Araramená.
Rio do Janeiro, 6 de dezembro de 1938. - Jawme dc AlencdS,
Araripe, encarregado da Secção de Publicaç'des.
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SACDE
Serviço de Obras
Chamo a atenção dos interessados para o edital publicado Pd
Didrio Oficial de 24 de novembro corrente, à pags. 23.592 a 23.593..
Seeviçã de Obras do Ministério da Educação e Saúde, 25 de novembro de 1938. - Ed. Sonsa Aguiar, superintendente.
InSpetoria dos Centrosde Saúde
De acordo com o art. 1.091 do Regulamento Sanitário vigente,
fica pelo presente edital, o responsável pela casa V da rua Sacaclura
Cabral n. 117 (ou seu representante legal), convidado a comparecer,
dentro de 8 dias, a contar da data da primeira publicação deste, na
séde do Centro de Saúde n. 4, à rua Camelino n. 33, drs 11 às 16
horas, afim de tomar ciência do termo de intimação n. 47.419.
Inspetoria dos Centros .de Saúde, em dezembro . de:. 1938.
Lycurgo Moreira Cavalcanti. escriturário.
Inspetoria dos Centros de Saúde
De acôrdo com o art. 1.091 do Regulamento Sanitário vigente,
fica pelo presente edital o Sr. Valter Euler, responsavel pelos lotes
ns. 40, 41 do terreno sito á rua IS'aint-Roman, ao lado e depois do,
prédio n. 142 (lota 39), (ou seu representante legal), convidado a
comparecer, dentro de 8 dias, a contar da data da primeira publica,
pão deste, na sede do Centro de Saúde n. 1, à rua General SeverianO,
n. 91, das 11 às 16 horas, afim de tomar ciência do termo de inti,
mação n. 50.557.
Inspetoria dos Centros de Saúde, em 29 de novembro de 1938,,
- Lycurgo Moreira Cavalconli, escriturário.
o

Inclietoria dós Çentrós de Saúde
De acordo com o art. 1.091, do Regulamento Sanitário vigntei,
fica, pelo presente edital, a Sra. D. Nair de Tefé, responsável pelo ter,
reno da rua Domingos Ferreira, em frente ao n. 214 (ou seu represen,
tente legal), convidada a comparecer, dentro de oito dias, a contai!
da data da primeira publicação, na sede do Centro de Saúde n. 1, à rua;
General Severiano n. 91, das 11 às 16 horas, afim de tomar ciência dø
•
termo de intimação n. 46.588.
Inspetoria dos Centros de Saúcic, rrn
de novembro de 1938.
Lycurgo Moreira Cavalcanti, escriturário.
Inspetoria dos Centros de Saúde
De acordo com o art. n. 1.091 do Regulamento Sanitário
gente, fica pelo presente edital a Sra. D. Julieta da Cunha Freitas,
responsável pelo prédio ri. 102 da rua 19 de fevereiro (ou seu representante legal), convidada a comparecer, dentro de 8 dias, a conpe
Lar da dala da primeira publicação deste, na sede do Centro de SaildS•
ri. 1, à rua General Severiano n. 91, das 11 às 16 horas, afim dai-1
tomar ciência do termo de intimação n. 46.379.
.4
Inspetoria dos Centros de Saúde, em 29 de novembro de 1938. '.4
Lycurgo Moreira Cavalconti, escriturário.
Inspetoria dos Centros de Saúde
De acórclo com o art. 1.091, do Regulamento Sanitário vigentsij
fica, pelo presente edita!, a Sra. D. Nair de Tefé, responsável pelo ter..
reno baidio sito à Avenida Atlântica, junto ao n. 730 (ou seu repre,
sentant e l egal), convidada a comparecer na sede do Centro de Saadi
n. 1. à rua General Severiano n. 91, das 11 às 16 //oras, dentro de cinco
dias, a contar da data da primeira publicação deste, afim de tomag
ciène'a do auto de multa r 479 e do .tnI:nio rIr n! rn ^:=n u.S!'.660..1
Inspetoria dos Centros de Saúde. érn • • de .nov2mti:.e - iic 1:13:. ~.4
I-L. ciu .go Moreira Cavolceitti, escriturário.

_

- DIÁRIO OFICIAL ^ ( "S'eeeão 91)

•QuarÉci-felra
'f3osireico de Febre Amare
DISTRITO FEDERAI.
WORM, N. 4448

preaeute faço póblico para conbeoirnentO iteisnt * penteio-0N

1, 'Mente para ciência do interessado que o Sr. nancisco .Nimes, real-

' dente à rua Conde de Bonfim n. 936, casa 1, está sendo intimado pelo
?termo de intimação n. 9.608,incidente sobre o prédio aclima referido,
•! de acordo (som o termo de intimação que vai adiante transcrito:
TERMO DE INT(STAt;:t

o

De conformidade com o art. 11 do Regulameuto do Serviço de
Profilaxia da Febre Amarela no Brasil, aprovado pelo de,oreto número 21.434, de 23 de maio de 1932, fioa por este instrumento inti.
,inaclo o morador do prédio sito à rua Conde de Boafim n. 936, casa 1,
e. na falta do cumprimento desta intimação, sujeito às penalidades
da lei, a executar no prazo de 5 diae o seguinte: Calafetar, h. prova)
de.rnosquitos. a caixa dágua.
Rio de 'landi o, 14 de se;.enibro cie 1958. — Dr. Sytoio Cardoso..
Universidade do Brasil
ESCOLA NACIONAL DE QUINHOA

/•a. •

13ezembro

tip

Diretoria do Domínio da

i
• •
ordexn do Sr. chefe do Serviço Regional, chamo a atenção doa
Interessados para o aforamento do lote n. 28, sito à rua (4enerat
Olímpio, na Fazenda NaciOnal de Santa Cruz, requerido por CarneDita dos Santos Morais, conforme publicação feita no Diário Oficial
de 24 de novembro de 1938. (Processo n. 50.653 - 38).
Secção de Cadastro e Registro no Distrito Federal, em 23 de
novembro de 1938. — O escrivão, Arnaldo Fé Pinto, escrivão,
0 . -ao H.
(C. 7.934 — 24-11-38 — 414$100 — 29 vezes)
De

Diretoria do Domínio da União
/ De ordem do Sr. Chefe do Serviço Regional, chamo atenção dos
Interessados para o aforamento do lote n. 22, sito à rua General
Olímpio, na Fazenda Nacional de Santa Cruz, requerido por António
Batista, conforme publicação feita do "Diário Oficiai" de 29 cie novembro de 1938, processo 'n. 57.275-38. Secção de Cadastro e Registro no Distrito Federal, em 23 de novembro de 1938. — 'arnohlo
Fé Pinto, escrivão.
(C. 7.785 — 28-11-1938 — 4115.100)

CONCURSO DE HABILITAÇÃO À MATRÍCULA

De ordem do Sr. diretor, Prof. Porto Carreiro Neto, faço pnMico, pelo presente edital, que serão recebidas nesta Secretaria do
20 a 30 do mês corrente, em todos os dias úteis, das 11 às 17 horas,
as inscrições para o concurso de habilitação à matricula inicial no
'Curso de Química Industrial, de acordo com o disposto no art. 225
do Regulamento da Escola, aprovado peio decreto n. 23.979, de 8 de
março de 1934.
•
1. A inscrição será feita mi:Wien:a! ;petição, subscrita pelo candidata ou seu representante idôneo e instruido com os seguintes documentos:
(1) certidão que prove a idade mínima de 17 anos;
carteira de identidade;
e) atestado de idoneidade moral;
d) atestado de sanidade, física e mental;
c) atestado de vacina;
1.) recibo de pagamento da taxa de 60000;
(/) certificado de concluèilo do curso secundário, com adaplavtio
klidái ira dos cursos de engenharia ou que satisfaça a urna qualquer
das condições enumeradas no inciso 3, alíneas "b" a "f", da circular
si. 1.200, expedida pelo Departamento Nacional de Educarão e publicada no "Diário Oficial de 7 de junho dr 193i, à pág. 12-.228.
2. Os documentos exigidos deverão ser apresentados em origimal com as assinaturas bem legivei das autoridade/5 que os expedirem e revestidos de todas as formalidades legais.
3. Não será aceita a HISCI'DA0 de candidato que apresentar doicumentação incompleta.
h. O concurso de habilitação será realizado de acordo com as
lin s t.ru çõ e s constantes da circular n. 1.200, anteriormente citada e
da circular n. 3.344, publicada no "Diário Oficial" de 22 de noMembro de 1937, à pág. 23.084, revigoradas pela portaria de 3 de
eigosto de 1938, do diretor do Departamento Nacional de Educação,
Iversando as provas sobre a matéria essencial dos programas expe[didos pela última aludida circular.
5. Nos termos do art. 224 do Regulamento da Escola, as matritentas iniciais, no próximo ano letivo, serão processadas dentro do
Jimite de 30, compreendidas nesse número as matriculas dos alunos
Ido curso que, em primeira ou segunda época do corrente ano letivo,
tn rio lograrem promoção ou que a obtivevem com dependência de caldeira de laboratório do referido ano do curso.
Secretaria da Escola Nacional de Química, 6 de dezembro cie
11938. — Athos da Silveira Ramos, secretário-bibliotecário.

• Serviço de Aguas e Esgotos do Distrito Federal
- Chama-se a atenção dos interessados para os editais publicadosa) no "Diário Oficial" de 2 do corrente, à página n. 24.316;

b) no "Diário Oficial de 5 do corrente à página n. 24.521.

IIIINUSTÉBI6 DA FAZENDA
Diretoria do Domínio da União
De ordem do Sr. chefe do Serviço Regional, chamo a atenção dos
(interessados para o aforamento do terreno nacional adjacente ao
'qual está conetruido o prédio n. 121 da rua Senador Dantas, requerido por Manuel dos Santos Goelhas, conforme publióação no "Diário Oficial" de 23 de novemhre de 1938.
Processo n. 49.353-:38. Serviço Re g ional no Distrito Federal, em
;122 de novembro de 1938. — Arnaldo Fé Pinto,(escrivão
(C. 7.918 -- 22-11-1938 — 417$100, 20 vezes)/.

Diretoria do Odininio da União
De ordem do senhor chefe do Serviço Regional, chamo a atedção dos interessados para o aforamento do lote n. 21/A. desmembrado do de n. 21, sito à rua Primeira, na Fazenda Nacional de Sa n1.3
Cruz, requerido por Manuel Alexandre de Vasconcelos, conforme intblicação feita no "Diário Oficial- de 12 de novembro de 1933 (Processo n. 50.413/37).
Serviço Regional no Distrito Federal, em 11 de novembro de
1933. — O escrivão, Arnaldo Fé Pinta, escrivão, classe K.
(C 7.396 — 11/11/1938 — 355$000, 29 vezes)
Caixa de Amortização
EDITAL N. I A
O diretor da Caixa de Amortização, tendo em vista o qUe consta
do processo n. 337-R-58, convida o conferente de valores, Fernando
Chagas de Abreu Pereira, a reassumir o exercício do seu cargo, dentro
do prazo de oito dias, sob pena de demissão, por abandono de emprego, na forma do g 2, do art . . 14, do decreto n. 14.663, de 1 de
fevereiro de 1921.
Em 2 de dezembro de 1938. — O diretor, Gladstone nodriúlles
Flores.

Trilomai de Contas
DIRETORIA DE TOMADA DE CONTAS
Pelo presente edital ficam intimados os herdeiros do Sr. Luiz
Júlio Debreix, ex-agente do Correio de Paraguassú, no . Estado de
Minas Gerais, para, no prazo do trinta dias, contados da data da publicação dêste, recolher aos cofres públicos a importância de 538323,
alcance apurado no processo cie tomada de suas contas, relativo ao
período dc 3 de abril a I; de se:ombro do 1904, a cuja pagamento,
bem como ao dos juros da mora devidos foi condenado por acordão de
3 de dezembro de 19:3n, sob de ser feita a necessário cobrança judicial exeent iva
Diretoria de Tornada de Contas, 29 de novembro de 1938. — José
de Morais, diretor.

Tribunal de Contas
DifiET013.11 DE TOMADAS DE CONTAS
Pelo presente edital, fica intimado o secretário da Capitania
dos Purto,,,- da Baia, (.;;, valdo Bittencourt Sanches para, no prazo de
trin t a (30) contados da data da publicação deste, fazer alegações em sua defesa, se.a.,ro o alcance apurado de 7514800, sendo:
554800, de consignações pertencentes ao Instituto da Previdência;
110$000, também de cons:guações. em favor da Companhia Garantia
Baiana, de:xadas de re,..ollier; e b0$:000, de consignações, ainda em
favor de Josp f.uiz de Cervallia, deixarias de pagar, débito verificado na agência do 13anco do Brasil, na Baia, para ocorrer às despesas
com o pagamento do pessoal ativo 'e reformado da mesma capitania,
no mês de abril de 1935, e bem assim, a a p resentar as procurações
a
que se referem as fõihas do pagamenta. sob os fls. 5, 6, 7 e 9
1, (MO
deixaram de acompanhar o prox..easo de comprovação de adiantamenta reerbido.
fri
Ton)r)..ia c4,;_, Contas. 23 de nove -libe. ' de 1938.
--d•
José de Moraes, diretor.

,•
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Tribunal de Contas

DProbro de 1928

Recebedoria do Distrito Federa/

2.a St113-DIRETORIA
EDITAL N. 29
Peie peei' e ed : tid, !icem intimados es•herdeiros .de EmiPelo presente edital fica intimado Luiz Castilam, estabelecido à
Viana Lima Marinho, ex-agente postal de Bambul, Estado de Minas
Gerais, durante os periodas de 4-7-919 a G-1 43-930, 30-6-981 a rua Dias da Cruz n. 281 a comparecer a esta sub-diretoria, afim de
26-5-934 e 3-6-e34 a 27-10-935, para, no prazo de trinta dias, con- prestar esclarecimentos sobre o processo n. 37.801 de 1937, cueforme
tados da data da publicação deste, alegarem o que fór a bem de seus despacho, no prazo de quinze dias, a partir desta data, sob pena de
direitos, constituírem procurador na sede deste Tribunal ou produ- revelia* e na forma da lei.
2.a Sub-Diretoria, 6 de dezembro de 1938. - Bano l;randão.
zirem documentos sõbre a iniporteecia de t;e300, ou declararem o
domicílio, para o efeito de ser nele notificado das decisões proferi- sub-iiiretor.
das na tomada de contas, sejam elas interlocetóriae ou definitivas,
sob pena de revelia.
Recebedoria do Distrito Federal
O débito acima provém de sèlos a meu •ncunt1 . ados na iigên2. a SOB-DIRETORIA
eia em 1925. (Processo n. 37.53./118).
Lee e oria de Tornada de tonta, 21 le •iovembro de 1938. .EDITAL N. 30
Josi d . Moraes, diretor.
Pelo presen t e edital fica intimado Firmino da Silva Carvalho, estabelecido à rua Visconde de Itarnara.ti n. 26, a comparecer a esta subComissão Cen:ral de Coinj,vas
dirdioria, afim de prestar esclarecimentos sobre o processo n. 35.621
de 1937. conforme despacho. 'na prazo de quinze dias, a partir desta
A eienis .. ,.ão Central de Compras d.i goveeno federai leva ao co- data, sob pena de revelia e na forma da lei.
dilua), elo dos Srs. intercesados que, fie :e. , rdo coai u art. 1. 0 , do
2. a Sub-Dire' urja, 6 de dezembro de 1938. - Buéno Brandão
'decreto il. 20. 1/60 de 30 de setembro do 1031 ,, u'eita para o dia 11 de sub-clirclur.
dezeinl,:olo 1038 ofertas de cotações rara i . s remisiçiess coeslantes
da reee. ão abaixo, rujas especificações se 1.,..11,111; t).fi: das no local
Recebedoria do Distrito Federal
cies ido, na sede das comissões à avenida Graçe Aranha n. C2.
2. a SC13-D1RETORIA
lleqiiisiçfnj - Material
EDITAL N. 31
113.139 - ?,lat. elétrico.
intimado Juão Campelo Serra Rosa, esente
edital
fica
Pelo pre,z
i13.161 - Mat. Isotografic,
tabelecido
à
Avenida
Atlântica
n. 374, a comparecer a esta sub-di; i .11I-A
lAmpatlas ercas.
retoria, afim de prestar esclarecimentos sobre o processo n. 17.925,
111.150-A - leella de aço.
de 1937, conforme despacho, e no prazo de quinze dias, a partir desta
i15. 107-B - Mat. p/desenho.
data, sol) pena de reyelia e na forma da lei.
. 120 - Mat. peuesenho e pintura.
I26.095-A - Mat. de expcdiente.
2. aetoria, G de dezembro do 1938. - Buêno Brandão,
seb-direlor.
202.031 - Tampos de vidro.
DIRETORIA DE TOMADAS DE :CONTAS

.92.032 - Lixa «agua, etc.
209.028-B - Mat. de expm.lionte.
221.1;0/8-A ele.
226.325/7-A - Mat. ( i e exnedienlb.
1'27.287/8-D - cortetroi, etc.
2t:8.206 - Tecidos, etc.
210.139-B - Césio met ',Itco
- Microclase
..:11
217.057-9 - Drogas, etc.
251.26:3-A • - Mat. de expejient,
:.',51.269/71't intas, etc.
2e2 178-B - Ferragem.
-.37.031.- Tinta 1i/impressão.
meincanientos, etc
._00.101 :G/1 .010-A - Borracha.
.13.320-13 -

iiieteõetioPia lio Distrito Federa/
2.a SUB-D1RETORIA
EDITAL
32
Pelo p reseete edital fica intimado José Pinto Rodrigues, estabelecido à rua Barão cie Seriem) n.-16, a comparecer a esta sub-diretoria, afim de prestar esclarecimentos sobre o processo n. 17.522 de
1937, conforme despacho, no prazo de quinze dias, a partir desta data,
sob pena de revelia e na forma de lei.
2. a Sub-Diretoria, 6 de dezembro de 1938. - Buêno Ifeandao
sub-Ji retor .
-Recebedoria do Distrito Federai
2. a sun_nrnEToniA
EDITAL N. 33
Pelo presente edital fica intimado Gabriel Cosme, estabelecido à
avenida Teixeira de Castra n. 150, a comparecer a esta sub-diretoria,
afim de prestar esclarecimentos sobre o processo n. 13.372 de 1937,
conforme despacho, no prazo de quinze dias, a partir desta data, sob
pena de revelia e na forma da lei.
2. a Sub-Diretoria, G de dezembro de 1938. - Bano Brandão.
sulj-.ii reler.

eDI 1/etil'a

113.374 - .Muflas de "Alunduin'.
i;w2.(i3t, - de expediente, ele
G15.251--A - Mal. ,Árurgitu.
1;15.281 - Papelão, etc.
i t 11).010-A - Mat. 11/limpeza .
i .2( .183 - Cmp ii-tur Ue
- Juntas p/inanipula-lor.
910.0?3-A - Esquadros.

elef-ebezior:o doDistr:to federal
2.e SUB-DIRET0111.3

Recebedoria do Distrito Federal
2. a St; B-DI RETORIit
EDITAL N. 34
opeesente edital fica intimado Augueto Carvalho da Rocha,
p-!
-e" (10 à rua :Virão Reis n. 12. a compa ..e .. er a esta sub-diretoPelo presente edital fica intimado . Manuel Marques, estabelecido
ri nt . m de prestar eselareimentec c obre o orocasso n. 42.113 de à travessa Martins. n. 35. a comparecer á esta sub-diretoria, afim de
-oreenene despacho, no prazo de quinze dias, a partir desta data, prestar esclarecimentos Sobre o processo n. 11.783 de 1937, cri "orme
see [e -et de ri velia e na forma da lei.
despacho, no prazo de quinze dias, a partir desta data, sol) pee , de re'e lib-Drieforin. G de dezembro de 1938. - en ,hto Brandão velia e na forma da lei.
kr .
ler.
2.a Sub-Direttoria, 6 de dezembro de 1938. - Buênet Beandão,
sub-diretor.
EDITAL N.

2'7

Recebedoria do Disa'ito Fedual

Recebedoria do Distrito Federal

2. a SUB-DIRETOBIA
EDITAL N.

SUB- DIRETORIA

2.8

preente. ,,,,atal fica intimado Pe.dre. Cristovão, estabelecido
Geneelheieo • Qeleelo n. 596-Ae a comparccçr'a esta sub - diretoria,
., de prestar esclarecimentos 'sobre o processo n. 33.739, de .1938,
to; 'ow,n,e.. clespeçho, no prazo de quinze
partir „desta, datar, sob
,„
pe • de raveliri e ua foraj a da lei. .
2. 4 Sub-Direttoria, 6 de dezembro de 1938. - Buénp Bratuido,
bk4li-0.11:et9S.
•

: •

3

EDITAL N. 35
Pelo presente edital fica intimado Mariano Palário, estabelecido à
travessa Luiz Gama n. 23, a comparecer a esta sub-diretoria, afim de
prestar esclarecimentos sobre o processo n. 9.939 de 1937, conforme
despacho, no prazo de quinze dias, a partir desta data, sOb,pena de
revelia e na forma da lei.
2.a Sub-Direttoria, 6 de dezembro de 1938. - Mano Beande10,
sub-diretor.

ni.ç.nio *OFICIAI; r(SeRrld

OuWisIti.-Teirri

: Recebedoria do Distrito :Federal
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Diretoria de •a'úa

(COMISSÃO DE CONCORRÈNCIAS)

2.a SUB-DIRETORIA
EDITAL N. 36

EDITAL DE RIIMIÉNCIA E / Dg RETIPItIAÇÂO

Pelo presente edital fica intimado Herculano Silvio de Miranda,
estabelecido à rua Santa Clara n. 70 apart. 4, a comparecer a esta
sub-diretoria, afim de prestar esclarecimentos sobre o processo nú-

mero 8.583 de 1938, conforme despacho, no prazo de quinze dias, a
partir desta data, sob pena de revelia e na forma da lei.
2. a Sub-Diretoria, 6 de dezembro de 1938. — Buêno Brandão,
sob-diretor.

Recebedoria do Distrito Federal
2. a SUB-DIRETORIA
EDITAL

••

IV

1. De ordem do Exmo. Sr. contra-almirante diretor geral de
Fazenda, chamo a atenção dos interessados para o edital que se acha
publicado no Diário Oficia/ do dia 3 do mês de dezembro de 1938, afls. 24.430-34, relativo à concorrência administrativa que será realllizada nesta diretoria, no dia 9 do corrente, para fornecimento de artigos constantes dos grupos 35, 53 e 54.
2. Previno, outrossim, que no referido edital devem ser feitas
as seguintes retificações:
Grupo 35

linha, leia-se: linho.
No item 32, onde se
Onde se lê: Os mostruários da Imprensa Nacional, leia-se: Os
mastreados da Imprensa Naval.

37

Pelo presente edital fica intimado José Moreira Blanco, estabelecido à rua Dias: da Cruz n. 20. a comparecer a esta sub-diretoria, afim
de prestar esclarecimentos sobre o processo n. 1.949, de 193S, conforme despacho, no prazo de quinze dias, a partir desta data, ..sob pena de
revelia c na forma da lei.
2. a Sub-Diretoria, 6 de dezembro de 1938. — Baúno Brandiu-,
sub-diretor.

Caixa de A morlização
N. 16 — EDITAI
Faço público que, tendo-se extraviado uma apólice "Uniformizada", de 1:0004+000, n. 203.151, inscrita' em nome de Bernardo Itosa,
brasileiro, solteiro. será expedido novo titulo. em substituição, se, no
prazo de cinco dias, coutados da publicação deste edital. nenhuma reclamação fôr apresentada.
Em 5 de dezembro de 1938. — Gladstove P fulrio)les Flores, di
relor.

Grupo 53
No item 9 acrescente entre ou e equivalente, a palavra "na-

elonan

No item 17 a marca do elástico é Fáber.
rr.n\ clope, ú 12 x
No item 18 a Meili .- !P
t.or f o lhas, leia-se: por 500 folhas.
No item 20, onde se
í;rupo 54

• ' , C P H 2-Se 0 número de ardem 6-A.
cis, itens 6 e 7,
Os números de ord .I. 19. :",, 27, 31' e 33 devem ser yrndpvHamente , os Srs. concorrentes
cluidos por estirem ieii
'esp^cl1 vos espaços, afim de que não
deverão deixar em briiiico o
seja ultrarin n MaDa
!eia-se: 55 x 75.
x
N.-) item 29. onde se lê
1-10Xa.
nos;i,
No item .1 ,1, onde
'73 pira 34-P-1.
Relif i no P -se O .5DobiA0
ra-se: Vitória.
No item 71. mal,O item 11C clero se: lo rto seçiminte modo: Rosa (tipo márt'orninto G8 x 98, folha.
more cie 70 ;mitos
Coiri:o de Couro: ,-.4arinlia, G de dezembro de 1938.
:.-e'n.clor naval, secretário.
Spoetaiij, enpi;-. ••

Caixa de Altioetização
Wre'tiriodo Ft,":7,enda

N. 15 — EDITAI..

coNcooni::NcíAS)

Faço público que, tendo-se extraviado Unia ;11)01 ice "Uniformizada " . de 1:0004000, n. 203.149. in'scrila eln nome de Abdon ltosa,
brasileiro, solteiro. será expedido novo titulo, em substituição, se, no
prazo de cinco dias, contados da publicação deste edital, nenhuma reclamarão fôr apresentada.
Em 5 de dezembro de 1938: — Gladslunr Rodriyue,s. Flores, diretor.

MINISTÉ1t10 DA NIAllINItA
Diretoria ue Fazenda

Eovr,s.r.

IsE,i,id:NciA E DE nri-rnicAçao

1. De ordem do 1"..eno. Sr. conl,ra-almiranie,diretor geral le
Fazendn , erm i mien por conveniência do .5e!n.:»•, fn i adiada para o r til 1:: ; do corre n te mês, às 14 lwra c . á rea:i"Acoogtle":.e •'Padaria",
conenrrênc;as- dazaer,
para ns fornecimentos no ano de 1'939,
de 24 e 29 de novembro Ultimo.
cor:ror:me os resperti‘es
.• Com iSf:., i7:11 de — Diretorin de Fazenda, G de dezembro -de 1938. — Jos' 8-iomel l i, capitão-tenente, contador naval,
secret avio .

(COMISSÃO DE CONCOHIlikNCIAS)
EDITAL DE REFERENCIA

E DE

DETIED::A(.:ÃO

1. De ordem do Exmo. Sr. contra-abniranto diretor geral de
Fazenda, chamo a atenção dos interessados para o edital que se aia
publicado no Didrio Oficial do dia 3 do mês de dezembro de 1938, a

Diretnria de ir:atenda
((:omif, sm)

CONCORIUNCIAS)

ED:TAr. DE eErERENCIA

fls. 24.430, relativo à concorrência administrativa, que será realizada nesta diretoria, no dia 9 do mês d o dezembro de :1938, para

1. De ordem do Exte.,-, . Sr. contra-almirante diretor geral de
Fazenda, clrimo a atenrão ci o, interessados para o edital que se acha
publicado no Diório Oficíut do dia 5 do mês de dezembro de 1933,
à fls. 2'i.527. relativo à concorrência administrativa, que será reali-

Diretoria de Fazenda

Diretoria de Fazenda

(COMISSÃO DE CONCORRÊNCIAS)

.(C0à1ISS3.O DE CONCORRÊNCIAS)

fornecimento de Bóias nara a Diretoria de Navegação.
2. Outrossim, comunico que no referido edital onde se lê
"DF-7", leia-se: "DF-1".
zada nesta diretoria, no dia 12 cle dezembro de 1938, para forneciComissão de Concorrências da Diretoria de Fazenda da. Marinha, mento de artigos constantes do grupo 14.
6 de dezembro de 1938. — José Sportelli, capitão-tenente, contador
Diretoria de Fazenda. 6 de dezembro de 1938.. — José Sportegi,
naval, secretário.
capitôo-tenente, contador naval, secretário.

EDITAL DE REFERÊNCIÁ

De ordem do Exmo. Sr. contra-almirante diretor geral de
Fazenda, chamo a atenção dos interessados para o edital que se. acha
publicado no Diário Oficial do dia 3 do mês de dezembro de 1938, a
tis. 24.430, relativo à concorrência administrativa, que será realizada nesta diretoria, no dia 9 do mês de dezembro de 1938, para
fornecimento de artigos do grupo 39.
Diretoria de Fazenda, 6 de dezembro de 1938. — José Sportelk
aapitão-tenente, contador naval. secretário.
1.

EDITAL DE REFERÉNCIA
, 1. De ordem do Ezmo. Sr. contra-almirante diretor geral do
'Fazenda, chamo a. atenção dos .interessados para o edital que se soba
•publicado- na Diário Oficial' do dia 5 do mês de deliembro de 19*
à fls. 24.522, relativo 'à concorrência administrativa, que será realizada nesta diretoria, no dia 12 de dezembro de 1938, para fornecimento de artigos Constantes do grupo 18.
Diretoria de Fazenda, 6 de dezembro de 1938. — loed Sport"
• capitão-tenente, contador naval, secretário.

r a -feira . 7•
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:(Sepção 1)

Diretoria de Fazenda

Dr,zen-lbro:de 1 D3G

.13olgilhíio. de :GliM'ÇlgS-•

•I"'•

(COMISSÃO DE CONCORRÊNCIAS)
EDITAL DE REFERÊNCIA E DE RETIFICAÇÃO

1. De ordem do Exmo. Sr. contra-almirante diretor geral de
"senda, chamo a atenção dos interessados para o edital que se acha
~Deado no Diário Oficial do dia 5 do Mês de dezembro de 1938,

EDITAL PAU.

O

CONTRATO DE DENTISTAS NO

3.0.

Fica aberta nesta' data a inscrição de candidato. s eirura
gitiee dentistas contratados para o B.O.
1 —

7, .

II — As•inscriçõe,s serão encerradas 69 dias após a publicaçãoj
•deste edital.
III — O número de vagas que cabe ao B.O. é de dulia vagas,
41 fls. 2-4.522-23, relativo à concorrência administrativa, que será
os vencimentos mensais de 7008049.
realizada nnsta diretoria, no próximo dia 12, para fornecimento de sendoIV
— Os candidatos serão admitidos mediante oono
. urso de.
artigos conaTantes do grupo 19.
titulos.
Previno
outrossim
que
no
-referido
edital
devem
ser
feitas
2.
V — O contrato será válido para o ano de 1939, sendo renovada
as seai-intes retificaçeées:
anualmente de acordo com a legislação em vigor.
Grupo 19
VI — Os candidatos, ao se inscreverem no conotará, deverão
Os Srs. concorrentes deverão tbaudonar os atuais números de declarar que se comprometem a instalar no Btl. um gabinete de sua; .
erdeni, por terem saldo com incorreções, e fazer a devida retificação, propriedade para execução dos serviços profissionais às praças da
;to , ç , numerar de a' a 95, dando um úmero para cada item.
Unidade, cujo material deverá constar rigorosamente do que está;
Onde se lê: 55-19-C-14-Cadernal de ferro 3.0: de ", um.
consignado na tabela 2, publicada no B.E. n. 106, de 10 de abra
Leia-se: 17-18-C-14-Cadernal de ferro 3-C: de 8,
de 1932. A instalação deverá ser feita dontro do prazo máximo .del
Comissão de Concorrências da Diretoria de Fazenda da Marinha, 15 dias após a publicação do contrato no Didriio Gateia/.
r‘ , dezembro de 1938. — José Sportelli, capitão-tenente, contador
VII — No caso de serem contratados 2 candidatos os encargoa
l, coutado.
da instalação serão repartidos igualmente entre ambos. Os casos de
dúvida sobre a montagem do gabinete serão resolvidos pelo Com ancha
co Bata/hão.
KINISTÉMO DA (Uld:EtRA
VIII — Caso só seja contratado um candidato caberá ao mesmo
á instalação' inicial de todo o gabinete, ficando-lho assegurada a ia,
denização, pelo segundo contratado, da meabde da importaalcia dis?Pitnei-a ETormação Sc-r1 F.târta r!leglonal
pendida. A indenização se fará em dinheiro ou em peças para substituir as pertencentes ao primeiro contratado.
EDITAL PARA VENDA DE ANIMAIS
IX — Nenhuma impor/Anda poderá ser pedida ao Btl. a titulo
indenização pelo desgaste de peças do gabinete ou sua inutilicom a autorização do • Senhor Coronel diretor da IDI- de
reaa. .: c..temonin o Veterinaria, e de ordem dc Senhor Capitão mé- zação.
X — A instalação de uni gabinete por conta do Estado implicará
.1criato Augusto Monteiro •da Cunha, comandante da la
dico i
Su.nitária Regional; serão vendidos em hasta pablica 11 na retirada do gabinete particular dentro do prazo de 5 dias a partir
Forni
(onze' :mimais tornados imprestáveis para o serviço do Exercito, às da data fixada pelo Comando.
do dia de dezembro próximo vindouro, no quede/ da Prip ovo
XI — Para conhecimento dos interessados daciara-se que a lemeira aoarnaoao Sanitária Regional sito à Avenida i'ectro H n. 383.
gislação que rege a admissão de cirurgiões der:listas contrata:ias:
iaaartal ara São Cristovão, 24 de novembro de 1938. — José Otinn- acha-se publicada no D.O. de 26 de novembro do corranta ano,
páginas 23.745. — Afonso Fernandes lionteiro !P ilho, capitão aju.!;..?.(::;..a !Za Silva, 1° tenente de Adm. Almoxarife.
dante e secretario do C.A.
Fá-fialcat de V.a:criai earaU'a -Geaas
--ia - E3 a a
o dos • intereasados para .o edital de concoraaministrativa, publicado. no Diário 01 letal de 2 do corrente,
2.322.
DIlliyar(al trA 1)0 ArialUIVO

•

Do)

EXÉRCZTO

(oito) dias a eia Diretoria
• :ani..ecimenlo dentro do pi L.' de
letra li deste aairdaterio, Gen'il Alves de
Go (:/ ur.!lro

,

aa :ar faltando ao serviço desde o dia 14 (quatorze) de no,•-.
•••.'rrerit ruo, sem causa juatif:;aoiv, de ordem do senhor
ri .rles4:‘ A.rouivo faço ciente ao servente do Quadro
(4enlal Alvas de Sant'Ana, que deverá com: r ate
a osta :)iretor:a Centra da prazo maximo de 8 (oito) dias a
;
aata, e que, si não c(.mparecer, lhe será aplieada a pena
• o rtigo a'a parágra.fo
dia lei ......d2, de 1 de fevereiro
rege o as3nnlo.
19a8. — adoto cie A?mirc4e Costa, capitão
'
aezcniaro
C - ‘-.:;:cte.
d;,,3 ne.ernr.P.,e2ttelz,É0

I

Ta:a.a.:a:aDE CONG0RP.ÊNCIA
aviso
a atenção dos interessados para o editar de concor. aaaa on•ecirnentos a csla. C. R., durarte o ano de
a vindouro, publicado no "Diário Oficial" de 25 de noia 2:3.a95. Cutrossina chama-se a atenção
2"000S abaixo:
a.aos a nalavra caução, deve-se ler a expressão: "feita
•a:onamica do ic de Janeiro".
•— taado:.! os documentos exigidos na clUsula r, podem
por csrtidões, passadas pela D. 1. O. ou S. II. R.,
c j i: c..m
Co aviso 7,58 le 121X11937.
'sV -- Todos os aatigos à fornecer serão entregues pelos forsede da repartição, dentro dos prazos respectivos.
Á adia!aa,fração, no interesse dos cofres públicos, re'eit rio anol;:x a presente coneorrênaia, bem como de
:..;11..!iiva:-.ente qualquer dos artigos adjudicados eia
: aa.
:a:irado:de da aondiçÕes, por preços mais
•,

,
t•

•,E • sal.atituiaaa a cE isula XXIV). Os artigos dos
são ca saguiritee:
. 0 irra: a '3E10 se aelin oual icadc.
17~ Vaseoweclus, 2'
• :ta:a:a:loa° do C. A.

Décimo Que., :.'to 1.ReoinleMo do "..n!.?antaria
CONCORRÈNCIA ADMINISITRAT1VA
• De ornem do senhor coronel comandante desta uniaade, faço
público que, de acordo com o art. 52, au Código de Contabilidade
Pública da União e avises mini.Leciais números 758, de 12 de novembro de 1937 e 35 de 9 do mês próximo findo, se acha aberta a
inscrição rara fornecimentos de artigos necessários ao funcionamento
do serviço de rancho durante o ano de 1939, sob as segu:ntes condições:
1' — A inscrição fiir L se-à meliante requerimento dirigido ao
senhor comandante. do Regimento, apresentando-o ao gabinete do
Fiscal administrativo até as nove horas do dia
do corrente.
2' — Os pedidos de 1-o-crição deverão ser bem claros, indicando
o peticionário, discriminadamente os documentos que apres.enta, bem
como o ramo da indústria ou comércio.
3' — Apresentação dos seguintes documentos:
a) registro do contarlo social da firma no •aa : partamento dc Indústria e Comércio, com declaração de capital;
b) documento com publicação do decreto auto a izando a funcionar
na Repblica, caso •de trata de firma estrangeira;
c) documentLs provando haver pago, corno -,leauciante, impostos

federais, estaduais ou municipais (os últimos)
d) documento do Ministério do Trabalho que prove cstar cumprindo a lei de dois terços;

e; quando se tratar de fornecedor, importador, provar com documentos da Alfandega essa qualidade (guia de sèlo);
f) quando se tratar de sociedade anônima, provar sua constituição legal pelos estatutos.
4° — Os documentos acima referidos deverão ser sempae em
original ou em certidões legais, os quais, com exceção das cauções,
cujos recibos serão apresentado diretamente a este Corpo, poderão
ser substituidos por certidões passadas pela D. I. G. ou S. I. R.
5' — As propostas, em três vias, serão apresentadas dentro do
prazo acima, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo além do
sélo na -primeira via, data e assinatura do proponente, bem como os
preços em algarismos e por extenso, dos artigos pretendidos.
6° — Os artigos constantes da presente concorrênaia serão todos
de primeira qualidade e postos no quartel por conta do fornecedor,
onde fi carão sujeitos ao exame médico e do aprovisionador, que
poderão devolvê-los, caso não satisfaçam qualquer condição, ficando
o fornecedor obrigado a substitui - lo no prazo de 24 horas sobre pena
de multa de 20 % sobre o total do pedido, cujo artigo tenha sido
rejeitado.
7° — Não serão tomadas em consideração propostas que confia
verem vaiIaenc não previstas no edital de concorrência.
8° — Jiligado que for a idoneidade do proponente, ciciatro de doa
dias a partir do encerramento da concorrência (portanto, dia 21). as,
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:
propostes serão al.;ertros na presença dOs 'ifiSe'ressados que o dese3. Cebolas; quilo.
tgareli,.
3-A. Cebolinha, quilo,
- A administração do Regimento não se . responsabiliza pelos
4. Colorau, quilo.
f-goraeeirin,;¡os-feilosi.mediante. pedidos que não se revidam *de todas • 5. Curninho, quilo.. fasaisades legais (empenho, oficialização do mesmo, etc.) . .
. 6. Laranjas, cento.
I" - As cordas deverão ser apresentadas-em tis vias, acom7. Louro, quilo.
panhadas dos respectivos pedidos até o terceiro dia útil de cada moa,
8. Legumes sortidos, quilo.
afim de serem liquidados • no prazo ;de oito dias e pagas no de quinze.
9. Tomates, quilo.
:I - Os preços durarão' sempre quatro ineaffi • prorrogados 10. Verduras sortidas, quilo.
par igual prazo sucessivamente até conclusão do ~Meio, si antes
Material de limpeza:
•de 1 dias não for pedido pelo interessado a altaraçãO de pregas.
I - Os negociantes interessados que já possuirem caução depo.
1. Desinfetantes líquidos, em lata. litro.
Miada na Tesouraria do Regimento, ficarão dispensados da apresen2. Enxugador de borracha, um
tação da mesma, para o efeito de inscrição, mas deverão antes provar .3. Inseticida em líquido, litro.
com documentos a existência dessas cauções.
4. Palitos, caixa.
la• - Para garantia dos fornecimentos, os adjudicatários e,au5. Pó de tijolo, quilo.
•
bionarão dentro do prazo de 5 dias a partir da data em que receberem
6. Potassa, quilo.
7. Sabão em sólido, quilo.
• às respectiva notificação, uma importáncia até 10 % °alentada sobre
ió total dos fornecimentos provaveis até 50:0004000 e mais 5 % sobre
8. Saponaceum, barra.
ps que exceder desta importância.
9. Soda cáustica em lata de quilo, lata.
14' - A presente concorrência dependerá ainda de sua.aprovaçío 10. Tijolo para arear, um.
par parte das autoridades superiores do Exército, a quem vai ser
Vassouras de piassava. uma.
'enviada sua apuração, ficando ainda reservada à administração o 12. Vassourinhas de piassava, uma.
•direito de anular a mesma.
Combustivel:
- Para facilidade da sua execução e respectivo contróle, fica
1. Oleo combustivel, quilo.
a fors.ecimento dividido nos seguintes grupos:
Observações - Na sede do Serviço de Aprovisionamento, os inGRUPOS DOS ARTIGOS A SEREM FORNECEDOS
teressados encontrarão afixados, em detalhas, copias de requerimenGêneros e &ores:
tos, propostas e tudo mais que for necessário, para os devidos esclarecimentos, além de se encontrar, diariamente, das 8 às 12 horas, o
r 1. Acucar refinado, extra, quilo.
respectivo oficial de aprovisionamento para prestar os devidos es2. Acucar refinado de primeira qualidade.
clarecimentos.
• 3. Arroz agulha de primeira, quilo.
Quartel em 5. Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, 2 de dezembro
• 4. Arroz "Bleu-Rose", de primeira, quilo.
d r, 1938. - Oscar Garnier da Silva, 1' tenente de administiasirM
5. Azeite de Oliveira, estrangeiro, lata de quilo.
.(aprovisionador).
G. Banha de porco de Porto Alegre, quilo.
I, 7. Banha de porco de Itajal, preço de quilo.
Primeira Circunscrição de Reeruta.nen(o
8. Bacalhau do Porto, quilo.
; 9. Batata inglesa nacional, brancas, quilo.
CONCORRENCIA ADMINISTRATIVA
,10. Batata inglesa nacional, amarela, quilo.
De ordem do Sr. coronel presidente do Conselho de Administra.
.11. Cangica, quilo.
ção, comunica-se aos interessados na concorrência para fornecimen'12. Farinha de mandioca, quilo.
13. Farinha de milho, quilo.
to a esta C. R., publicada no "Diário Oficial" de 2.5 de novembro
84. Farinha de trigo de primeira, quilo.
próximo findo, que nas respectivas propostas não devem ser con1i15. Feijão mulatinho especial, quilo.
siderados os artigos que figuram no edital, sem prefixo, sob o titulo
Material usado na C. R." ou somente "Usado na C. R.", em vir146. Feijão preto especial, quilo. .
Fubá de milho, quilo.
tude da determinação do Sr. ministro da Guerra, em aviso n. 837,
48. Goiabada, quilo.
de 22, publicado no D. O. de 30. tudo de novembro próximo findo.
ila. Macarrão, pacotes de 1 a 5 quilos.
- Luiz Gonzaga da 'Costa. 1.0 tenente de administração, almoxari20. Manteiga de primeira qualidade, quilo.
fe-tesoureiro.
21. Massa para sopa, branca, quilo.
22. Massa para sopa, amarela, quilo.
Segunda Região Militar
,x3. Mate em folha, quilo (de primeira qualidade). ..
prvisxo DE INFANTARIA
SEGUNDA
'24. Ovos de galinhas, dúzia.
25. Quei jo de Minas, q uilo. •
ZIOSPITAL MILITAR DE SÃO PAULO
,e6. Queijo parmeson, quilo.
Concorrência administrativa
7. Sal moído, quilo.
28. Talharim, quilo.
De ordem do Sr. presidente da Comissão do Rancho e em virtu29. Toucinho salgado, quilo.
de da autorização do Sr. ministro da Guerra, em aviso n. 35, de 9
90. Vinagre nacional, litro.
de novembro deste ano, faço público que se acha aberta na SecretaCarnes:
ria da Comissão de Rancho, até as 10 horas do dia 15 cio corrente mês,
á inscrição para fornecimento de artigos de gêneros alimentícios.
1. Carne de porco, fresca, quilo.
necessários ao consumo do Rancho, durante o ano de 1939, obede'2. Carne de porco, salgada, quilo.
cendo às seguintes cláusulas:
3. Carne sêca de primeira, quilo.
1.a A inscrição será feita mediante requerimento com a for/ 4. Carne verde, de vaca de Primeira (Iombe õti "fita", alcatra,
mal
declaração
de completa submissão . a todos os preceitos que regem
coxo duro, coxão mole ou chã de dentre. lagarto, N.t4/
as concorrências administrativas e normas deste edi t al. dirigido
patim e catrecosto), quilo.
ao Sr. presidente da' Comissão de Rancho do Hospital Militar de São
3. Galinhas, quilo.
Paulo.
6. Linguiça de carne de porco, quite.
São documentos essenciais à inscrieão e que devem acompanhar
a. Linguiça de carne de vaca, quilo.
o requerimento:
8. Mortandela, quilo.
a) Registro do contrato social ou da firma individual no Dopar9. Paio, quilo.
tainento Nacional de Indústria e Comércio, com declaração expresa
O. Viscerais de bovino, quilo.
do capitai.
Pão fresco:
b) Estatuto em originai ou "Diário Oficial" em que se acham
publicados, com a provação e registro, quando forem sociedade anô( .1. Pão mixto (15 %), quilo.
nima legalmente ccrnstituidas, de acordo com o decreto n. 343, de 4
.2. Pão de trigo, comum ou cilindrado ..(farinha de 11 ., quilo.
de junho de 1890.
o) "Diário Oficial" com a publicação do decreto autorizando a
i.
Café:
funcionar na República, quando se tratar de firmas estrangeiras.
koi. Café moído superior, quilo,
d) Quitação 'dos impostos sobre a renda ,municipais e federais,
I p. Café moído bom, quilo.
sempre os últimos.
e) Certidão de que trata o § 1. 0 do.art. 33 do regulamento anexo
Pescado nacional:
ao decreto n. 21.291, de 12 de agosto de 1931 (lei dos dois tereos).
1. Pescado nacional do primeira, sem visceras e sem cabeça (ga-o
1) Declaração escrita do negociante indicando o ramo de sua in/
ropa, badejo, robalo, linguado, misco, pescada e pescadinha), dústria ou de seu comércio, afim de. serem inscritos -para concorrer
quilo.
grupo ou grupos de artigos que são de sua especialidade. Estn deg. Pescado nacional do segunda, sem visceras e sem cabeça (cor- no
claração devera ser provada com documentos próprios. alem cia. livina, enxova, namorado, vermelho, tainha, etc.), quilo.
cença da Prefeitura, de negociante em grande escala. Cabe às unidades interessadas o direito de verificar "in loco" e em qualquer tempo,
Frutas, verduras e temperas: .
se o negociante possue em seu armazem o depósito e na proporção
. Alho. quilo.
das responsabilidades que assumirá se tirar algum fornecimento,
I . Bananas, cento.
artigos do gênero que constsm da sua declaração.
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g', k...ce":::.r.1ãe e guia de selo de Alfàndega, provando que é inieor•Serviço e4situa1 s.o7fre,RispoíAe:
.tador eteeeeede escala, quando se tratar de artigos de pro:edência
Chama-so a atenção dos interessados para o edital de -eõncorestrangeea,
página,
A• ;!::..;,:ffo provando que cumpri1 . fielmente o último contrato rência publicado no "Diário Oficial" de 6 do corrente,
24.605..
0v i. cel.ebeede com o governo.
C'e- e:eme:antes acima deverão ser, sempre, em ceigieal ou em
egeis.
eNe '
É.3
;;edicios te , inscrição deverão ser hen:. cle.rcs, dcolarando
1Cepanitarneugo NLe:°.eae:: CjiE. Luão Ln:f.rnall
•• eiscriminademente, os documentes que aprese,nle.
.
relativos aos impostos federais o municipais
Chama-se a atenção dos inteeesseilos para o edital de concoree.e.um més depois da data legai para a sua renovação
• ,e eue ilá g apresentar, dentro desse tampo, os novos do- rência publicado no "Diário Oficial" de :10 de novembro do corrente,
:ser' oxcluido e não poderá, sem que os 'Legalize, tomar à p'ágina 23.145/146, sobre a construção Ge um galpão destinado à
lavagem de vagões em Santa Cruz.
ceelcoerências.
• ía
exceeão das cauçi:es, cujas importancias ou recibes
eeieaeues diretaleente a este Hospital, poderão da demais
SermAçodeVz.zeiel
se- peesentes ao Service de Intendência. Regional, que juleenceiade dos concorrentes, ,oinecendo aos mesmos as eerChamo a atenção de quem possa interessar que este Serviço, em
: seeeirão para insceição na presente concorrem:ie. Dessas sua sede,
no Largo da Misericórdia — Rio do Jarairo, •receberá, às
• ão claraincnte os grupos do artigos e prazo dentro do 13 horas do
dia 15 de dezembro corrente, propostas para o fornecic
a. se encontra habilitada o licita.
na data acima mencionada a idoneidade dos pro- mento dos seguintes inseticidas e fungicidas:
r erdenada a sua imediata inscrieãe se este subordinar- 9.300 quilos de bissulfureto de carbono retificado, marca ",:ndepen•
eões exigidas para o fornecimento.
ciência", com o mínimo de 99,5 % de pueeza, em caixas de
duas ou quatro latas,- de quatro ou cin:o quilos cada lata;
-- Os preços oferecidos não poderão ser alterados dentro de
e-os cri. data da inscrição, sendo que as alterações comuni9.120 guilos de bissulfureto de carbono retificado, marca "Jupiter",
• reerimenio, eó se tornarão ere!ivas após 15 dias do des• com o mínimo de 99,5 To de pureza, em caixas de duas ou
eener sua notação.
quatro latas de quatro ou cinco quilos rada lata:
a) as latas de bissulfureto de carbono deverão ter o gar- ,) rorneeimento de qualquer aitieo eabert: eo proponente
:rceiea o preço mais is e eato, não podendo, em caso Edgalo externo e ser fabricadas com folha de boa qualidade,
..: • 111U itl ..Crite recusar-se a satisfazer a encomenda, sob
resistente, pintadas e rotuladas, de acordo com as di s po•
eeeiuido o seu nome ou firma do registro ou inacrição
sições do Regulamento do Servieo de Defesa Sanitária
2,
iier conta dele a diferença.
Vegetal.
ieuelerele de condições, serão prefcridee os proponon- 10,000 quilos de cal virgem com o mínimo de 95 Cio de CaO ;óxido de
cálcio) em tambores hermeticamente Fechados, conforme
_..rica a Administração do Hospital com a libereadc de ados existentes no Posto de Defesa Agríco . a, à rua Equador
e en •,
ei;iges nas Secções Reciubolsaveis dos EetabeleciTI. 156, Cais do Porto;
Militares, cersie que os seus preços não excedam dos Nel5.000 quilos de sulfato de cobre com o mínimo de 98 % de pui
• e-iies.
reza;
- .Ns etineões serão de 5e9:: para cada grupo, sendo que o li400 quilos de "Pharolin" acondicionado em tambores de 20 quilos
,;i' veacer a coneerr encia para :ceie-c i mento de dois ou mais
cada um;
eoiTiente ema caução de 1:0008e00.
200 quilos de sulfato de ferro COM O mínimo de 98 % de Puentregr das oropostns será feita poios peopouentes jui• reza;
e,icee ate ee 10 1101 as do dia 16 deste mês, sendo a abertura e
4.000 quilos de nitrofosca IG Bc;
j rias mesieis procedidos no mesmo dia e,.s í.i horas.
1.000 quilos de nitrofosca IG C;
0.: arde is a v erem fornecidos serão sempre de primeira
1.000 quilos de enxofre molhavel (enxofre verlilado o um agente
•
de pre rtrenein nacionais. entregues no depósito do Serhidrosuspendente).
• .) n• • evisiona -acato, nos prazo , ta !t8 horas par aos pedidos
1) As propostas deverão ser apresentadas Cai 3 dias, sendo ee,s e ao meximo
horas para as pedidos diários.
Ieda a 1 via.
O, artigos que forem pele c' , ,-nisã r) de Rancho conside•
2) O proponente se comprometerá suustituh latas de bissul• nie qualichwe ou os que nem for •_-In entregues dentro do prazo fureto de carbono armazenadas no S. D. S. 'V., que se esvasiarem,
eido, serão adquiridos na praça por conta do fornecedor.
por defeito de embalagem, no período da um ene, e contar da data da
•• -- O não curiprilen t e l ' irra es,e i s cláusules por parte de entrega.
•
ele
• f . ,rde eonstitue uma irregelaridede do fornecimento, ficando
O
fornecimento
de
todos
os
materiais
atiTtna deverá soa no
3)
n •, inoiivo o concorrente JUji‘ii O ás seguintes penalidades: pela prazo de 10 dias, a partir da data da encomende.
o prejoizo 'oni a dife • erea de preeo com a aquisição
4) O pagamento será feito à vista; entretanto, esse só será ee3preçe por sua conta; pela segunda falta, a penalidade tuado
depois de terem sido os materiais submetidos à anl.lise no Ins•
:11;!:za ' ,cana •te 2Xe-000 C pLio. terceira falta, perda do
tituto
de Química e constatado o mínimo de riarua acima esp( eteo
e
exclusão
do
número
dos
ioenecedores
aceitos.
•
•
ficado;
Z;e temem-rent, s juleados i dôneos pela D. F. G. S. L R.
5) A8 quantidades acima poderão variar cara menos ou para
Li'etatieleeimento de Vatarial de :niendôneia, poderão
de, acudo com os preços oferecidos e dentro do crédito de que
preeente cencorrj.ecia para es ertigcs da sua espe- mais,
dispõe o Serviço para essa aquisição.
Y .11ng(.rinos TorRio de Janeiro, 6 de dezembro de 1933. —
:', g.ovorec rão ve responsabilizará por peidea verbais,
c-a mesmo escrito que não es revistam das formalidades res, Diretor.
•e ,
visto e ititeleeo).
•contes serão mensais, epressetades no fim da cada
., E C31tr,1211WvAD
ãn :Iquidadas :ao prazo de 8 dias o pagas no de 1.5 dias. IARNIISTÊMIED DO 711-C.1-:*T,iL:;ED, 2m y.:T27
.e-m-se na Secretaria da Comissão de Rancho, nos dias uteis,
d(.r.,3suer3M2ros
Enstittato de apoSto
eas disDosição dos interessados, as 'Ages dos grupos
d e e .' e-03 e artigos desta concorrência, cujos esclarecimento detaDEPARTAMENTO REGIONAL
'-ieeics pele aial de a.provisimarnerto, mor-etário
•.ea- , .1

•

:

In

Militar da Silo Paulo, em São Pauto, do dezembro de

7cJo Ewiristo roi, 2.° tments (11.13 ark.nink-:,,raçU Cnvo-

ro ee. Coreitsãe rIa Rencho.

Eco?r,2.cc Veterinble. do Ezër3Dám
edite:‘, avisa-se aos Interessados creaegt 06 aorana
e&te Escola,
,ra -f,t5bilta, 20 animais cavalares, pwtencentes
,enda F.e1-4 efetuada no dia 48 do corrente, às 8 boras
na sede desta Escola, na Avenida Bartolomeu de Gusmão.
-1 1 r, "
llio de Janeiro, 6 de .dezembro de 1938. — Alfredo da ÇOStn
capitão veterinário, presidente da Ç. P. R.
E:olnparlItizt E ,..:eol2 de Enciebbaríã
ei).\,tNleeTitee.-n 0
IMNSELII0
•
he,
••,•-,e,:.e,
Par:: ti
: .;

•

• -,

:

1,111.1 ;end.,

O • th•

.U05.

Pelo presente fica o Sr. João Bernardo cie Silva, outrora estabelecido à rua do Catete, 271, nesta capital, convidado a comparecer,
dentro do prazo de - dez (40) dias, contados a partir da publicação
deste, ao Departamento da 8 e Região do Instituto dos Comerciatios
(Rua Pedro Lesse, 27 — 4° andar, das 44 1/2 às 15 horas), afim da
alegar o que julgar util à sue defesa no processo n. 4.955/36, que
se instaurou contra o seu estabelecimento Comercial. Fica outrosim,
avisado que findo esse prazo, será o seu débito encaminhado à cobrança judicial nos termos da Portaria do Sr. ministro do Trabalho
de 15 de outubro de 1938.
Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 1938. — Nelson Lustosa.
(Cl—.7. 974-3-12-38-67$3004 vezes),

Conselho ~lona' do Trabalho
de 6biicor-

."Diário Crici:G"

SECRETARIA — l a SECÇÃO
Pelo' pr es ide fica notificado o Sr. João GonçAIV6s MS Oliveira
rilho para, mediante vista dos autos do processo referente ao inquéRito administrativo a que oeepondeu pa Eetrada de Perro 04te

•Oriarla-f eira 7

1-Vi1i1-rir) OFICIAL "(Sere;:ri

,•."1

C

_ • ,
-

ti
f) o comércio a ser explorado ea
de Minas (Rede Mineira de Viação), nesta Secretarià, pelo prazo de
10 dias, apresentar suas razões de deZesa, para posterior pronuncia- retalho, vedado o comércio em grosso;
mento do Conselho Nacional do Trabalho.
g r o contrato a ser lavrado dependerá de prévia audiancia
Rio eas Janeiro, 23 de novembro de 1938. — S. B. de ráarti2 DEAm e ulterior aprovação do Exmo. Sr. Interventor Federal.
C'aN; ilho, diretor, interino.
Trinta dias, a contar da presente data, às 14 1/2 hora.s, ria aulà
cia Comissão de Compras, cada proponente deverá apresentar a sue
proposta em dois envelopes fechados, lacrados e selados, com i0e000,
SeprierUNtioirto ::-.t.ekrE gt'k da T.:ndúste:a e Coméeeic
no fecho, ambos esses envelopes devem trazer por fora e por extensca
Primeira Secção
o nome dos proponentes, com as indicações respectivamente:
CERTIDÃO
a) (documentos de idoneidade e identidade);
b) (proposta de arrendamento). O envelope A conterá e s see
Em cumprimento ao despacho do diretor da Prirneira Secção guintes
documentos:
dast,: Departamento, exarado na petição protocolada no respectivo
a) prova de quitação do proponente com a Prefeitura, o Estado
livro desta Repartição em cinco de dezembro do corrente ano, sob o
número treze mil setecentos e onze, Certifico que se acham devida- do Rio de Janeiro e a União, devendo essa prova se referir a cada um
dos seus membros, caso o proponente seja firma coletiva, hipóteae
ine et .e arquivados nesta Repartição, sob o número quatorze mil e se- que
também deverá ser apresentado o contrato social, deviditineniia
i:e d is e seis, por despacho de primeiro de dezembro de mil novecentos e trinta e oito, os seguintes documentos de constituição da socks- legalizado.
A prova de quitação retro referida, não poderá ser feita com a;
deite anônima "CREDITO BRASILEIRO S. A.", a saber: ata da asse! da geral de constituição realizada em oito de abril de mil no- certidão do depósito judicial de quantias devidas à Prefeitura e sôbre
vecentos e trinta e oito, que aprovou os seus estatutos e demais do- quais o proponente de modo individual ou coletivo, com ela contr:irtR,
chieentes de constituição e eleeeu a sua primeira diretoria, conselho em Juizo;
b) prova do identidade do proponente ou dos membros da ti
ra eed e suplentes; estatutos, transcritos na ata acima; ata da assemlira:, geral extraordiearia realiaada em dezoito de julho de mil no- proponente;
c) prova de depósito da caução da quantia de 10:00000,
vecentos e trinta e oito; que aprovou alterações em seus estatutos;
toitei cio Diério Oficial de dezoito de abril de mil novecentos e trinta eófres da Prefeitura Municipal, caução essa que servirá como gai.11;ip,
e teor, com a publicação da primeira ata; folha do Diário Oficial do da assinatura do contrato.
O Sr. Dr. prefeito designará uma °omissão especialmente parai
xalitii de julho de mil novecentos e trinta e oito, com a publicação
.eet,ncla ata; lista dos subscritores do capital e guia do pagamento o exame dos envelopes e dos documentos neles contidos, a qual dPvere
elo proeoreicnal ao capital efetuado na Recebedoria do Distrito dar o seu parecer sôbre os documentos do envelope A, dentro de •1&
laeiesal e recibo do deeósite feito no Banco do Brasil de dez por horas, procedendo-se a seguir no mesmo local, a abertura dos r.,ive-1
t ente ¡ l n . capital, ambos os l ocumentos em pública forma.— Depar- topes B, contendo as propostas dos concorrentes julgados idintro36
tamento Nacionel da indú s tria e Comércio. Primeira Secção.— Eu, restituidas as outras, mediante recibo. Essas propostas, constantes lha
eseilter Baahosa, eacriturario da classe E, passei a presente cer- envelope B, deverão preencher os seguintes requisitos:
•arei.-- Rio de Janeiro, a de dezembro de 1938.— Luiz Walter Bara) serem redigidas em português, sem rasuras nem emendas, ota
Visto
Mario Soares Pinto, oficial administrativo K. no vícios que possam gerar suspeitas, sendo rejeitadas, de plano, aS
impedimento do diretor da Secção.
que não estiverem de acôrdo com o edital;
(C. 7.893 — 6-12-938 — 38$800)
b) o proponente declarará, expressamante, que se sujeitará
Ledas as condições do contrato e das leis e regulamentos municipais
vigentes, ou que venham a ser postas em vigor;
c) declarará que só se utilizará do prédio para os fins a que
licpartniveisto Nncionai da lindástria e Comércio
o mesmo se destina;
Primeira Secção
d) obrigar-se-á a pagar o aluguel proposto, por trimestre, ;unau<
tadamente, à bôca do cofre da Prefeitura;
CERTIDÃO
e) finalmente, obrigar-se-á e restituir o prédio, tal l't)111() e
Erl cumprimento ao despacho exarado pelo Sr. diretor geral no recebe, indenizando à Prefeitura, imediatamente, de qualquer
aanente
de
Companhia
Comercial
do
Rio
de
Janeiro
em
25
de
.re qo a
ave cause no mesmo;
wesenbro de 1938, Certifico que foram arquivados nesta Repartição,
Aceita alguma proposta, o proponente será convidado pelo t;reão
soe o n. 14.063, os se,arrintes documentos: a) ata da assembléa geral
ominaria realizada em 18 de outubro de 1938, que aprovou o balan- oficial a comparecer, dentro de cinco dias, à Procuradoria dos aaritos,
eo„eirecer do conselho fiscal e demais atos administrativos refe- afim de assinar o contrato respectivo, provando antes haver
ri !lies ao exer cicio findo em 30 de junho de 1938 e elegeu os mero- urna outra caução de 50:000a000, em moeda corrente, destine . ta ae
1,rae e:ativos e suplentes para o exercício a iniciar-se em 1 de julho exato cumprimento das cláusulas contratuais. Si o proponerie eest
de :1938; h) folha do I:idrio Oficial, de 26 de outubro de 1938, comi comparecer nesse prazo, não prestar a caução ou não pagar io
n hihação da referida ala; c) pública forma de um certificado re- devidos, perderá o direito ao depósito acima referido, não lu'PHIPICI,
latei, ao imposto de renda; il) uma procuração. Departamento Na- mais assinar o contrato.
•
da Indústria o Comércio. Primeira Secção.— Eu, Luiz WeTodas as obras e benfeitorias que o contratante realizer lio rui
b . .. P artrosa, .escriturário da classe E, passei a presente certidão.
Iti Joneiro, 5 de, dezembro de 1938.— Luiz Walter Barbosa, so- dio arrendado a esta ficarão incorporadas e reverterão à Prefrilitca,
hco a valor de 20a060 em duas estampilhas federais e um selo de findo ou recindido o contrato independentemente de qualen e r iiirie-4
educação. Visto, Mario Soares Pinto, oficial administrativo K, no nização.
A caução dos proponentes recusados será restituida cer :1 n ;:g
impedimento do diretor da Secção. Ao lado estava o carimbo do Depr.: temcnto. Visto — Mario Soares Pinto, oficial administrativo K. após a assinatura do contrato de concorrência ou de rejeição de tildas
as propostas.
no anpe(1imento do diretor da Secção.
Nesta última hipótese, será aberta, imediatamente, nova ctinco-(C. 7.891 — 6-12-938 — 30a600)
rência.
A transferência do contrato de arrendamento do Mercado a ter-,
ceiros só poderá ser feita mediante autorização escrita do prr o'eito, G
Prefei t r ova :,llu ri icipasli de Niterol
qual poderá fazer novas exigências ao cessionário.
A infração de qualquer das cláusulas contratuais importará nd
COMISSÃO DE COMPRAS
multa de 1:000$000, dobrada na reincidência.
EDITAL N. 18
A importância dessas muitas será automaticamente dedoz i da dst
De ordem do Sr. Dr. prefeito, e de acôrdo com o disposto no ar- caução, que deverá ser integralizada pelo contratante, dentro rh, prazo
tigo 46, n. 1, da lei n. 44, de 16 de junho de 1936, revigorado paio de cinco dias, da publicação do ato que inouver imposto a referido
art. 10 do decreto n. 293, de 10 de dezembro de 1937, faço público, multa.
para conhecimento dos interessados, que se acha aberta concorrên-ia
Quando as multas atingirem a importância de 10:000a000, seira
para arrendamento e exploração do Mercado Municipal de Niterói, re- que o contratante providencie a integralização da caução, o :mu', ate
centemente construido, de acôrdo com as condições abaixo estipuladas: será recindido, independentemente de qualquer interpelação judie1F.4
a) o prazo do contrato será de 10 anos;
extra-judicial, perdendo o contratante o restante da caução e me
b) o contratante ficará sujeito a todos os dispositivos da legis- ou
vertendo à Municipalidade, sem qualquer indenização, todas as
lação municipal vigente, ou que venha a vigorar, bem corno à fiscaque ele haja realizada no Mercado, com ou sem autorização de¡
lização da Prefeitura, para isto recolhendo adiantada e semestral- feitorias
Prefeitura.
mente aos cófres do município, a importância de 4:5008000;
Esta poderá examinar livremente, na presente euneorreileic,;
c) o locatário ficará sujeito a todas as taxas que incidirem ou
venham a incidir sôbre o prédie locado, correndo por conta dos sublo- outras vantagens que os proponentes lhe queiram fazer, e terá o
reito de anular a mesma concorrência, no todo ou em parte, caso os
catários os imposto e taxas, referentes aos ramos dos negóoios respepreços propostos não estejam de aoôrdo com os interêsses da Munictivos;
d) o prédio arrendado será seguro pelo locatário, na companhia cipalidade.
contra fogo que a Prefeitura indicar o noa iitea julgados conve• Comissão de Compras, em 18 de novembro de 1938. — Luva de;
nientes;
Mendonça e Silva, chefe.
e) o rn: , f.ntaide sujeitar-se-á a todas 1..
cille
6u, J• NI ti1 ¡là/111 . -11e deemerem da letra do contrato;
(C 7.854 -- 22-tl-laja
aa'iaaO0 -- a veaesC

7.4100

.

'Quirta-feifã:

P:UPTO .t1FTC:f..11.;

ATÉ

Casa Bancária
r..t.ANewrs uNciata.,..Do EM 21 DE OUTI'ER0 T

Móveis e. utensílios

Débito

,Lticro bruto . . .

Duplicatas a receber

18:0941900
3.001:3171100
45:1801400

l

3.0G :5921 .100
29:2721500
15 :9071900

Cato:i gerais
.
l i quido. . .

3.109:7721800
Crédito
3.036:2141900
28:3771500

:Ambio vendido . .
SAtinbio em stock .
Lucro bruto . . .

45:1801400

3.109:7721800
Rio de Janeiro. 30 de novembro de 1938. - E. S. &Oliveira.
..- Mario Lentos. csIntador.
(C 7.894 - 8-12-938 - 491000)
BANCO ALEMÃO TRANSATLÂNTICO - DEUTSCH'
USBERSEEISCHE BANK
(Carta patente n. 956, de 29 de julho de 1931)

30 DE NOVEMBRO DE 1938
D'ts filiais da Laia, Curitiba, Pôrto Alegre, Rio de Janeiro.
Santos e São Paulo
BALANCETE SM

Ativo

42.05:2871800

• Letras descontadas

[Letras e efeitos a receber em cobrança do

exterior
Letras e efeitos a receber em cobrança do

interior
Empréstimos em contas correntes
¡Valores caucionados
;Valores depositados .
Caixa. matrlz
!Agências e filiais no exterior
!Agências e filiais no interior
correspondentes do exterior .
lOorresponcientes do interior
Witulos e fundos pertencentes ao banco
Rlipotecas
irdificlos do banco
puixa:
Em moeda corrente .....22.986:7271800
Em outras espécies . 4:8268500
No Banco do Brasil . ... • 37.578 :3203900
4.952:4711400
Em outros bancos . • .••
tèlver.,:as contas

152.984'8101900

5 :3003000
14 :13918500

.

Despesas gerais
•
Emptéstimos em • contas correntes
Apólices estaduais
Caixa:. Moeda corrente . . ..
Diversas contas .

15:8783300
31 :1073000
11 :4103100
4 :6398900
43 :5163200

12G:5731300

Passivo

Capital
Credores em contas orrentes
Juros e descontos .
Mercadorias gerais
Bancos da praça .
Diversas contas .

60:0008000
42 :9073640
1 :6503560

4 :5358500
16:6511200
8281100

126 :5731300

(Cento e vinte e seis contos, quinbentos e setenta e tres mil e trezentos réis).
Rio de Janeiro. 2 de novembro de 1938. - Andrade Cabral &
Eravs to Carros-à, perito contador. (Reg. sob
Comp . Limitada
número 32.499).
- 551100).
(C 7.980 6-12-938
L-

THE BRITISH BANK OF SOUTH AMERICA, LIMITED
EM LIQUIDAÇÃO
Estabelecido em 1863 -

(Autorizado a funcionar no Brasil. conforme Carta Patente n. 1.031,
de 7 de novembro de 1932)
£ 2.000.000 Capital
£ 1.000.000
Capital realizado
£ 1.000.900
Fundos de reserva
Casa Matriz: Londres
Filiais em: Rio de Janeiro, São Paulo. Santos, Baia. Pernambuco
e Porto Alegre
BALANerrE DA FILIAL DO fIO DE JANEIRO EM 30 DE NOVE NIBIr0 DE 1938

134.080:1651900
135.357:8171400
24.080:5208720
217.054:1528990
1.823:3558500
Ativo
191:3271600
28.101:1381700 Valores em liquidação
16.242:1171700 Empréstimos em contas correntes
6.679:8161100 Valores caucionados
518:9861800 Valores depositados
5.409:8641800 Depósitos com aviso prévio em outros bancos
10.000:0001000 Correspondentes do estrangeiro
Títulos e fundos pertencentes ao banco
..
HipotecaCaixa:
48:6973600
05.522 :3163600
Em moeda corrente
1.223:2813700
No Banco do Brasil
211.821 :0798100

.

123t

Ativo

BIO MANUAL

30111/38

Saui• tintuior
tândi;k, comprado . .

1ms

ANDRADE CABRAL & COMP. LIMITADA

SOCIEDADES ANONIMAS
E...5. D'OLIVEIRA
!: n fv, u NTli DO movnwawro DE SUA SECÇÃO DE C:k

..11^zprnbro r

387 :3841200
1 :0511700

39:9001000
2.586:305$00(
3.300:0001000
116 :190180(
f.,47 :505100C
47:0008000

1.271:970130V
6.467:417145.

Diversas contas
1.052.532:7888610

13.765:033845

Passivo
Japitat
R uud° destinado ao iiiimento do capital no Brasil

Depós : tos em contas correntes com juros
Depósitos em cont:Is correntes sem juros

Depós:tos a prazo xo
Depós.1 os em contt-, de cobrança do exterior
Depós itos em conta -11 cobrança do interior
Titulc3 em caução e em depósito
Caixa rnatri7
...
Agências e filiais no exterior
AgAncias e filiais ur interior
Coriesnordentes doeA'erior
Co:' espondentes do interior
• •
hipotecários
Let: •. v: e pa gar .

contas .

14.000:0003000
11.000:0003000
84.752:1778400

8.808:7071800
91.503:9783800
152.984:810900
134.080:1658900
211.134:6733710
55.139:8063700
519:8858800
28.423'3233300
42 55.0:G5G9400
278.3302-G00
5.14097SGSSC0
5.W6~500
10C.81:1r(~)
1.052.5:-Y2:7S610

S. E,

O.
. Sthamcr. (C 7.982 -- 0-12-083 -- 1!!)300)

Passivo

Capital:
Para o Brasil
Sendo das outras filiais

90.000:0008009
11.500 :0008UN

Desta filial
Fundos de reserva especial (contra valores em liquidação
Depósitos limitados sem juro z
Depósitos PM contas correntes sem juros
Títulos em caução em depSsito
Correspondent e s do cl ra:tgeiro
Valores hipotecário s
Letras a pagar
Diversas contas

8.500 :0Ce0CC
346:5623600
526 :11,3600
577 :72.13500
2. ',.:r; :2053000

11:i : 71.53500
47 :00.)n00
2 :3158600
"
11.7i;T

:0:13j,'150

S. E. ou O.
Rio de Janeiro. 5 de dez0mbro de 1938. - Pelo Tile Bía! , l1 Bank
of South America, Limite(' em liquidação : A . l i. Slq tr i ). -- C. L.
P. Trapavd. o. o. liquidantes. •
‘28:::300)
(C l• . 985

n aar:a-f e; re 7

DIÁPLIO
, .,",

Dezçmbr9-.(1e.1.0'.1$

•

2,3

na

• • • =,
.1,937. juntamente comigo.,
arará • grandeal prejuízos
30 DE NOVEMBRO DE 1938
sociedade. Nesta Its'sèl.ibleia se devia 'dar esse asinhto, regularizando ele ;mies a..Luncao na forma da combinação feita com os diAtivo
retores e os outros acionistas. Como, porém, a última hora faltou ao
combinada. proponho que a assembléia, não aprove as contas do exer;Valores depositados
:541$650 cício de 1037 e determine que a diretoria requeira um inquérito poDepósito de operações cambiais
100:112a000 licial para se apurarem as ditas irregularidades e proceder-se eriini.
Letras e efeitos a receber do interior
3137036600 nalmente contra todos os que' tiverem sido responsáveis por elas.
Letras e efeitos a receber do exterior
10:725$000 Requeiro que esta minha proposta seja, posta em votação antes do
Empréstimos em conta corrente . .
1.314:6136440 parecei. do Conselho Fiscal". O presidente submeteu à votapão a
Caixa
1.248:519$900 proposta do Dr. Bandeira de Melo, depois que, tendo sido ela posta
Tilulos e fundos pertencentes ao banco
850:2008000 em discussão, nenhum • dos presentes pediu a .palavra. Tomados os
Letras descontadas . . .
152:5176300 votos, foi a mesma unanimemente aprovada, abstendo-se de votar o
Correspondentes do exterior .
550:1146000 proponente por ter exercido o cargo de diretor no .ano d 1937. PeCorrespondentes do interior .
4:4206100 diu a palavra o fiscal Dr. Eduardo Monteiro de Barros Roxo, e, em
Di versas contas e. •
176:5966620 seu nome e no de seus colegas, disse que apoiara a proposta do doutor
A1000•0•80 ........ ........
Bandeira de Melo afim de que se pudesse fazer a mais ampla indasobre as irregularidades agora denunciadas, mas que antes não
20.073 :0936610 gação
haviam chegado ao conhecimento do Conselho Fiscal; e acrescentou
que este, sem embargo do apoio referido, entendia que a assembléia
Passivo
não podia deixar de aprovar as contas &atos no exercício de 1937 dos
diretores Drs. Frederico Lopes da Mota e Osvaldo Stibieh, sobre os
A.:apitai
1.000:C00$000 quais não havia dúvida nem suspeita de qualmier irregularidade. • . •
Findo de reserva .
33:0003000 - Pediu outra vez a palavra o Dr. Bandeira de Melo e propoz que a
Títulos em caução e em depósito
n .351 :5416650 assembléia aprovasse os atos e contas dos dois diretores a que se reDepósitos em cobrança no interior
321:4288600 ferira o Dr. Eduardo Roxo, sem restrição alguma. O presidente rios
Depósitos em conta corrente com juros
379:1263900 em discussão esta proposta do Dr. Bandeira de Melo; e, fomo ninDepósit os em conta corrente sem juros
2.149:2938800 guens pedisse a palavra, submeteu-a à votação,. tendo sido a mesma
Depósitos a prazo fixo . .
99:8046100 tombem unanimemente aprovada, abstendo-se— de votar. o diretor
Letras a pagar . .
00...
1:045a600 Dr. Frederico Mota e os membeos do Conselho Fiscal. Pediu então
Correspondentes do exterior :,
580:2608700 o presidente que os acionistas mandassem à Mesa as cédulas para a
•
Correspondentes do interior a .
1456000 eleição dos diretores e do Conselho Fiscal. Recolhidas elas e
Diveasas. contas . . •
118:5026510 das pelos secretários, verificou-se.terem• sido aleites: Direta y es —
a
Lucros e perdas .
5:344$150 Dr. Frederico Lopes da Mota (reelelto) o o Sr. Crescancio Danai:
...a.
fiscais efetivos: os Srs. Dr. Carlos de Salada Bandeira de :aelo, .sas20.073:0938610 xandrino &avista Moscoso e Eduardo -Monteiro- de- Barros Roxo:
suplentes do Conselho Fiscal: os Srs. Jorge .Pinto.Lisbiiii, Morales.
Pereira da Mota e Roger André Locaste. Os eleitos, estando na alei,
Rio de Janeiro, 5 de dezembro de 1938. — Banco Aliança do Rio foram logo empossados nos seus cargos. Nada mais havendo a tende Janeiro. — Os diretores: Manoel Vi armo Soares. — Rodrigo tar, õ presidente encerrou a sessão. Do (que eu, 1° secretário. Ia,
Pias da Silva. — O contador, A. Carvalho Filhó.
lavrar esta ata, que foi escrita sob meu ditado, e lida em aos sal
20 secretário foi unanimemente aprovada, indo assinada poe le(C 7.981 — 6-42.48 .8 — 663300) pelo
dos Os 'presentes.
Rio de Janeiro, 3 de dezembro de 1938. -Ls Ceiaos ile Saboiá
•

aalaNeat DO RIO pE Jala.EIRO .
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Rocha, ciem
p¡o. rm fins do an
praticou várias irMilaridades que

-
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COMPANH/A DE ANtralCIOS LUMINOSOS "LUX.
&TA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA
DE 1938

3

DE DEZEMBRO

No dia 3 de dezembro de 1938, na sede social, à rua aloncórvo
n. 4a, reuniram-se os acionistas abaixo assinados. A sessão
foi aberta pelo diretor Dr. Frederico Lopes da Mota, que convidou
para secretário os Drs. Carlos de Saboia Bandeira de Melo, e Eduardo
alonteiro de Barros Roxo. instalada a Mesa, os secretários fizeram a
.conferência dos recibos do depósito das ações na Caixa da Sociedade
com a lista do presença assinada pelos acionistas presentes, verificando a sua concordância e que estavam presentes acionistas repre'untando 20a ações, isto é, mais da metade do capital social. A pedido
do presidente o 20 secretário leu o annúncio de convocaeão publicado
por tres vezes no "Diário Oficial" e na "Gazeta de Notícias" desta
cidade, do seguinte tear: "Não se tendo reunido na l a convocaeão
acionistas em número legal, de novo se convoenm os Srs. acionistas
nora a ass-mbléia geral ordinária, que se realizará no dia 3 de dei.iembro d3 corrente ano, às 16 horas, na séde social, à rua Moncorvo
n. 1, 5, nesta cidade, afim de deliberarem sobre as contas da
'diretoria ata 31 de dezembro de 1937 e sobre a eleição dos novos diretores e membros do Conselho Fiscal. Convocam-se tarribem os
Vers. acionistas para a assembléia geral extraordinária, que se vai
reunir no mesmo dia, às 17 horas, para deliberar sobre a alteração
dos Estatutos sociais, inclusive scbre a rsaução o apital ao saiu
justo valor e subsequente aumento, de acordo co:n a proposta da diretoria, que será apresentada na dita assembléia. Rio de Janeiro, 25
de nevemaro de 1938. — A Diretoria". Em seguida o mesmo secretário leu o relatório da Diretoria, o balanço encerrado em 31 de dezembro de 4937 e o parecer do Conselho Fiscal publicados no -Diário
Oficial" da dia 2 do corrente mês, sendo o último do seguinte tear:
a Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da Companhia de
'Anúncios Luminosos "Lua", tendo examinado o balanço encerrado
'em 31 de dezembro de 1937, em confronto com a escrituração e os
documentes em que esta se apoia, tudo acharam em ordem, pelo que
são de parecer que sejam aprovados aquele ba l anço e as centos e
'atos da diretoria, até a referida data. Rio de Janeiro, 10 de agos:o
1938. — Eduardo Monteiro de Barros Roxo, 1:1:tsio Moreira da Pim'seca e Jorge Pinto Lisboa". O presidente poz em discussão os do'aumentos lidos. Pediu a palavra o acionista De. Bandeira de Molo e
disse textualmente o seguinte: "Os membros do Conselho Fiscal, exaMnando o balanço em confren f o com a escrita da sociedade, não podiam deixar de julgal-os em perfeita ordem, porque esta concorda
perfeitamente com aquele e não contém nenhum vício intrinsece
extrinseco. Entretanto, pessoalmente, per communleação dos diretores que ora terminam o seu mandato, que ha tempos me apresar-taram as provas disto, sei que g. ex-diretor Sr. Armando cie .1enn!

aleira de Mello. — Alexandrino Boavista Moscoso. —
teiro de Barros Roxo. — Raul Castro Silva. . L-: - .1ory? Tori.1,s
valho. — Dr. Frederico Lopes da Motta.
. .
.
(C. 7.890-0-12-93377-AW.
01n201.•

13A000 30 001alaiRe10
BALANCETE

am 30 DE Novzmnno nn 1138
Ativo

Acionistas .
. .
Letras descontadas
q
Efeitos a receber .
Vaiam em liquidação .
Empréstimos por contas correntes
Valores depositados .
Valores caucionados . .
Correspondentes no interior .
Títulos o imóvel pertncentes ao banco
Caixa:
Ihn moeda correute e em depósito em outro
Z l

aeoceo•o.o. * • ............

bancos .
Diversas contas

3.55a:lan.aa0 .
35.439:::isases
1.9.1 aC.: s• aaseer, •
17.6 iS
/16,1.81P ::n 7; !me

21.39i1:Ials8;10
as a :52a9Ja
.1797;:rn •:(;nr)

56'

21 t. 155 :79u,9orl
Pa8,91^,)0

Capatl .

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

2CA00:000't1110

Fundo de reserva
.
Depósitos em e/ correntes:
Movimento .
—o... a9.111:2860400
.

3.6001-J00.MR)

•

,

A prazo fixo . .

.

Depósitos em contas de -cobrança
Títulos em caução e BBI. depéaito

Diversas contas s .

8.261,:096?300

17. ".1:
19.12t1:o.-;.,;H9

;eis

2.0e5:1-.•

211.455:-aeaeblo
Rici cl Jane'ro, 5 de dezembro de 1938. — il. T. de
Rritto, dircLor-preider,te. — Antonio de Andrad Botelho, : . i
le:oureiro. — ewton Pro gona, COTl i ajo- .
.(C 7.8.89 — 6-12-038 — ";:):':)011; ,
11
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IMOBILIÁRIA COMERCIAL, S. A.

?. 1 . .

•

T. I. G. •

r

-

AS!±EMDLÉIA OERAL EXTRAORDINARIA, REALIZADA EM

22 on

br.PAIITAMUNTO NACIONAL DA INDÚSTRIA u coerílneio
1938
:\ -• :reze hoeas do dia vinte e dois Se
clri alio de mit eci1' Secção
i e •• • its e trinta e oito, reunidos na séde novembro
social os acionistas da Imo)ili •• 1 ...encsecial, S. A., assumiu a presidência o doutor Ectgard
ii.i. , l'e l eiglia, que pediu aos acionistas pres.entes desi, riass:ein um Certidão — Em cumprimento ao despacho exaeado p
g
elo senhos'.
le, -ii1 . ele para a assembléia, tendo sido designado o próprio
doutor diretor geral no requerimento de "Imobiliária Comercial", S/A., ena
Lies s e Reja Geteiglia que, agradecendo a indic.açã'o de seu nome, 5 de dezembro de 1938.
e(1 . ., 1 /,—. para :etretario o doutor Martinho Rodeigues Mourão.
•k.-• :•se e mietiluida a mesa, solicitou o p
residente ao seccetário que Certifico que foram 3,rnuivaclas nesta npartição, -eili e númepcesed e ee à leitura dos documentos que sobre
a mesma se achavam,
14.077, os seguintes documentos: a) ala da assembléia geral exo (i !e Joi feito ia erma seguinte: Primeiro — Aviso de convocação .ro
traordinária, realizada cai 28 de março de 1938, que aprovou uma
da • s i-e•inte assembléia geral extraordinária, publicado no "Diário proposta e exposição justificativa da diretoria, relativa a uma epeOteee t. ' de dezoito de novembro corrente; Segundo — Proposta e ração de crédito para a sociedade; b) ata da assembléia geral exe x tios' e o j ustifisreha da diretoria relativa a uma operação de .iré- traordinária realizada em 22 de novembro de 1938, que aprovou
di':i eii e e. a sociedaik, do teôr seguinte: "Imobiliária Comèrelar, uma proposta e exposição justificativa da diretoria relativa a nina
S. A. — Senhoees acionistas. — Na assembléia geral ex!raordiná- operação de crédito para a sociedade e tomou c,onhecimento da deria. isaaizada em vinte e oito de março do corrente rine, vy.ss• au- legação de poderes feita pelo presidente a um acionista. Departate e: ZaD,•M C.XIIVC:;áifiellte a diretoria a levantar uru empresthno que mento Nacional da Indústria e Comércio. Primeira secção. Eu,
pe rii,iti s se a SOe lj alle
prosseguir na construção do Edifício "Co- Luís Walter Barbosa, escriturário da classe "E", pessei a presente
ni e ecia!-Rio", en, cujo segundo
andar já está funcionaneo a séde certidão. (Selado com 40$200) . Rio de . Janeiro, 5 de dezembro de
social. Não ignosam os senhores acionistas que esse
— Luís Walter Barbosa, esc. E. Visto. — Mario Soares Planado a e scritóricet comerciais, se constitue de doze p edificio, desti- 1938.
avimentos, lojas to, oficial administrativo 'R", no impedimento do diretor da Sução.
e deas garages snliterraneas. A eonstrução do invivel está anui
coliciiiiila, tanto que um terço do prédio já foi dado em locação, pro- Carimbo: Departamento Naciónal da Indústria e Comêrcio.
(C. 7.893 — 4-42-3,9.3-- 151$000).
dueindo, assim. dentro em breve, renda apreciável que permitirá à
sociedade conSieuar a satisfazer pontualmente todos os seus Comproinis:os presentes e futuros. Como, porém, são ainda necessários
fundos para liquidação dos compromissos oriundos da conclusão das
SOCIEDADE ANÔNIMA "LOVEL"
obeas, propõe a diretoria que seja a sociedade autorizada por
VV.SS. a elevar até o limite de 5.000:0008000 (cinco mil contos dé
réis) o empréstimo já autorizado por VV.SS. de 3.000:000$000 ATA DA ASSEMBT.ÉIA•GERAL•PREPARATÓRIA PARA CONSTITUIÇÃO DA someDADE ANÔNIMA "LOVEL"
(três mil contos de reis), com a garantia hipotecária do referido
imóvel ou qualquer outra adequada, podendo, para isso, a sociedade
ampliar o empréstimo hi p otecário já contraído ou transferi-lo para
Aos sete dias do mês de novembro do ano de 1938, nesta cidade
outro ou outros estabelecimentos de sua escolha, de modo a ficarem do 'Rio
S de Janeiro e no sobrado do prédio número noventa da rua
por essa fórma consolidados
os compromissos da sociedade. Julga a
Lobo. às quinze horas, em virtude das convocações publidiretoria que não h a mistér encarecer as vantagens decorrentes da Aristides
cedas nos exemplares do "Diário Oficial" dos dias tres, quatro e cinco
aceitação da presente p roposta, por VV.SS.,
cuja
esclarecida
delibepreparatória os
do corrente
mês, reuniram-se
em assembléia geral
ração aguarda, não obstante já estar expressamente autorizada a
diretoria a praticar actos dessa natureza, pelo artigo nono, letras signatários
da
presente,
subscritores
de
todo
o
capital
da Sociedade
a direção
Anônima "Level ", conforme lista sobre a mesa. Tomando
e "g" dos estatutos sociais. A diretoria vai submeter a proposta dos trabalhos, em virtude de indicação por todos aprovada, o senhor
ao Conselho
lho
Fiscal, com a necessária antecedênciaassembléia
para que esse
con- Vitor Marques Paula Rosa assumiu a presidência e convidou para
Conselho
possa
apresentar
seu parecer
a VV.SS.
na Janeiro, 14 de primeiro e segundo secretários, respectivamente, os senhores Nelson
vocada
para
o dia
vinte e dois
do corrente.
Rio de
Vilhena e Francisco Casemiro de Morais Sarmento, os quais, aceitannovembro de 1938. — A Diretoria". Terceiro — Parecer do Con- -dó o convite, passaram a formar a mesa. Usando da palavra, o senhor
selho Fiscal redigido nos seguintes termos; "Imobiliária Comercial, presidente disse dos fins da reunião, pediu ao segundo secretário que
8. A. — Parecer do Conselho Fiscal. — Os abaixo assinados, mem- procedesse à leitura das convocações e declarou aberta a sessão. A
brcei do Conselho Fiscal da Imobiliária Comercial, S. A., tendo exa- seguir o se.nhor presidente pediu ao mesmo segundo secretário que
minado em todos os seus teemos a proposta e exposição justifica- distribáisse pelos presentes cópias do projeto dos estatutos, afim de
tive da diretoria para elevar o empréstimo já autorizado, até o li- que, com melhor conhecimento do assunto, pudesse, 'cada interessamite máximo de 5.000:000,$000 (cinco mil contos de réis), com o do, discutir e votar na próxima assembléia geral da constituição deliobjetivo da liquidação dos compromissos oriundos da conclusão das nitiva da sociedade. Continuando ainda com a palavra o senhor preobras do Edifício 'Comercial-Rio", pertencente à sociedade, sito na .sidente informou q ue ele e os demais sócios da firma Paula Rosa.
Esplanada do Castelo, vêm declarar que tomaram na devida consi— Correia * St Comp. Limitada, tinham providenciado o fechamento de
deração aquela protesta e, após eXamé e estudo 'minuetes° da si- - uni balanço geral da firma em apreço, na data de 31 de outubro findo,
%ação econômica e financeira 'da' Sb:ciada-de; de "acOrdo com a sua afim de que, os louvados a serem escolhidos na presente reunião puescrituração e arquivos, embata pela • aprovação- da proposta em dessem, com toda a segurança, desempenhar a missão que lhes será
apreço, a ser submetida à assembléia geral extraordinária de acio- cometida de avaliarem os bens, coisas e direitos da firma cria apreço,
/listas, convocada para o dia vinte e dois de novembro do corre,nte valores com os quais irão, ele e seus aludidos consócios. realizar o
ano, visto lhes parecer ene a eneiedade poderá fazer face a tais en- capital representado pelas ações que subscreveram para formação do
cargos com a renda líquida que auferir do . aludido im6vei cuja ex- capital da sociedade em organização, pedindo, em seguida, que os
oelente construção assegura as . melhores perspectivas na sua expio- demais subscritores do mesmo, presentes, fizessem a indicação dos
ração comercial. Ilio • de Janeiro, 17 de novembro de 1938. — Manuel louvados que deverão proceder à referida avaliação. salientando que
Luiz Ribeiro. — Antonio Rodrigues Mourão. — Francisco Antonio nessa escolha, ele e seus consócios não poderiam intervir, como indo Oliveira Toledo." Antes de per em discussão a proposta da di- A p ressados que eram. Solicitando a palavra. o subscritor Antônio
reteria, esclareceu o presidente que - iodos os acionistas presentes Agnelo de Sousa e Silva, depois de salientar que os trabalhos de
haviam préviamente depoeitado as . suas -respectivas •açe.s no escri- avaliação dependiam de conhecimentos de contabilidade, visto de-'
tdrio da sociedade, em obediência ao artigo dezenove, dos estatutos pender ela, principalmente, do exame do balanço oferecido para sua .
sociais. Posta em discussão a aludida proposta, indagou o presi- base, indicou os contadores Júlio Furquim Sambaqui e Ildeturdes
dente si qualquer dos acionistas desejava fazer uso da palavra, e Cavalcante Rocha, aquele contador da Faculdade Nacional de Direito
como ninguern a solicitasse, submeteu à aprovação dos senhores ar,io- e conhecido perito da matéria e este reputado profissional da praça.
tostas a proposta em apreço, a qual foi unanimemente aprovada. Usando da palavra o subscritor Pedro Lopes Alves da Rocha disso
Em seguida, o presidente comunicou que terá de se ausentar desta concordar com as indicações feitas, entendendo, porem. que da eocapital, em viagem de negócios à Europa; pelo período de Ires meses, missão devesse fazer parte um conhecedor de maquinismos, seus
razão por que delegará oportunamente seus poderes ao acionista accessórios e instalações e, nessa conformidade. indicava o nome do
doutor Fernando Antonio Raja Gabaglia; -para exereê-los eM seu im- senhor Wilhelm Jacobs. profissional abalizado que, no campo de sua
ped;mento ocasional, conforme faculta o parágrafo segundo do arti- especialidade, poderia concorrer com os demais indicados para que
'go nono, dos estatutos sociais. E, como ninguém quizesse fazer uso o laudo da avaliação fosse mais completo e quiçá mais seguro. Ninda palavra, o senhor presidente suspendeu a sessão Pelo e . PaCo ne- guem mais querendo usar da palavra o senhor presidente submeteu
eessário para a lavratura desta . ata que, depois de :ida e aprovada à voteção as indicações referidas, sendo as mesmas. de viva vóz, apropor unanimidade, vai assinada por mim, . Martinho 11 od riguee Meu- vades por todos os subscritores, abstendo-se de manifestações a resrao, servindo de secretário e por todos os acionistas presentes,
peito, além do senhor presidente, os subscritores Franco Simeão
Correia da Silva Júnior e Joaquim José de Paula Rose Júnior que,
Rio de Janeiro, 22 de novembro de 1933.
com o primeiro;formam o quadro social da firma Paula Risse. Correia- .
Seguiam-se as assinaturas: Martinlio lIodeignee . Moune'le . Fileard e. -Comp . - Limitada. A' seguir o senhor .presidente fez v e r ene. os molaja Gabaglia, Fernando Antonio Reja Gabaglia. linphaci Garcia tivos da reunião-que se realizava 'estavam satisfeitos e •censultou. sie.
Pardellas, Arehimedes de Lima Camara. Enrico de Albuquermie Raia - qualquer dos presentes desejava tratar de qua l quer outro assunto que .
Otahaglia e José Claudio da Costa Ribeiro. Atesto que eeta é a • ré- se relacionasse com os fins que visavam. Como ninguem se manifespia fiel extraída do próprio original.
.
tosse, o senhor presidente' deu • por terminada a seesne reee'relo 903
Rio de Janeiro, 5 de dezembro de 1938. — Martinlui liúcio . ;gues presentes que. 'se: conservassem no recite() peies temei ., eeee s eário à
apura*, .
lavratura dapresente. Feito isto, o senhor presidente reetiriu a sess:i0
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e pediu ao senhor segundo secretário que procedesse à leitura desta
ata. Terminada a leitura foi, pelo senhor presidente aberta a discussão, e corno nenhum dos senhores subscritores solicitasse a palavra, o senhor presidente a encerrou o anunciou a votação, sendo por
2.1idos aprovada pelo que, eu, primeiro secretário, que a lavrei, a conOlui e subscrevo com o senhor presidente e demaie subscritores preisentes, como se segue. — Victor Marques Paula Rose. — Francisco
Casimiro Moraes Sarmenlo. — Francisco Simeão Cora êa Silva /24Joaquim José de Paula Rosa Junior. — Octonik Corrêa Ce?-i
52i0r.
doso. — Nelson Vilhena. Pendes Silveira. — Animai° Agnello de
Souza e Silva. — Nilo de Souza Carvalho. — Armando Carreira LG398ance — Pedro Lopes Alves da Rocha.
ATA DA ASSFIMBLÉIA GERAL PARA

coNsTrruiçÃo DEFINITIVA DA SOCIEDADE

ANÔNIMA "LOVEL"

Aos dezeseis dias do mês de novembro do ano de mil noveoentos
e trinta e oito, nesta cidade do Rio de Janeiro, às treze horas, no soprado do prédio sito à rua Aristides Lobo número noventa, reuniram-se todos os ineorporadores e subscritores do capital da sociedade anônima "Lovel", em constituição, em virtude de convocação
publicada nos exemplares do "Diário Oficial" dos dias onze, doze e
quatorze do corrente mês para o fim de, em assembléia geral, constiQuirem definitivamente a sociedade anônima "Lovel", discutindo e
votando seus estatutos, tomando conhecimento e decidindo sobre o
laudo de avaliação dos bens, coisas e direitos do patrimônio da firma Paula Rosa, Corrêa & Cia. Ltda., com que se propuzeram a reaMear as partes de capital representadas pelo número de ações da seeiedade ora em constituição que subscreveram os sócios da aludida
firma, eleição da primeira diretoria e membros do Conselho Fiscal,
e, finalmente, conhecer e decidir assuntos gerais relacionados com
o fim da reunião. Assumindo, por indicação do subscritor Sr. Antônio Agnelo de Sousa e Silva, por todos aprovada, a presidência dos
trabalhos, o Sr. Vitor Marques Paula Rosa, convidou para primeiro
f3 segundo secretários os subscritores Nelson Vilhena e Francisco Ca ..
ahniro de Morais Sarmento os quais ocupando seus logares, formaram a mesa, sendo declarada aberta a sessão. Iniciando os trabalhos,
o Sr. Presidente solicitou do senhor segundo secretário que prooedesse à leitura das convocaçõe.s publicadas, e, a seguir, consultou á
assembléia si os estatutos deveriam ser votados parceladamente, isto
é, artigo por artigo, ou si, em conjunto. Solicitando a palavra, o
subscraor Otávio Corrêa Cardoso manifestou-se no sentido de ser a
'votação feita em conjunto de vez que a referida peça era de todos
conhecida, por lhes terem sido distribuidas cópias na assembléia preparatório realizada no dia sete do corrente. Aprovada essa sugestão,
p senhor presidente pediu ao senhor segundo secretário que procedesse a leitura dos aludidos estatutos. Terminada a leitura, o senhor presidente abriu a discussão. Solicitando a palavra o subscritor
Pedro Lopes Alves da Rocha disse que a peça lida, na sua maneira
de ver, atendia às necessidades da sociedade em constituição e consubstanciava todos os pontos de vista anteriormente manifestados
pelos interessados, razão pela 'qual propunha sua aprovação tal como
se encontrava, devendo ser a mesma, na integra, transcrita na ata da
cessão que se realizava. Consultando si alguem mala desejava falar
sobre o assunto e assim não acontecendo, o senhor presidente deu
por eneerrada a discussão dos estatutos submetendo-os à votação,
mediante consulta verbal a cada um dos presentes os quais, de viva
3oz e unanimemente, os declararam aprovados. Os referidos estatutos, são do teor seguinte: "Estatutos da Sociedade Anônima "Level"
Capítulo 1° — Denominação, séde, duração e fins da sociedade
— Artigo 1°. Sob a denominação Sociedade Anônima "Lovel",
constituída uma sociedade anônima que será regida por estes estatutos, e, nos casos omissos, pela legislação em vigor, na parte que lhe
tfôr aplicavel. Art. 2°. A sede da sociedade, para todos os efeitos lereais, 6 nesta cidade do Rio de Janeiro. Art. 3°. O prazo de duração
da sociedade é por tempo indeterminado. Art. 4°. A Sociedade tem
por objetivo a indústria e comércio de meias e representações, podendo criar outros artigos por indicação da Diretoria e aprovação
da Assembléia Geral para este fim convocaste, de acordo com o ar'eigo 9° e seus parágrafos. Capitulo 2°. Capital da Sociedade. Art. 50.
9 capital inicial é de reis 4.350:0000000 (mil trezentos e cinquenta
montes de reis), sendo, em parte, representado pela incorporação do
tativo da firma Paula Rosa, Corrêa & Cia. Ltda., na importância de
reis 1,:.:05:000$000 em ações já subscritas pelos acionistas incorporedores abaixo, do seguinte modo: Vitor Marques Paula Rosa, réis
r775:000$000; Joaquim José de Paula Rosa Junior 390:0003000; Franaúno Simeãa Corrêa da Silva Junior, 440:0000000; soma, reis
4. R 05:000$000 e, em moeda corrente, subscrita pelos outros acionisitas, conforme lista respectiva mais a importância de reis 45:0008000
(quarenta o cinco contos de réis). O capital está dividido em 1.950
ações de 1:000S (um conto de reis), cada uma. Parágrafo 1°. O capitai poderá ser aumentado ilimitadamente em qualquer época, por
Indicação da Diretoria e aprovação da assembléia geral, ficando rebervado o direito de preferência para subscrever 80% (oitenta por
sento), da quantia aumentada nas mesmas bases e condições que forem estabelecidas, ao acionista Francisco Simeão Corrêa da Silva,
Juntar, Art. 6°. As ações poderão ser "nominativas" ou ao "poritador s", à vontade dos seus possuidores e enquanto não emitidas serão .representades por cautelas. Art. 7°. A transferência do (Oen
Senil feita do seguinte modo: a) co
. nominetSva% por meio de termo
2avredo em livro ~Mode; b) as ao portador, p ela eiraplee &adi'eão das mentirei. Capitulo 3°. Das assembléias geraitr.-. zArt.. 8°. As
ti:ss21nh.lélco
tyareo owNvitts'No p;n1 extraordinárias se con-
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siderarão legalmente constiluidas quando, em virtude de convocaçãcÁ
se acharem reunidos sete acionistas no mínimo, representene
do, pelo menos, tres quartos do capital realizado em ações
inscritas no registro da sociedade, COm trée dias de antecedência
ao da reunião. Art. 9 0 — Uma vez constituida, a assembléia geral
poderá resolver sobre tudo quanto for de sua competência, achando-se reunido três quartos do capital, e as deliberações serão tomedas por maioria. Sobre a reforma dos estatutos, aumento de capital,
liquidação ou dissolução da sociedade e eleição da Diretoria, é neoessário pelo menos achar-se reunido um número de acionistas que
represente dois terços do capital em ações inscritas nos registros
da sáciedade com trinta dias de antecedência ao da reunião, iiEc
sendo válidas as deliberações que nela forem tornadas, si não tiverem sido aprovadas por dois terços dos acionistas presentes. § 10.
— Nas assembléias gerais somente serão tratados os assuntos que
tiverem determinado a sua convocação. § 20 . — Os possuidores da
ações ao portador para que possam tomar parte nas assembléias, deverão depositá-las no escritório central da sociedade, com três die
no mínimo, de antecedencia ao da reunião, e si as mesmas estive,
rem caucionadas, deverão depositar, em igual prazo, o documente
oomprobatório da respectiva caução. § 30 • — Cada cinco anões dar2
direito a um voto. § 40 . — Não poderão votar nas Assembléias co
diretores, para aprovarem os seus balanços, contas e inventários, Se
oando igualmente impedidos de votar os membros do Conselho Fiçe
cal, si acionistas, quando se tratar da aprovação dos seus pareceres. § 5(. — Todos os acionistas, ainda que sem direito de voto,
por não possuirem o número de ações exigido nestes estatutos, poderão assistir aos trabalhos das assembléias gerais e discutir ee
questões sujeitas às deliberações da mesma. Art. 10. — Ao presie
dente da Assembléia Geral, além dos votos a que tiver direito COMO.
acionista, caberá ainda o de qualidade, nos casos de empate nas votações. Art. 11. — Compete às Assembléias Gerais: a) — resol.
ver sobre todos os assuntos de interesse social que não estiverem'
cometidos à Diretoria e ao Conselho Fiscal; 8) — eleger, nas épocao
determinadas, a Diretoria e o Conselho Fiscal; c) — discutir e dee
liberar sobre as contas e relatórios apresentados anualmente pela
Diretoria e sobre os pareceres do Conselho Fiscal; d) — altera
ou reformar os presentes Estatutoe, observado o estatuido no arCe
go nono; e) — resolver sobre o aumento de capital e sobre quequer assunto para que tenha sido convocada, dentro dos limites dee
tes estatutos e da legislação em vigor. Art. 12. — Haverá anuelp
mente, no mês de março, uma assembléia geral ordinária para a apr4b
sentação, discussão e votação dó relatório e balanço apresentado
pela Diretoria, referentes à gestão do ano anterior, bem como
parecer do Conselho Fiscal, sendo todas as deliberações tornadas leoa
maioria de votos, não podendo ela funcionar sem que estejam ,prasentes pelo menos 8 (três) acionistas que não façam parte da 12=2
reteria e do Conselho Fiscal. Parágrafo único — Um mês antes 6
assembléia geral ordinária, será facultado aos acionistas o exame
dos livros da Sociedade, inclusive de registro de transferências d'j
ações. Art. 23. — Dez dias antes da assembléia geral ordinária, ef..J
que trata o artigo 12 deverão ser publicados no "Diário Oficial" ir'
documentos a que se refere aquele artigo e trinta dias após a reunieit5
deverá tambem ser publicada a ata de seus trabalhos. Capitulo CP
— Da administração da sociedade — Art. 44. — A Ccreiedade sere
administrada por uma Diretoria, composta de um Presidente, um Vretor Técnico Comercial e um Tesoureiro, eleitos pela Assembléi,'e
geral ordinária e imediatamente empossa" si presentes Os membree
eleitos. § 1°. — Os diretores servirão pelo prazo de 8 (seis). ama%
podendo ser reeleitos, e, quando não o sejam, servirão até mie c(-,
apresentem 03 novos eleitos. § 2 0 . — Excepcionalmente o mandati
da primeira Diretoria terminará em 31 de março de 1945. Art. 45 s.
Os diretores não poderão entrar em exercicio,• sem caucionarem .N
sociedade, 20 (vinte) ações de sua emissão. A caução será feita pcee
termo no livro de registro e vigorará enquanto durarem os funções
do cargo. A primeira Diretoria satisfará essa exigência logo (dee
impressas as ações ou as cautelas que as representem: Art. 48 —
No caso de marte, renúncia ou impedimento por mais de seis m.
ses de qualquer membro da Diretoria, esta, consultado o Conselte
Fiscal, chamará um acionista que estiver nas . condições exigidas neee
tos estatutos, para exercer o cargo vago de Diretor até a reunião da
assembléia geral extraordinária, especialmente convocada, .para Da=
zer a escolha definitiva de novo diretor. O diretor . assim eleitèi
exercerá o cargo por todo o tempo que restava para completar o
mandato do membro substituido. Parágrafo único --- O acionista
indicado provisoriamente para substituir o diretor impedido, ou o
eleito para terminar o mandato, só terá direito aos honorários previstos nestes estatutos, inerentes ao cargo que exercer e aos dividendos relativos às ações que possuir. Arta 17 — Nenhum membro
da Diretoria poderá deixar de exercer as funções do seu cargo poe
mais de 6 (seis) meses e excedido esse prazo se entenderá que 'o
tenha renunciado, exceto em caso de moléstia comprovada. Art. 18,
— Os membros da Diretoria perceberão os seguintes honorários mensais que serão levados h conta de "Despesas Gerais" da sccieende; Die
vetor Presidente 5:0008: Diretor Técnico-Comercial 5:0005; Diretor
Tesoureiro 5:0005000. Art. 19 — À Diretoria coletivamente compete:
— Reunir-se em sessão sempre que necesaárip, lavrando . ata ije .stür?
trabalhos; zelar pela fiel execução da. letea.deetes ..estetntos;..110.p, ..1
mie a direção dos negócios comerci aiküln,,,seçie.dade;,:l espS..‘Mt ,bale-alam-Mo bancários onde devam akieene ollik42 .-41 110(Prig ON; a 2'
°teclado; nomeação, demissão, fixacão de salários e . de oedenadeeeeln,
Nncionúrioe da sociedade; aprovação dos pswi..so de venda de s4V2
.
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,produios; aprovação e fixação das compras de matérias primas tot
3i . de 'deiembro. • Art.
E' expressamente vedado a qualque4;
Outr a s ; ter conhecimento e decidir sobre todos os atos de adinVe diret&Tizer uso do nome28da--sociedade-em
cartas de filmou, =dome
sistraçã.o, sendo suas decisoes tomadas por maioria de votos; cie- e outros fins quaisquer diversos da finalidade comercial
industrial da
vir o conselho fiscal, : era reunião cenjunLa sempre que julgar ne-' mesma,' do acordo com a letra destes estatutos. Art.
27 — Os aCitili
•cee.sário, inclusive • no caso do paeágrafo primeieo deete • artigo. ,nistas reconhecem e aceitam a responsabilidade que lhes
é atribuída
§ 1. Compete à Diretoria, conceder licençz . aos eeds membros, pela lei, e,- igualmente aceitam e aprovam estes estatutos
e ugandee
desde que esta não exceda o prazo disposto no artigo 17, indie da faculdade que lhes dá o artigo 72, parágrafo 3 0 , do decreto
nu -•
cando o diretor que acumulará as funções do licenciado; lavran- mero 434, de 4 de julho de 1891, nomeiam desde já para os cargo
do ala da 'decisão a qual transcreverá a tomada de cantais do di- de diretores da sociedade durante o neriodo referido no parágrafo
reto:: licenciado, assumindo o substituto a responsabilidade dee segundo do artigo décimo quarto Os acionistas: Vítor Marques Pauta
correate do cargo acumulado. Não será permitido licenciar-se 2 Rosa, para presidente; Francisco Simeão Correia da Silva Júnior, para
(dois) diretores curnutativarneute, exceto em caso de doe-nça. técnico-comercial; Joaquim José de Paula Rosa Júnior, para tesouO diretor licenciado, urna vez que o motivo da licença não reiro. Parágrafo primeiro — Para formação do conselho fiscal .?ão
Seja o de moléstia, perderá e0 go de seus lioeorários a favor do di- escolhidos os senhores Nilo de Sousa Carvalho, Péricles da Silveira ei
retor escolhido para o substituir. § 3e Os diretores terão di- Armando Lassance para membros efetivos, e como suplentes os sereile a gozar anualmente um período de férias de trinta dias. nhores António Agnelo de Sousa e Silva, Pedro Lopes Alves da Rode*
Ari. :20. Ao diretor presidente compete: Presidir as assembléias e Francisco Casemiro de Morais Sarmento, Art. 28 — As pereene
gerais extraordinárias e as reuniões de diretoria; representar jurie tagens previstas no artigo 24 destes estatutos foram criadas e Ãto
eticamente a sociedade, em juizo e junto aos poderes públicos; in- conferidas especialmente aos acionistas fundadores Srs. Francisco
tervir em todos os atos da administração; assenar com outro diretor, Simeão Correia da Silva Júnior e Joaquim José de Paula Rosa Júnior,
es contratos de compra e de venda e todos os papéis que importem a titulo de recompensa ao esforço, dedicação e eficientes trabalhes
ele obrigações para a sociedade; assinar com o diretor tesoureiro e demonstrados pelos mesmos acionistas ea formação e organização ela
no u impedimento com o outro diretor, os cheques para retirada sociedade. Estas percentagens não são, portanto, inherentes aos
de ilinheiro de bancos; ter sob a sua responsabilidade e direção cargos que ocupam da diretoria, mas referem-se só e unicamente as
toei) o expediente comercial, arquivo e correspondência da saciedade; pessoas dos mencionados acionistas, desde que conservem, individuieimeea: seu substituto nos impedimentos eventuais, fora dos casos mente, a propriedade de ações nominativas ou ao portador, desta
do artigos 16, 17 e parágrafos 1° e 2' do artigo 19. ArL 21. Ao sociedade, no valor de, pelo menos, 100:000$ (cem contos de róis),
,ereeir técnico comercial compete: superintender e dirigir todos os ou sejam 100 (cem) ações, cada um. Capítulo V — Disposiçees
n Jes industriais e comerciais da sociedade.; ter sob a sua guarda gerais — Art. 29 — A diretoria procurará dirimir por meio de 11.os '-.ociz" de matérias primas e manufaturas. indicar à Diretoria bitragem as divergências e litígios que possam surgir na gestão dos
negócios sociais. Art. 30 — A diretoria poderá requerer cotação
e demissão de empregados e operários bem como a
o de salários e ordenados de todos os funcionários da s,:cçãO oficial para as ações ou debentures da sociedade nas bolsas do ,Paíei
1nraiz:trial e comercial de vendes; tomar a seu encargo pessoal a de acordo com a legislação em vigor. Art. 3e — Os casos omissoe
técnica ou seja tudo quanto se refira à fabricação doa proe nestes estatutos serão regulados pelo decreto n. 434, de 4 de julho
ilntr ,z da sociedade; intervir em todos os atos da administração; de 1891, e mais disposições de direito que lhes sejam aplicáveis". A
r correspondência, com o diretor presidente e no impedimento seguir o senhor presidente fez com que o senhor segundo secretário
dese . , com o outro diretor, assinar oe contratos de compra e de procedesse à leitura do laudo de avaliação dos bens, cousas e dileree, bem como todos os papéis que importem em responsabilie reitos da firma Paula Rosa, Correia & Comp. Limitada, submetendo-o,
eade paira a sociedade; assinar com o diretor tesoureiro, no impe- a seguir, à discussão. Solicitando a palavra, o subscritor Otávio
dele() do presidente, e com este no impedimento do direto ,: te- Correia Cardoso propôs fosse, também, essa peça transcrita na ata
er e l cJii'.0 os cheques, para retirada de fundos da sociedade de esta- da sessão, como medida de previdência, dada sua importencia, transbelecimentos bancários. Art. 22. Ao diretor tesoureiro coai:leste: a crição que deveria ser feita com as corrigendas que a assembléia pile
direi:Cio e responsabilidade da contabilidade e da caixa da sociedade; gesse necessário imprimir-lhe. Ninguém mais pedindo a palavra, o
a puelicação no Diário Oficial dos relatórios, atas, pareceres, convo- senhor presidente submeteu à votação, separadamente, a proposta
antes referida e o laudo a que ela se prendia, sendo ambos aproeauei e e etc., inherentes à vida da sociedade; ter sob a sua guarda vados
por unanimidade de votos, expressamente manifestados pelos
es livros comerciais e sociais, a caução da Diretoria e demais doaprovado está concebido nos seguintes
erneeleos da /sociedade, assinar endossos e quitações de dup1'.eatas, presentes. O laudo assim
rd \ill,.ndo-se por funcionários necessários, pelos quais, ficará res- termos: "Laudo de avaliação dos bens, cousas e direitos da firma
Paula Rosa & Comp. Limitada — Júlio Furquim Sambaqui, Ildepee-inel; intervir em todos os atos da administração; assina .- coas turdes
Cavalcanti Rocha e Wilhelm Jacobs, louvados escolhidos e noe di:Ttor presidente e no impedimento eventual deste com .o outro meados
na assembléia geral preparatória dos subscritores do capital
ci- 7 1( . r, os cheques para retirada de fundos da sociedade de estada
Sociedade
Anónima "Lovel", para avalir o património da firma
lie:eienientoe bancários; recolher aos estabelecimentos escolhidos Paula Rosa, Correia
& Comp. Limitada, estabelecida nesta capital à
pela diretoria, os caldos em dinheiro disponíveis, canservandn em rua Aristides Lobo número
desempenham - se da referida in'C,-a", o estritamente necessário; meinar com outro diretor no cumbência pela forma que noventa,
se segue: O balanço transcrito no Diário
inieeeimento eventual do presidente os contratoa de compra e do da aludida firma, que está revestido
de todas as formalidades legais
vei Li e t•odos os papéis que importem em responsabilidade para a e escriturado em boa forma mercantil,
revela a seguinte situação:
reeee.
Art.
23.
A
assembléia
geral
ordinária,
elegerá,
anuale
etiei
e utensílios, 8:6758000;
1.184:8728300;
Móveis
Ativo
—
Maquinismos,
ri'cr e. catre os acionistas ou pessoas extranhae de reconhecida idoe
Mercadorias, 178:6223500; Manufatura de meias, 230:6878500; '-ep elladr, os -3 (três) Membros do Conselho Fiscal e outros tantos goros terrestres, 7:3638250; Seguros de operários, 2:4414600; Caixa,
encarregados de examinar e dar perecer sobre os negó- 120:426$630; Imposto de consumo, 2:040e000; Devedores por cocies. ba:anços e contas da sooiedade referentes ao ano de sua eleição brança, 267:374$600; Contas correntes, 339:2608300e Soma, reis
ei• , 1 riu por base o relatório. o inventário, o balanço e as Gonte.9 2.341:7e3$680 Passivo — Capital, 1.350:0008000; Títulos a pagar,
ar-e-criadas pela diretoria. Parágrafo único. O mandato do Gon- 223:4548400; Dplicatas em cobrança, 267:3746600; Contas a pagam-,
eelho Fi s cal e seus suplentes, e gratuito. Art. 24. Os lucros líquidos 28:8998100; Vítor Marques de Paula Rosa, c/sup., 20:4914700; Vitar
e ere irados anualmente em balanço, serão distribuidos da seguinte Marques de Paula Rosa, c/lucros, 112:2048530; Joaquim José de Paula
fori!la. depois de deduzidos 10 To (dez por 'cento) que serão levados Rosa Júnior, c/sup., 19:6418700; Joaquim José de Paula Rosa Júnior,
a credi•o de fundos pura -depreciação de maquinismos, matérias' c/lucros, 87:2704190; Francisco Simeão Correia da Silva Júnior,
erenes e eventuais prejuizos em conta corrente: 5 % para o mio- c/sup., 18:3668600; Francisco Simeão Correia da Silva Júnior, c/luni-da Joaquim José de Paula Rosa Júnior; 13 eo para o acionista cres, 49:8688680; Fundo de depreciação, 1-3:123$380; Imposto sobre a
Freei-isco Simeão Correia da Silva Júnior; 82 % como dividendo renda, 18:7538200; Contas correntes, 134:3158600. Soma, 2.341:763801,0,
aos aderistes. § 1.0 O pagamento de dividendos e gratificações Te- Todas as cifras acima estão de plena -conformidade com os demais
feridas neste artigo, será iniciado 30 dias depois da aprovação do• livros auxiliares e documentos, motivos pelos quais, depois de cuide'balam) pela assembléia. geral de março. § 2." Os pagamentos de di- doso exame, os signatários afirmam sua exatidão, não só sob o ponto*
videndos e gratificações aos 'acionistas acima deeerminadas; serão de vista contábil, como também sob a justeza dos valores consignados
efetuados, de acordo com as possibilidades de numerário em Caixa, em cada cénita..as quais foram detalhadamente confirmadas. Nefixando a diretoria a data e as percentagens destes pagamentos nhuma depreciação propõem sobre cousas e direitos constantes lio
parcelados, de forma a não criar embaraços à situação finarceira ativo porque as máquinas e demais objetos estão com pequeno uso e
sociedade. § 3.° No caso da situação financeira da sociedadP não perfeitamente conservados e as dívidas ativas consolidadas pelo bom
;permitir o pagamento integral dos dividendos e gratificações pre- crédito de cada um dos respectivos responsáveis. No passivo nada envieeo neste artigo. nç decorrer do ano seguinte ao do balanço, levar- contraram suscetível de impugnação. Doente do exposto, pelos eleese-á o saldo que ficar por pagar a crédito de urna conta especial- mentos encontrados* na escrituração, os louvados informam que os
mente criada para esse fim, abonando-se os juros de 8 To (oito
haveres dos abaixo mencionados na firma Paula Rosa, Correia &
/par cento) ao ano, juros estes que só serão 'contados depois Companhia Limitada são os seguintes: Vitor Marques Paula Rosa,
ide decorridos 12 meses, da -data do balanço originário do :dado, sua quota no capital 800:000$000; saldo de sua conta de lucros reis'
alteio. Os pagamentcs das quantias creditadas nesta conta, serão 112:2048530; idem da conta supriinentos. 20:4914700; total: reis
'feito:" simultânea e proporcionalmente a seus créditos, ene 932.696$230. Francisco Simeão Correia da . Silva Júnior, sua quota
datas e percentagens fixadas pela diretoria no exercício seguinte aten- no capital, 150:0008000; saldo da sua conta lucros, 49:868$680;
dida a stivaçã'o financeira da sociedade, e terão preferência, no pa- idem, conta suprimentos, 18:366$000; total: 218:235$280. Joaquim ganieeto, sobre o novo divideurld, se houver. Art. 25 — O ano co- José de Paula Rosa Júnior, sua quota no capital, 400:000$000; saldo
mercial coincidire com o ano civil, sendo considerado como pritneiro de sua conta lucros. 87:2708190; idem, conta suprimentos, reis •,
ao todo o tempo que decoreer,da constituição desta sociedede 'ate 19:6418100; total: 500:9118890. Julgando terem bem cumprido a; •
11 d e lezembro de 1939. O balanço será encerrado anualmente em missào que lhes' fái' cometida, subecrevem a presente avaliação com
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estampilha federal no valor de mil reis e mais selo do Educação e
thiião Benericei te dos Servidores da Policia Monnçipal ,„
emolumentos de documentos, de comum acordo, como se segue. Rio de Janeiro, 14 de novembro de 1938. — Assinados: Julio í'
A comissão organizadora dos estatutos convida os interessada•
Wurquim Sambaguy. — Ildeturdes Cavalcante Rocha. — Withelm a eomparecerezn
dia 9 do corrente, às 16 horas, à avenida HenJacobs." A seguir o senhor presidente salientou que, aprovados como rique Valadares n.no38,
1°, para tomarem parle na assembléia de leiloram, na integra, os estatutos e constando deles a nomeação dos
anembros da primeira Diretoria e do Conselho Fiscal, pelos prazos tura e aprovação dos estatutos e eleição da primeira diretorialambem neles mencionados, ficava prejudicada a parte referente a
Rio de Janeiro, 8 de dezembro de 1938. — A comissão.
esse assunto, constante da convocação para a assembléia que se rea(C 7.886 — 3-12-1938 — 248500 — 3 vezes)
lizava. Consultados os presentes se desejavam tratar de qualquer.
Ossunto que pudesse interessar à assembléia, pediu a palavra o subs- 1
`eritor Nilo Sousa Carvalho, e, depois de salientar as vantagens do uso
boje corrente do serem as escriturações das operações comerciais e
Associação dos Agêntes Fiscais do Imposto de Consumo
Industriais feitas por partidas mensais, propôs, uma vez que a sobiedade ora constituida ia continuar as operações da firma Paula
EDITAL
[Rosa, Correia & Cia. Limitada, fosse sua esorituração feita pelo aludido sistema, sendo tidas e escrituradas como suas as operaçeõs praAtendendo ao que requereram 60 senhores associados, realizara
ticadas pela aludida firma a partir do dia primeiro do corrente més, se-á, no próximo dia 15 do corrente, às 15 horas, na sede da associas
aão havendo, desse modo, necessidade de esta que ficava de fato e çào, à avenida Rio Branco n. 117, 2° andar, sala 228, uma assembléia
de direito extinta, escriturar qualquer operação a partir da data do geral, em que se tratará da reforma dos estatutos, e, para a qual%
balanço que encerrou para base da avaliação e transferência do seu são
()envidados todos os senhores micos quites.
patrimônio. Essa proposta foi, por todos os presentes, aprovada.
:Continuando com a palavra o mesmo subscritor propôs e foi igualRio de 'Janeiro, 5 de dezembro de 1938. — Rubens Rego Serra
gnente aprovado que os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal, Martins, presidente.
eleitos com a aprovação dos estatutos, fossem considerados empoe(O 7.884 — 3-12-1938 — 39$800 — 3 vezes))
'dos, ficando, assim, ultimados todos os trabalhos e formalidades
aocessarios e indispensáveis à constituição definitiva da sociedade.
tDiante da aprovação dessa proposta o senhor presidente, depois de
Declaração à praça
verificar que ninguem mais desejava usar da palavra; suspendeu a
fossa° pelo tempo necessário à lavratura da presente ata solicitando
Declaramos que vendemos a farmácia de nossa .propriedade,
dos presentes que, ou se conservassem no recinto ou a. ele regressassem às dezoito horas para, em continuação dos trabalhos da assem- alta à avenida Mein de Sá n. 178, ao farmacêutico Artúr Batista
bléia, ouvirem sua leitura, discuti-Ia e aprová-la se assim o enten- Loureiro, livre e desembaraçada de quaisquer onus. Convidando peba
dessem. Reaberta a sessão à hora antes indicada e verificada a pre- presente a apresentarem aqueles .que se julgarem credores, no prazo
sença de todos, pediu a palavra o subscritor Francisco Simeão Cor- da Rd. -- Gonçalves, Fina 8t Cruz.
reia da Silva Júnior e ressalvou que ele e o subscritor Joaquim José
de Paula Rosa Júnior estavam impedidos de votar os artigos 24 e 28
Reconheço a firma retro de Gonçalves, Filha & Cruz.
dos estatutos que se referem às percentagens sobre os lucros líquiRio de Janeiro, 3 de dezembro de 1938. Em testemunho (esteve
dos da sociedade para eles reservados. Assim, pediu, no seu e no
o
sinal
público) da verdade. — Francisco Antonio Machado, tabelião.,
nome do seu citado companheiro que o autorizara a falar lambem
em seu nome, ficasse assinalado que seus votos não poderiam ser
.(C 7.976 — 3-12-1938
421800 — 3 vezes):
computados em relação aos citados artigos. Tomando a palavra, o
*subscritor Joaquim José do Paula Rosa Júnior confirmou o antes
eludido, pedindo que a assembléia tornasse claro a carater irreG. Al. Scheefer
vogabilidade que ajustes anteriores emprestaram h concessão das
ditas percentagens, apenas dependentes da condição estabelecida no
ASSEMBLÉIA GERAL EXTNAORDINÁRIA:
art . 28, concessão que, nem por reforma de estatutos poderia ser
'suprimida ou reduzida ata mesmo no caso de liquidação ou dissoluDe aeórdo oora o art. 13, § 4° dos estatutos, são convidados os
elle da sociedade. Consultados os subscritores presentes, com meigo dos dois interessados, todos se manifestaram favoravelmente à Senhores acionistas a se reunirem em assesmbléia geral extraordináIrrevogabilidade da aludida concessão. que, na opinião da maioria, já ria, no dia 20 do corrente, às 15 horas, na sede social, à rua do Senado
244, meta cidade.
estava assegurada pela redação do art. 28 de forma inequívoca, visto
'que este artigo esclarecia a hipótese em que a concessão em apreço
Ordem do dia
Aumento de capital.
deveria cessar. A seguir o senhor presidente ordenou ao senhor %Rio de Janeiro, 5 de dezembro de 1938. — A diretoria.
gerido secretário que procedesse à leitura da presente, pondo-a, em
weguida, em discussão e como nenhum dos prasentes se manifestas(C 8.064 -- 5-12-1938 -- 39$800 -- 3 vezes)
fie, submeteu-a à votação, sendo unanimesnente aprovada pelo que,
eti, primeiro secretário, que a lavrei, assino-a, com o senhor preeidente e acionistas presentes, como se segue. — Nelson Vilhena.
!Victor Marques Paula Rosa. — Francisco Casemiro de 3Io .aes SorPaisandá Atlético Club
"tento. — Francisco Simeão Corrêa da Silva Junior. — Octovio
Corréa Cardoso. — Pendes do Silveira. -- Antonio Agnello de
FUNDADO EM 15 DE AGOSTO DE 1872
Souza e Silva. — Nilo Sousa Carvalho. — Pedro Lopes Alves da Rokha. — Armando Carreira Lassancc. — Joaquim José de Paula Rosa
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Listnior.
(C. 8.130 --5-12-1038 -- 7i4$000)
De acôrdo com o capítulo IV, art. 30, letra a, dos estatutcs, são
convidados os senhores sócios, a comparecerem à 66aassemb:éia geral
ordinária, a se realizar em 17 do corrente mis, ;as 17,30 limas, na
sede social do clube, para tomarem conhecimento da leitura dos relatórios, e prestação de contas da atual diretoria. eleição da nova diretoria, e assuntos de interêsses gerais.
Rio de Janeiro, 5 de dezembro de 1938. — O sccretdrio.
Sociedade Anônima Martinelli
' (C 8.055 — 5-12-1938 — 34$700 . — 2 vezes);

AMUOS

•

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Segunda convocação

Aviso

Não se tendo reunido em primeira convocação acionistas em mi-Ibero legal, de novo se convocam os senhores acionistas para a assemPaul Guasque de Faria declara ter extraviado seu Certificado
bléia geral extraordinária, que se vai reunir no dia 9 de dezem- de conclusão do curso no Colégio Pedro II.
bro corrente, às 10 horas, na sede social, à avenida Rio Branco
(C 7.887 — 6-12-1938 — 15300.— 3 vezes)
01. 26, nesta cidade, afim de deliberarem sôbre a ratificação dos
?atos praticados nas assembléias extraordinárias de 26 de sbril e 16
Øe dezembro de 1937, sare a prorrogação do prazo de duração da
Companhia Materiais de Construção
sociedade e sobre a alteração parcial dos estatutos sociais, nos seus
artigos 3°, á°, 5 0 , 8 0 , n. 6, do art. 10, 15 e letra a do art 20, com
Do dia 12 de dezembro corrente em diante, excetuando os sáb acréscimo de um parágrafo aos arts. 8° e 20, e de um artigo às
bados, pagar-se-á, no escritório da companhia, à rua Buenos 'Aires
sposiçi5es gerais.
R 25, o Naus de 50$000 (cincoenta mil róis) por ação.
Rio de Janeiro, 3 de dezembro de 1938. '— Pela diretoria, José
Rio de Janeiro, 7 de dezembro de' 1938. — F. de 01.0eira PáS• or tinclli, presideate.
sos, presidente,
.(Ç 8.002
5.-i g-/V#470$ 400
(c' 1.888
1.1:;ibpóo)".
3 wies):
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A

11. 2.9u.ar Sociedade, Anônima

in2Fi

s. o

- virtude -,do .,decreto n.• :IJA„ de :2 de novembro de 193$,
tmspendemos a venda 'do nOSso plano 'comi-junto "Ideal".
SãO convidados os senhores tomadores de ações para . a assemComunicamos, outrossim, aos prestarniátas do 'referido conbléia de constituição da sociedade, a se; realizar; no dia 12 de de- junto que, em face do decreto acima, que proíbe distribuir
zembro corrente, à avenida Rio Branco n. 91, 6' andar, salas 10/14, ces‘ como premins em sorteios, suspendemos, a partir desta data, -a
devendo nessa reunião os senhores acionistas tomar conhecimento bonificatão que vinhamos dando no plano conjunto "Ideal".
do laudo de avaliação 11 ser apresentadó :Pelos- Ibuvados nomeados
. Rio de Janeiro, 1 de dezembro de 1938. — Sociedade Brasileira
em assembléia do 5 do corrente. — Os Incorpol'adores: Demerval
de Valores Ltda., rua General Câmara a. 31.
Dias. — Bertuulette Aguar de Magalhães.
(C 7.897 -- 6-12-1938 — 12$200)
5-1,2-,038 — 14$300)
•,, (C 7:.,890
ASSEMBLÉIA GERAL DE CONSTITUIÇXO .

Ótica Sul Americana S. A.
•
Convidam-se os senhoras acioniStas para a asssembldia geral
extraordinária, para eleição de nova diretoria, no dia 9, às 15
isszmnr..Éfa.f OISUAt.' / ORDIt'4 ÁRIA ';'• I
horas, em .sua sede.
Primeira convocação
. Rio de Janeiro, 6 de dezembro • de 1938.A diretoria.
(C7.983 — . G-12-1938
São convidados OS . senhor0 ...lissoçiados, a comparecerem; a 16 6$100.)
•
• .
.60 corrente _mès, Itã 17-horás, à sede acidai, à aven.ida Rio Branco
a. 117. Sala 314, para elegerem os menhbrds...'do conSelho deliberativo,
do acórdo com o art. 63 dos estatutos.
Companhia Carris Pôrto Alegrense
Rio ,g,e ,,Janeiro, 5 de deÃemh,ro.:de.,,19,3,0: —
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAODDINARIA
2 vezes'
6-12-1938 — 2W90
(C 7.892
Terceira convocação

Associaeão dos Fieis , ' dê Testiureiros' .-:iS'' 1'444Q: reg Federais
••
;

•

.

••

,

•:"

Companhia dè'ÃnánaciiiiLuninósos
ASSEMBLÉIA

OBRAL BX TI

•
- Segun d a

•

convoNção:

•,,. •
Não se tendo reunido na. PrimOrg, .cppyocação, acionistas em
número legal, de novo se coo p1 os senhores cionisLss p a
assemblela lotai extraoéd:hária. line 'se "vai reunir no dia 4 14 Une
n. 44, para
inès, às 10 horas, na sede social, à rua Moncorvo
deliberar sôbre á altet*In doS `.e'státufo'S.'Snais, ,inclusive sóbre a
sedução ,do capital ao :seu usta vaôr C "Ãub,sequ'Gnte aumento, de
octirdo cotn á proposta - da diretoria, que será apDetentada na dita
• asem/01a.
•4.
t
•:
Rio 'idn'Janeiro, 5 de tleZdfnbrô de '193 g :' — Á diretoria.
C 7 .803 —..,1142-19311+;- 351100

• Era' Virtude de não ter. comparecido numero suficiente • nem Lin
primeira nem, na segunda convocação da assembléia mamada, res'r
pectivamente, para 26 de novembro e 6 de dezembro de 1.938;..ão
vainente convidados • os senhores acionistas a se reunirem--.-em as!,.
E•embléia geral. extrardinária, na sede da companhia, à .avenidá
Rio Branco .n.._137. 13° andar, às onze horas da manhã .da dia 20
de dezembro de 1938, para tratar dos seguintes assuntos: ..
• a) tomar conhecimento de uma proposta da. diretoria, para
.reforma dos, estatutos sociais, e .deliberar a respeito; b). elegen
nova diretoria:' c) 'tomar quaisquer. outras- mect:das ou deliberações
.de sim competência, .que se tornarem necessárias em 'face das dispo-:à
sições estatutárias,. çue forem adotadas.
•
í:
• Renhi° esta a terceira , e última conVocacãO, * ficam aisados oS
senhores acionistas que . , a asenibléia• deliberará Seja •ncial fôr 4
soma do capital representad
o.
_ -.1419 de Janeiro, 6 de dezembro de 1938. — A diretoria
•
(C 7.988 — 612-1938 — 61;200
vezes,

Quarta-feira

.
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IMPRENSA ..NACI.O.N.M13
OBRAS QUE SE CHAM A VENDA
'Ae recomendas de obras que não forem
***apanhadas • de importando destinada
M dompessto de porte e registo do Correio.
Mb serão atendidas, não se podendo
mediar em 'pagamento de obras ou de
eamtplaree do "Diário Oficial' talos do
derreio, estampilhas do ralo adesivo, che- ,
que ou ordem de pagamento. Demão ser
remetidas as importando!' ena.valm postais.
Ale Usuais da Repi1Dea°, pele
Dr. Tarquia}o-d. Souza, téta o abatimento
11, 01 %, quando .a aquisição fér de ida
ma mie exemplam, em virtude de Mole
Ilitietazdo.da Justiça a. 1.344, de 8 ie
aposto de 101.

Ilfee da Imita Governativa e dIs
Goudretor- Provisório (indico),
104089
1930
Atoe do .Goviriso Provisório, organizados por A. D. Ribeiro,
1932

a

dfd. Pend (lei n. 628. de 28 da

!Outubro- da' 1899,. que amplia
a ardo penal ,por denúncia, •
decreto st. 3.475. de 4 de novembro de 1899, que regula- menta o art. 5* da lei n. 829,
de 28 de outubro de 1913).
Agricuitura ,(Cria o Ministério
da) — Decreto n. 1.606, de 20
de dezeovibro • de 1906
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1e$000
Ano de 19114
164000
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Atido pinviemsedorieo do Nordeste
de Breou, por Delgado de Carvalha (Ger,aie) 1924
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Idem, Idem (Anuais)

345844

Aatoatdusio (Itegulamento da
Ciroulaolio feternanional de) .

28080
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Administratdo e 'Contabilidade',
por. Alfredo Carreia.,
15004.
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.
Medi. da Codares#o
—da Rcptie. — 2' edição.
.
Vista

1' volume 1(.1891.í. , ".`. ..'toogk

Anais da Assembléia Coneitlam94,.(1934), 1* volume
Idem,-- 2* volume
Acidente no Trabalho (decretos
as. 3.724, de janeiro de 1919;
f3.493, de 5 demarco de 1919,
• 13.498, de 1/ de marco de
1919)

&bidentes no Trabalho (decretos
na. 24.537, de 10 de Julho de
ispep ~vos do .Muses Macienadh
1934)
Volume XVI/
284004
3.656,
de
24
de
Mia (decrzio.
- remuneradas —
Volume
XXIII
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mento para .a
Volume XXV
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19000
encanamentos
públicos.
dos
diellidVOS Eleitorais (AlistamenAlistamento Eleitoral — Lei núApuo (Concessão dágua no Dismero 3.139, de 1916
10000
to • organização dos)
trito Federal) — Decreto número 20.951, de 18 de janeiro
Alistamento e organizarão dos
de 19314500 Arweasdne Gerais (Degulantento
arquivo: eleitorais -- Decreto
pena o estabeleeimente
A n. 24.129, de 1934
Annivos do. Jardim Botanico
Decreto n. 1.102, do 21 &O aode Rio de . Janeiro:
Aeronau ticos Civis (Serviços)
0098
lembro de 1903
-- Decreto n. 20.91A. de 6 de
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Volume- V
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— Decreto
(Fisca!incio)
104004
Mo
de
1917
o to e) :
•
-1.245. de 11 de dezembi o
n.
84000
Ano de 1918
109000
Volume+ I.
de 1936. .
84000
Ano
de
1919
54000
Volume 1II
Acre (Organisaçáo Administra88000
*ao de 1920
tiva).— Lei n. 191. de 16 dr
0000 Volume. lV.
janeiro de 1936.
108000
Ano
de
1921
5400•
Volume Y.

153000

185.00

.24800

14000
14000

18000

$400

3$t)Cn

8;'&0

•

2174u

))4kr110,

Q:.-feira 7,

Dezembro de 1938
• • s:I•rTY/1)

.(SCCOOr jpir.

,

i

'B

de
4fdriff—f;tib,9,,
It-re.-~iiixfirtee
nem 0, 99397, às Reg
eado,),..ppr C. À. Farias

,.

•ilYstips de Contabibidade littont aig
43110/toniar dos Pertos — DUM*
decretos poetados" até, 19ff MOR
- a. 94•288, de 1984 ...; 2,/~ge

e los (Aposentadoria
. 13 ensão dos) — Decreto n. 54, 'de 1934

a

sh

4

A• idigo de Memora — Decree 411")
Correio,: Nova OrganizaçãO) —
.,I.a.
17.943 A, de 4927
.. 111019 4..... permeio a. 19.951, de 1 ali
.."..
.0, maio de 1931.
-

poucos e Casas Bancórias — Deereto n. U.728, de 16 de mar-

Or.

CiJdiao de

ço de 1981

Brasil em !laia (0), por W. T.
Stead e traduzido por Artur
Bomilcar, e discursos de Rui
Harbosa

13000

128000

Decr"

-1$000

Tologia Vegetal (Arquivo do
Iirtituto de), votume 1° .... 10$000

*. •

fr3170+

.

14000

Código Eleitoral (Modifica o) —
Lei- n. " 48 de -4 de maio de
1935
..

r. 0.711

Caixa de Amortização—Derreto
i. 17-.770. de 23 de abril de
•

/927

ty,orteira profissional — Decreto
n. 21.17. de 21 de março de
1932

1$000

1$500

1$000

Circulares do filinistário da Fa-.
zetzen, por Manso I) Ribeiro:

.fik )114914

Código de Processo Penal (Ria
dice do)

129940.

Decreto
Coletorias Federais
il. 24.502, de 1934 *
•

..44000

1° volume — 1880 a 1000.

Código Civil Brasib:iro (Trabalhos relativos á sua elabora1° volume

5° volume
— Projeto (Trabalho da Comissão da Camara dos
Deputados), 8 volumes ...
..._ Projeto (Comissão Espe-

cial do Senado), i volume
— Parecer do Senador Rui

108000
101000
108000

89000

Constituição da República (aeivista), 1926
MOO
Constitulion of Brazil (edil"
em inglês), 1891

Roure

Contadores e Guarda-livros (registo) — Decreto n. 21.033,
de 8 de fevereiro do 1932

29000
999000

ereto n. 22.051, de 1932 ....

19000

91000

Coneetko Nacional do Trabalkg
— Decreto n. 18.074, de 1928. 0090

Assinadas (Comentárki
Barbosa
103000 • Contas
ao decreto n. 16.041, de 1999,
— Pareceres, sóbre o projeto
por Lindolfo Clamara)

49000
apresentado ao Senado, de
profissionais e interessados
29000 Contrébando EÂ ItepreesSo deV.,
por J. Rezende Silva
, 4048
— Projeto do Dr. Antõnác
Coelho Rodrigues
99000 Conetraçáo
rk ~et para (lab.,
#k
4,0iondr1os e ogo•MMOIS da Uni&
Código Civil e flui Barbosa (0);
— Decretos ae. 4.061, do Ir,
por Fernando NerY
91190041
de adieto de 1999, e n. 15.841W.'
°Migo de Contabilidade (altera• de 14 do ~abe. de 1929. 19015
Cão e reforma do recolhimento da receita e pagamento da*
Capitanias dos Pertos
Decredespesa) — Decreto n. 20.398,
•
to a. 17.096, de 29 de outude 46
setembro de 1994. MOO
bre de 1929
., • • • • 4L0
C!

to n. 20.348

Conselho de Contribuintes (Regimento Interno do) — De•I
ereto n. 5.157, de 1927 .....

19004

19000

ConaelJto dos Contribuintes

Decreto n. 90.350

19044

da Justiça Local — De-.
ereto a. 24.158

2.000

Custas na Justiça Local — De-

ereto n. 48.393, de 1928 ....

29000

gulamento) —Decreto mime-,
to 3.422, de 80 de setembro
de /899

19030

Comerciários (Instituto dos) —
Decretos na. 183, de 1984, e
22 de maio de 1935

24099

Consignações em folha — Deeretos as. 22.296, de 1933, e

94.576

Caixas de Aposentadorias • Peies6es (Legislação) — Decretos,

as. 19.770, 20.465 e 21.081.

28009

28000

Caina de Estabilização —Decre-

Contrabando *(Repressão dob ...Decreto n../0.037, de 6 de hs..
vereiro do 1913
19000
Consumo (Imposto de) —

208000

***

Custas na Justiça Federal (Re-

Contrabando e seu processo par
Alfredo Pinto de Araujo 'Coo
reia
91000

erin)

2* volume

Contabilidade Pública — Decren
to n. 13.746, de 3 de setembro
de 1910 (dá instrução para q
serviço geral de contabilidade
pública, era face da lei ad,
mero 2.083, de 30 de julho, e
decreto 11..7.751, de 23 de
de 1909)
1909)

1891, 2 volumes, Agenor de

103000

-4Gis

to a. 6.108, de 1926

1809Q

Casamento Religioso — Lel número 379, de 1937

19000

Constituição (1984 — Lei a. 88
— Segurança Nacional) ....

38000

Consumo (Tarda do Imposto),
por L. Gemera

259004

Contratado (Tabela)
Capitanias de Portos — Deere
to
a. 220 A de 1936

61000
4900

Caixa A. P. e instituto,—
Formael da Receita — Lei

a. 159, de 1997

Dat do dieWrno Prado"
' De mano de 1890
De maio de 1990
De jambo de 1890
De outubro de 1890 ~me
Dit 399•199 * 1991 mar

•

ti • :S...

018.148

Constituinte Republicana (Ab*

2° volume — 1901 a 1918. 128000
3" volume — 1018 a 1931. 103000
•n ° — volume — 1032 a 1933.• 88000

• 7'

'ateiem: — Decreto n. 2.998, de
Comentes Cooesitiros — Decre-

nom

C'ongreçso Brasileiro de Contabilidade (Relatorio), 1° vo.
me
1409090

tlaixa de Amortizoção — lJeí rrtc,

-

z-

§ajoreise
1119141/41r0(04 (Cria o
0004-' • ,Departamento) —Decreto nig
Mero 20.859, de 1984

Cádige Eleitoral — Decreto mh,
Mero 21.076, de 24 de
reit.° de 1923

Código do Agente Piscai .

Banha de porco e vinho (estabelece penalidades para as

fraudes da) — Decreto número 4.631, de 4 de janeiro
le 1923

314110404$ —

n. 5.083, de 1 de dezembina
de 1928 ,(institne o)

Bancos e Casas Bancarias (Li-

quidação eitrajudicial) —Deereto 11.19.634, de 28 de janeiro de 1931

Dffierdia

/90:0

0.ilitittá-feira

DIÁRIO OFICIAL :(áaoteo: .11
,

7:

i&De-zembi‘ii

Øsos do .Cker'eriti(CoíSe1.991W,

De 1831
De 1838 ..

.....

WW

5008
86000
55000

De 1850
De 1890 (Gov. Prov., 1 e
2* fascículos
De 1890 (Gov. Prov., 3' •
último fascículo)
De 1890 (Gov. Prov., Adi-

tamento)
De 1891
De 1892
De 1893
.De 1894
De 1895
De 1896
De 1897
De 1898
De 1899

De 1900

O.

De 1901
Pe 1902
De 1903
De 1904
De 1905
De 1906
De 1907
Do 1908
De 1909
De 1910
De 1911
De 1912
De 1913
De 1914
De 1915

Wa

De 1916
De 1917

28000
88000
61000
58000
6$000
58000
58000
51000
41000
41000
58000
51000
51000
61000
88000
68000
68000
71000
71000
78000
71000
51000
48000
41000
59000
78000
88000

81000

Decisões da Córte Suprema, por
Bento de Faria:
1' volume
2' volume

251000
25$0e0

Debêntures (Estabelece a comu-

nhão de interêsses entre os
portadores de) —Decreto numero 22.431, de 6 de fevereiro de 1933

Desapropriação da União e Dia=
trito Federal (Lei e Regulamento; — Decretos ns. .021,
de 26 d agõsto de 1903. e
4.956, do 9 de setembro de
1903
Dóceis, ',orlo., marítimos, etc
.(Repertório da legislação sóbre), por Caetano Júnior (M.)

18000

Dicionário Histórico, Geográfico
# Etnográfico do Brasil (Da
Instituto Histórico):

•
Diversõ e s públicas r (Regulamente das casas de) — Decreto
16.590, de 10 de setembro
de 1924
18099

reto n. 19.414, de 20 de novembro de 1930

11000

Escola Militar (Regulamento)

— Decreto n. 23.994, de 13 de
março de 1934

4$000

de 1937

18000

11009
F

16000

Fatura: consulares — Decreto
n. 14.039, de 1920

11000

Depósitos, Cauções, Caixas Eco-.
~ices

18000

Fazenda Nacional (Organização
dos Serviços da) — Decretos
na. 15.210, 15.218, 15.219 e
15.220, de dezembro de 1921.

11000

Fazenda Nacional (Organização
da) — Decretos ns. 24.036 e
24.144, de 28 de março e 18
de abril de 1934

21000

Disponibilidade (Funcionários
Públicos)—Decreto n. 19.552,

18000

Dicionário Geográfico do Brasil
(Moreira Pinto), Suplemento.

$01000

Formação Económica do Brasil,
pelo Dr. Vítor Viana

'Fome do Ceard (A), de Rodolfo
.Tedfilo

~radas ele roaagent e carroço
veie construídas *o Nordeste
Brasileiro

8$000

Polfcia e Tráfego das) — De.
ereto n. 15.671, de 7 de julho,
d.1922

Funcionários Federais e Contratados (Nomeação) — Decreto n. 18.088

88000

31000

1$000

Falências (Lei de) — Decreto

letrada de Ferro (Segurança,

n. 5.745, de 9 de dezembro
de 1929

11500

199011

Exército (Lei de promoções) —

Férias a operários e empregados
— Decreto n. 19.808, de 28

Exército (Uniformes) — Dureto n. 20.754, de 4 de dezetnbro de 1931

$11000

Férias dos empregados no comércio, empregados bancários
• de instituições de assisténeia privada — Decreto númemero 23.103

11000

Exército (Movimento dos quadros dos oficiais)

4909

Férias dos empregados das indústrias sindicalizadas — Decreto n. 23.788

11000

Decreto n. 24.068, de 29 de
março de 1934
.14006

Estabilização (Em tórno da).
Política monetária e organização bancária

Ensino Superior (Equiparaello

e inspeção dos institutos de),

11000 Ensino Comercial e Regulamentar da profissão de contador
— Decretos na. 20.158, de 30
de junho de 1931, e 21.033,
121000
de 8 de fevereiro de 1932 ...

Eleitoral (Formulário), por Jú85000

Empregados- lã - Comércio . ou- ln,dtistria (Indenização) — Loi
n. 641.1 , de 5 de Junho de 1935.

Diversões (Regulamento d a
emprésas de diversões e !maga° de serviços teatrais) ...

de 31 de dezembro de 1930.

2Y7'../`

Educação e Saúde Pública —
Lei n. 378, de 13 de janeiro

Divida ativa (Instruções para a
ntobrança amigável da) — De-

Ensino Secundário (Organizaglg)1 — Decreto n. 19.890, de

Dicionário Geográfico das Minas
do Brasil, pelo Dr. Francisco
Inácio Ferreira

3010011

5;000
28000

:/943à

41111111~--

lio do Valle

Arguitéto, Agrimensor (Profissão de) — Do-

58009

Fundo de Educação e Saúde
Frutas Cítricas (Comércio e Exportação)

18000

28000 •

Funcionários Públicos (Comissão Revisora de Afastamento)
— Decreto n. 254, de 1 de

agósto de,1995
rfiRsotia de Mie colonial :s

11000

11000

18000

11000
11000

G

18000
81000

Gêneros alimentícios (Falsifioaç5es doa). Penalidades ...

1$000

11000

Geologia e suprimento clágua
subterranea no Piauí e parte
do Ccaed. . . . •

2500

¥IngenheirO,

ereto. n. 23.569, de 1934 ....

de maroo de 1931

247í2

'DIÁRIO "bt.' 1C1.11, .(Secçáo i) ,Dezembro o 1938

Quarta-feira 7,

1

.
ebldgia e supkimeitto ddoWI
subterranea no Ceard e parte
do Pictui
Geologia e suprimento &ff=
subterranea nos Estados do
Rio Grande do Norte e Paraíba, por R. Supper
Geologia e suprimento dágua
subterranea no Estado de Sergipe e Nordeste do da Bafa,
por R. Supper

MIM

28800
11000

Guerra Russo - Japonesa, de Raul
608000
Tavares)

II
Higiene Alimentar, pelo doutor
Eduarito Magalhães

85000

Justiça liiettspal (Consolidação
das Leis da)
justiça Federal (Completa a organização da) — Lei n. 221,

50090
1;000

de 20 de novembro de 1891.

instiça Federal (Regimento In38000

justiça do Distrito Federal (Mo-

difica a organização da) -Deerelo n. 5.033, de 6 de novembro de 4926

88000

Ilistória Administrativa do Brasil, pelo Dr. Max Fleiuss (M)

74000

História da Dívida Externa Federal, por Jacó Cavalcanti.

8$000

Iltstória das Tesourarias de Fazenda e Delegacias Fiscais,
por Bellens de Almeida .... 204000

Jus:iça lia Dutra° i'Meral (Re'r : organiza a COrte do Apelação)
—Decreto n. 19.408, de 1930.
',/vstiça Local (lle-,imento Interno da Ct1rte
Apelação),
. 1932

12000
14500

14000

ro 18.818, de 18 de julho de
1909

14000

Jurispructacia do Supremo Tribunal Federal e da Côrte de
Anclof»%0 — Outubro. novembro d o zembro de 1037

204000

De janeiro a março de 1933

204000

Juri.;pr;:c1ência,,(1,, Tribunal. de
C oll ta 3, por Á. Vieira
Justiça Local — Decreto número 10.273, de 1025
JaViça e Interior (Regula/net-1LO
da S^cretarie).

154000
'14000
54000

História do Imposto dc Consumo, por Severinno r1r)\-! e anti 404000
História da Piloso! ia (Achegas)
A. 13ezerra

las(itula Nacional de H tí . s i c a
:11f,gulamfinto)

54000

1E000

Instituto de Previdência dos

Funciondrios P ú 5 lic s da
União — Decreto n. 19.646,
de 30 de janeiro de 1930.
(Modifica a anterior organi-

zação)
ina. Situto de Previdência — Decreto n. 24.56,3, de 3 de julho
de. /934

11000

De 1824
De 1825 •

19080.

De 1826
De 1832

imprensa Nacional (Iiistórioo),
por Francisco Miranda

14009

~rama (Lei de) — Doerei°
n. 4.748, de 81 de outubro de
1923
'soai
~prenso (Lei da)
Decreto
n. 24.775. de 1934
soco.
ilneerições • Trodiç5e. da Medrica Pref-histdrfro
004000
~te v.to de Pret?idéSeia ( M enwa)iliades)—Deereto n. 5.407,
de 80 de dezembro de 1927. i gú n
de direitos aduaneiro.
19
u. 24. ofis de 1934
itill:1,1)ffloreto

Leis (C11. çCies de):
De 1/08 a 1809
D P 1810 a 1811 ......
De W12 a 1813
De 1816 a 1817
Da 1818 a 1819
De 1821
De 1822 ..
De 1823

2011.

.

104000
104000
104000
84000

84000
84000
84000
88000
84000
88000
84000
1011000
108000
128000

De 1883
De 1834
De 1895 —2 vo l umes
151000
De 1834
128000
De 1837
...121000
De 1838 .
•
88000
De 1839 .
• n •••••n•
88000

I840
De 1842
De 1843
. De 1844 ww• • •

888104
191100111,
152000,
De 1887 — 2 volumes
114001i,
De 1859 — 2 volumes .... 158000
De 1880 — 3 volumes ...• 208000
De 1861 — 2 volumes ..... 15$008
De 1882 — 2 volumes
158008
• 15000
De 1883 —2 volumes
158000
De 4864— 2 volumes ••
2$00Q
Aditamentos
..
De 1864 —
2 volumes • • • • 14000
De 1865
154000
De 1866 — 2 volumes • •
De 1867 — 2 volumes ••• • 1543030
158000
De 1868 — 2 volumes
De 1874 — 3 volumes .... 15000
De 1875 — 3 volumes • .•• 158000
De 1876 — 3 volumes •••• 154000
De 1877 — 3 volumes •••• 154000
De -1878 — 2 volumes •••. 154000
84000
De 2879 — 2 volumes •• •
84000
De 1880 — 2 volumes • • • •
154000
Do 1881 — 3 volumes
De 1882 — 3 volumes .... 154000
• •

i o 60

Justiça Local — Dereto núme-

Iti.dória Constitucional do Brava, pelo Dr. Aurelino Leal (M)

Hipotecórios (Empréstimos) —
Decreto n. 21.949, de 1932.

fOilb

terno do Supremo Tribunal
Federal, em elaboração)

Govêrno Provisório (Decreto
que institne o) — N. 19.398,
lie 11 de novembro de 1930.

Joias e Obras de ourives '(1me:.
posto de)—Decreto n. 16.041,
de 22 de meio de 1928

2000

'De 1848
;De 1860 ..
'De 18511 — 1 volumes

88000
88000;
88000
88000

De 1845

8.000

Do 1847

NOPIIP

De '1891
De 1892
De 1893
De 1894
De 1895
De 1806
De 1897
De 1898
De 18t)9
De 1900
De 1901
De 1902
De 1903
De 1904
De 1903
De 1906
De 1907
De 1908
De 1909 — 2 volumes • • • •
De 1910 — 3 volumes
De. 1911 — 4 volumes ••• •
De 1912 — 4 volumes ••• •
De 1913 — 4 volumes
De 1914 — 5 volumes
De 1915 — 3 volumes
De 1916 — 3 volumes
Dr) 1917 — 3 volumes
De 1918 — 3 volumes
De 1919 — 3 volumes
De 1920 — 5 volumes
De 1921 — 8 volumes 01••••••n•
De 1922 — • volumes
De 1922 — 4 volumes
De 1924
4 volumes

-De 1925 —
pe
."

volumes
A volume'

204000
152000

154000
20$000

204000
154000
'MOO.
20000
20$000

204000
20$000.
2011000
204000
208000
208000
208000
304300
304000
254000

304000
454300

404000
404000
404000
30$000

251000
254000.
25400Q

10.000,
40$00k,
30$09134,

351000A
300004Ç

208000
8580W

TI

111.11i1U u p luiAL

1JútVE-rei.á

'(Secção

Dezembro Ge

4938

••nnnn••n

,
•• •

De 1927 — 2 vo1ume/3 .... 258000
.De 1928 — 2 volumes •... 258000
Lie 1929 — 4 volumes .... 358000
208000
De 1930 — 2 volumes
*De 1931 — 4 volumes 708000
De 1932 — 5 volumes .... 808000
De 1933 — 4 volumes .•.. 708000
De 1934 — 7 volumes ••.. 1308000
De 1935—
. 4 volumes •••• 60,000
Leis de Orç'arnentos:

De 1892
De 1305
De 1837

18000
18000
1$000

De 1898
De 1t. 118
De 1912

2840
28000
3o00

De 1913
De 1914
De 1915

38000

De 1920
De 1922 (Receita)
De 1923 (Receita)
De 1923 (Despesa)
De 1921 (Receita)
De 1924 (Receito fascículo

3,300
23000
3Se00

De 1924 (Despesa) .
De 192.5 (Despesa anotada)
De 1925 (Receita)
De 192.5 (Receita) fascículo
De 19:5 (Despes,
De 1927 (Despesa)
De 1927 (Receita) fase/rolo
De 1927 (Receita anotada)
De 151 28 (Receita)
De 1028 (Despesa)
De 1929 (Receita)
De 1930 -(Receita)

381100

n. 4.215, de 1920
n
Licramento Condicional — Decreto n. 16.665. dc 6 de janeiro de 1924

Legislação Ferroviária Federai
do Brasil, por Alberto Paiva:
De 1828 a 1922:
168000
168000
168000
168000
168000
168000
103000
108000
1(4801)0
168000
1080o0
163000
168000

1' volume
2' volume
3° volume
4° volume
5° volume
6° volume
7° volume
8" volume
9" volume
10' volume
11° vohime
1`...° volume
volume
Leis usvais da Pepablica dos
"-

Unidó, du

los hrs "riu:muni» de Souza e
Caetano Montenegro (1904). 168000

Legis!to....",o Eleitoral:

21000

13000

Loterias — Decreto n. 8.597, de
1911

18000

Locações de Prédios Urbanos —
Decreto n. 4.403, de 22 de dezembro de 1921

18000

Lavradores (Registro de)

18000

Licenas (Legislação Geral). ..

21000

111

Mensagem Prcsidecial:
De 1921

53000

De 1927

58000

De 192

58000

he 1929

208000

De 1930

158000

0ieleto
28000
33:1100
4$1a10
23i1ie
2830i0

l n --Ia:gestação
4.1(100•1

litrisre:1:128000

V --1.er.islaç5o e turi s priidi'e.00a

28000

V1--Iiidire.iientaeão das
¡atm is :

581010
18000
58000
18ou0
68009
2$000
28000

intuiu
De 1930 "(Despesa)
De. 1931 "(Despesa)
68009
De 1931 (Receita — Mierações
18000
De 1931 (Despesa anotada)
681100
De 1932 (Despesa)
68000
De 1932 (Rec. e Despesa)
181100
De 1933 (Receita)
1811110
68000
De 1933 (Despesa)
De 1931 e 1935 (Despesa)
68000
* De 1934 o 1935 (Receita e
Despesa)
18000
De 1935 (Rec. e Despesa)
62000
De 1936 (Rec. e Despesa) 158000

De 1937

3 volume — 1911 a 1920. 205000 LerititsOlo Reeitoral — Decreto

88600

Legislação do Govérnu Provisório, por A. D. Ribeiro:
De 1930 a 1933
208000
-13e 1934
258000
Lefiaweio Brasileira, de Afonso
>Arte Ribeiro:
,..11f,yolubsa — , 190," a 190.
188000
•

,s

:',..,.:•,•res) •

23000

VI I—:.egjslação
- ucerelw.,

22 027. 22.67
:rt .072 e
29.010'., . Das coe1içõeslo
eeeibihdiele
in registo
de e,ind ida tos . 1 ti-!
u pruces:.,u dereCHPdtis derisôc lis turmá s annradoras

Marialla Mercante ( Na cional i zaç;".1., — Decreto n. 23.303
1K11

18000

Menovcs abandonados c deltaq:J enics (Assist(:ncia e proteção dos) — Decreto n. 16.272,
de 20 de dezembro de 1923, e
R egulamento do Conselho. Decreto ri. 16.388. cle 27 de (evereiro de 1924

28000

Munici pai (Organização muni tia
weriornt)
Compiliação das leis (1901)

28000

liceuet, it.

2. 933,

de G

de janeiro de 10-15. (Regula
a propriedade das)

15000

Medicas e Dentistas (Diplomados e registados em 1931)

28000

28000

Medico. e Dentistas (Relação
dos de 1851 a 1926)

38000

1X—Decrelus lis. 28.094 e
23.102. Fixação da data
da *Assembléia Consatilinte. Jurisprtidéneia. •23000

Montepio dos Funcionários Públicos —. Decreto n. 22.414,
de 30 de janeiro de 1933 ...

11000

Mapa Rotanien do Nordeste do
Brasil

35000

Mandado de Segurança — Lei
n. 191, de 16 de janeiro de
1936
•

.1500

Navegação aérea (Bistrução para er.ame, cartas, lieeneall,
matriculas, etc., dos aeronautas civis)

2s00e

VI I 1--1.egi.slaçã ti Cie ti oral .
lteterntit dos lieeiiricittos
e Jurisprudência

X—Doeumentos refei:entes
á eleição da Assembléia
Constituinte

28000

48000

Livro Verde (Docuinentos" Diplomáticos do Brasil na Guerra da Europa (M):
I • volume

58000

2' volume

58000

Limites (Questões de) — Minas
Gerais versus São Paulo. pelo
professor F. de Assis Cintra.

Letras de cambio e a nota promissória.— Decreto n. 2.044.
4. 34 de . dezembro de 1908.
,

31000

Nova its: :Ore o possocio.

1010041

'21./71:;

'11741

"i:irÃ
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Dezembro de 19:38

: 904 votúaki
.44 • volume

7$000 Renda (Imposto) — Decreto número 17.390, de 26 de julho
14 00 0
de 1926
1009
Obras 'de Arte (Tipos). Álbum.
Renda (Regulamento dJ Impos— Publicação da Inspetoria
Pdréceres do Consultor da Fato stibre)—Decreto p. 14243,
zenda Pública, 1)r. Didlmo da
Federal das Estradas (M)
de 15 de junho de 193015000
y Giga:
Operações a termo (RegulamenRenda (Regulamento . do Imposto para a arrecadação e fiscato sobre) —Decreto n. 14.729,
. l • vOlume
25E000
•-..
4iaação do imposto de) -- Dcde 18 de março de 1921
41000
volume
ereto n. 17.537, de 10 de no258000
Recebedoria do Distrito Federal
vembro de 1926
18000
— Decreto n. 14.162. de 12 de
Processo Militar — Decreto númaio de 1920
18000
Ordem dos Advogados do Brasil
mero
15.635,
de
26
de
agósto
(Regulamento) —Decreto núRelatório dos trabalhos executa/922
de
18000
'7,,,4 -. mero 22.478
15000
dos em 1916 sôbre as Oras.
38000
Profissão de engenheiro arguiRelatório
dos
trabalhos
executa•• Ortografia simplificada e -obri' této e agrimeasor — Decreto
dos em 1917 sôbra as sêcas.
gatoriedade de seu. uso
3$000 •
18000
n. 22.50, de 1933
18000

r

Orçamento (Derroga prescrições
do decreto n. 20.393 e dá normas para a elaboração e
execução de)- — Po,.relo
mero 23.450, de 13 de so:em1,c.) ile 1,)-1*3
.

Profissão farmaccntica e seu
. efercIefo—Decreto n. 19.606,
de 19 de janeiro de 1931
n
Eefr-nbro

) „ •,

c.
.

1. 1

.

ri

fri ;ni) — 1.)

r.

to

1000

7

Relatório dos trabalhos executatodos em 1920 vibre as secas.
Relatório dos trabalhos executados em 1921 sôbre os secas.
DelaWrio dos trabaihos executados em 1922 sôbre ris SêCa.3
Relatório dos trabalhos executados em 1922 (!'nfrodução) •
Relatório dos trabalhos executa1 1 '1:
19?3
as geom.
Relatório dos trabalhos executados em 1924 sôbre as sêeas.
Relatório dos trabalhos executados em 1925 sôbre as secas.

38000

Registos Públicos — Decreto número 18.542, de 1928

35000

Regulamento das Escolas de Minas, Medicina e Politécnica.

85000

Renda (Regulamento da Diretoria de)

18590

35,000 Saneamento (Regulamento da
taxa de) — Decreto n. 12.428,
de 1917

18000

18000

2:1 277. de Ft

de 1931

e;..) fliJirito 1,'ederal (Renj:1::a o ..C.i.'N'i(;0)

2000
18000

UnirPrç.Weie,

Decreto r.
e 19.832, dr 11 de
19'11

—

Par, c.;res do Procurador Geral
1( ..r.ablica, B. de Faria:

Grilem l'olit :cn e
1° Valunle
n. :;8,
1'
2.?000
vot,une
Ori:eut.c)/io
(LtS
111 'ata ria ()idade do Rio do Jac,:v.:s!,-T.
iiiSpOi.'1(."iitn
neiro ern 180,4
p ente), por A.
,0`;000
Industrial — Dens. 22..989 e 22.090,
de 1.333
Padre Cierro e as po i n, l oor,oa do
,Voi,/,!.00, por Szio , õ (19

10$'000

Poeto do Rio de Janoir( . (1.xpoição do plano para a cralizao dos melhora:m . 11U) , .1as
portos da República e projeto
to pa..a o prolounmento .ias
obras do porto do Rio de .1aneiro)

p ou . o,ierlotic industrio! — Decreto 11. 24.507. de 29 de
jiirrh 1 192 n
número 10.264, de 19 de dezeninro e 194:1.

R

58000

Do Diretor Geral da D .... etoria da Justiça. Da . . , , elino Guedes. anos de
190G-1918

65000

arovintentos da Córte de Apela-

255000
158000
105000

38000

Railiotelearafia e liadiotelefonia
(lesulimento) —Decreto número 16.657, de 5 de novembro de 1924

Secas do Cearcf, de Rodolfo Te6filo
Secas de 11;15
Secas de 1919
Sèlo (Regulamento do) — De15000 creto n. 14.339, de 1920 ....

Peojustanicnto Econômico .(ReÉ:Imanto da Camara de) ....

28000

Repertório Jurídico do Mineiro,

por Francisco Pereira
45000
48000 Reada (Instruções para o lançemento)
4.5000

1916-1917
4948-1919

.

• o•

991:0-1922

derivados
de Comércio e Indústria. De-

Renda (Rendinen:

~emes do Consultor, (4érat
.'‘4411 ReIntb114,0

r ~em

i

.

clarações exigidas)

8$000

W.VightikrOMW011t.1,,W

11100ffild

moo
us000

volume
olume

3$000
8$000

reerew.".~~

11010ffle omwtfeelirwwww-~

~une
,

41000
0$000
MOO

0400

Renda (Rendimento das Sociedades Anônimas. Como fazer

as declaraçii-.!s)

nencla (Regulamente do Imposto
sôbre) — Decreto n. 16.581,
de 4 de setembro do 102; ...

Resida (Regulamento para o serviço de arreoadação do lia-'
poesto sôbre a) — Decreto rafeInsere 18.580, de 4 de setens.1).3 -do f9tAl.,

68000
115000

Selo Sanildrio (Regulamento
do) — Decreto n. 14.713, de
13 de março de 1921
Seguros — Decreto n. 21.828, Ete
18 de setembro de 1934
Seguros (Regulamento para a
fiscalização das companhias
de) — Decreto n. 14.593, de

3$000

38000
38000
35000
38009
38000

25000
28000
2$00G
28000

13000

31 de dezembro de 1920
/MO
19000 Saúde Pública (Regulamento) e$990
Serviço Doméstico (Locação de)
Decreto n. 16.407, de 30 de
junho de 1923
'T-$600;
11000 Sitprimento ddgua no Nordeste
2.11000'
d Brasil, por G. Warring
Supremo Tribunal Federal (Reerganização provisória)—De18000
ereto n. 19.858, de 3 de fevereiro de 1931
Sociedades Anónimas ((oesas
tuição de capital das) —
crei0 n. 24" de :193*
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armação de boi.rucho, aplica-net em torneiras" votando pela denegação do recurso. Trava-se discussão e o julgamento é adiado por ter

'IONSELHO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
•

pedido vista do processo o Dr. auditor.
Passa-se, então, ao julgamento dos processos pautados, registrando-se as seguintes ocorrências:

Aios e decisões do Sr. Ministro
Petição DGIs. 16.953-38 - C.R.P.I. 396-38 - de J. Cassulà
Paillaleão Pedindo avocação do processo da marca "Alicina'', tertoo 43 628. - Arquive-se.
Expediente da Secretaria
Petições •ris.
41838 - De Laboratório Instituto Galeno Ltda.
Pedindo adiamento do julgamento do recurso, relativo à marca "Bisnadrat", termo 50.571 (apresei-irado em sessão do Conselho). ferido, pelo Conselho.
C.R.P.1. 410-38 - De Industrias Beija-flor S. A. - Provando
que requereu a caMieidade da marca que impi:de o registro da deoomoinada "Lanol", termo 53.811. - Junte-se e inetua-se ao expedients
da sessão.
c.14.13 J, 421-38 - De Saldar(' & Cia. - Replicando o recurso
relativo à marca • Neve de Colônia", termo 52.820. - Junte-se ao
processe.
425-38 - De Francisco Parente - Pedindo prererêneia para o julgamento do recuco relativo ao termo 19.2J:0, de oatent. , . - Inclua-se no expediente da
C.R.P.I. 426-38 - (Apresentada em sessão do Conselho) -De Modas e Moldes Americanos Ltda. - Pedindo adiamento d.:, .julganiento do recuo relativo ao titulo "Moda Americana", teemo número 50.456. - Deferido pelo Conselho.
C.R.P.I. 427-38 28.182-38 - De Romeu llodrio recurso relativo à marca -Morra", termo 50.nol
gires Jante-se o processo.
428-38 - D.N.P.1. 28.113-38 - Da Companhia [tifia. de Oleos "Peada". S. A. - Replicando o recurso reiativ t, á
marca "Camões'. termo 50.11O. - Junte-se ro3 processo.
429-38 - D.N.1'.1. 27.902-38 - De Kodai: .13rasileira Ltda. - Adiatomento ao recurso relativo ao termo 19. iO. de P a tente -- Junte-se Z11.1 P1OCC50 . •
•
431-2$ - (Teieranfa) de From:isco Vera Cruz Pedindo andamento do julgamento (to recurso relativo ao termo odmero 14.066, de patente, - Junte-se, oportunamente, ao oco:esso.
ALM. 432-38 - De Granado & Cia. - Réplica ao recluso
•elativo à marca "Opoquina", termo 42.077. - junte-se ao pro:esso.
kT.A DA
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P r esidência do Sr. Francisco Antônio Coelho. diretor aerol do Departamento Nacional ao Prorrio dode lndastrioi
Aos vinte e cinco dias do 11:èQ de november) de mil nove-eidos e
:linfa e oito, com a presença de todos os seus membros, reafti.oc-se
a semanal sessão do Conselho de Recursos da P. Industrial presidida p elo Sr. Francisco António Coelho diretor gere; do D. N. I , . 1.
Iniciados os trabalhos, o secretário lê a ala da sessão anterior.
que foi aprovada, e submete ir deliberação do Conselho o pedido
de adiamento do julgamento do recurso referente à marca Ferio,
. rim pela alegação de estar sendo processada no DNPI. a caducidade
da 'única marca imp^ditiva. - O Conselho deferiu o pedido.
Lin seguida, o Lr. Godnfredo Maciel, auditor, reportando-se à
decisão anterior do Conselho em relação a .marca Zanga-Temon
cujo julgamento fora adiado para que se colhesse a informarão fidedigna de ser ou não necásária a denominação Zanga Tempo, propõe a dispensa dessa diligência, pois, se julga perfeitamente esclarecido. a respeito. com a publicação oficial, que exibe. - trabalhe Plantas Medicinais Brasileiras, editado pela Secretaria de A g ri'cultora de S. Paulo, e extraido do Boletim de Agricultura do mesroo _Estado, de 1933, onde se consigna ser Zonga-Tempo uma planta da família da araceas, de propriedades terapêuticas reconhecidas
para a queda do cabelo e a caspa. Nessas condições, mantem o seu
parecer propondo o provimento do recurso para o efeito de ser o
registra concedido. - O Conselho, por voto unànime, homoIng,ou
esse parecer.
O Dr. Fonseca Costa, em seguida, usa da palavra. devolv e roin ao
Conselho o processo relativo à "um novo tipo de chuUeirinho com

ficcursos
. Á. 2.183 - proc. 15.757-36 - ter. 45.120 - Marca DURIAL
Recorrente, Companhia Imperial de Indústrias Químicas do Bras:: Recorridos, Indústria Aliberti Ltda. e o DNPI .. Pelo recorrente, falou
o advogado Tornas Leonardos. - Deu-se provimento ao recurso.
N. 2.295 - proc. 13.034-38 - ter. 52.400 - Marca MANTEIGA AVENIDA - Recorrente, Custódio Ferreira da Costa- Recorridos.
Lima & Tortamano e o 1). N. P. 1. Falaram, pelo recorrente o doutor
João Batista de Oliveira e pelos recorridos o Dr. Paulo Carlos de
Oliveira. - Deu-se provimento ao recurso.
N. 2.29 - proc. 10.348-37 - ter. 18.627 - Modelo industrio;
- Nova configurr.0"; o de liimina de segurança para barbear - Dep.
f' recorrente, Frank. Myrinan & Comp. Ltda. - Recorridos .Grilte
Safely [lazer Co. of Brasil, S. A. e o D. N. P. 1. Falou, pelo reettrrido o advogado TornEnr.. Leonarclos. - likor-se provimento em parle.
no recurso, para o efeiln de ser devolvido o processo AO D. N. P.
ofirt de ser ali rej&lado o pedido, nos termos do art. 43 do derr,d•.
ri. 10.264. de 1927'.
N. 2.300 - pie. 3.024-37 - ter. 49.582 - Marca CAR111E11
- Dal), e recorrente. Carr'er Corporation - Recoerrie, O. N. P. I. Pelo recorrente. falou o advogado Tomas
-- Os autos baixaram em diligencia.
N. 2.301 ^- proc. 7.760-37 - ter. ".‘C.740 - Marca RIPP DE1 ) • e recorrente - Maliaris Sedan. S. A. - Recorrido, DNPI. AirSg r;4., a requerimento do Dc, auditor.
N. 2-302 - oro(' 5.530-37 - ter. 50.553 - Marca Leão Dep. e reeort entes. Boll esini & Filho; recorrido, D. N. P. 1. rui() recor'r'ente. o advogado Mário Saranclí. - O Conselho resnlN- ( 1 1
o ju:garw.n!o da recurso, em vir' ;ude do estar sendo process:-(, ,irio DNP1. o pedido de eaducida.le da marca impeditiva como
ri'eenir o referido advogado.
.
2.303 - pisoe. 3.867;37 - ler. 50.140 - Marca - PV0RMION - Dep. e recorrente Clineo Paiol - Recorrido - D. N.
P. 1. .ra:ou, pe:a recoreente, o advogado Mario Sarandí. Contra o
veL, do D.r. Oswrildo Soares, o Conselho negou provimento ao recurse.
N. 2.301 - proc. 6.70737 - ter. 50.411 2- Marca - ARROZTT -- Dep. e recbrrente - Nicomedes Gomes - Recorridos - Pedro
Brildrn;snrri & Irmãos e o D. N. P. I. - Negou-se provimento ao
N. 2.305 - proc. 29.01530 - ter, 48.620 - Marca - VERTO:NON - Deo, e recorre.nt e
Institut o Brasileiro de M
- Recorrido - D. N. P. I. - Adiado a requerimento do ecerreme. por ter sido pedida a caducidade da marca considerada impe.-

N. 2.306 - proc. 6.15537 - ler. 50.331 - Titulo de estabelecimento -- DETECTIVU.S - Recorrentes - Cabral .& Scodecei
Ltda. - ReeorrIcto: Alexandre 'Teixeira Machiado e o D. N. P. I.
provimento ao NCOPSO.
2.307
pree. 2. 3 32!3'
ter. 49.460 - Marca 1. - Dep. e recorrente - Antônio Brogir - Recorrido D. N.
P. 1. - Segou-se priyvimento.
N. 2.308 - proc. 12.835¡37 - ter. 52.006 - Marca - VERA
- Dep. e recorrente - Carmo Zaccur - Recorrido - D.
N. P. 1.
Negou-se provimento ao reco
N. 2.309 - proc. 26.771,36 - ter. 48.027- Marca - PUROCAL - De1,. e rerorrenle - Antônio Pereira de Luiggi - Recorrido - O. N. P. 1. - Deu-se provimento ao recurso, para o efeito
• de se, concedido o registro consideranch-J-se como distintiva a forma
de reoresentação da marca.
N. 2.310 - proc. 16.571
- ter. 38.708 - Marca - CAFÉ
s . \-.\-r . \ CLARA
Dep. e recorrente - Anl6itio Julio cie Oliveira Itecorrjdo - D. N. P. I. - Negou-se provimento ao recurso.
N. 2.311 - proc. 23.353;30 - ter. 47.129 - Marca - GRIPPULM 'N
1)ep. e recorrente - Frasee iS s. Cia. Ltda, - Rec3rrido
- Ir. N. P. I. - Negou-se provimento ar; recurso.
N. 2.312- proc. 7.87237 - ler. 50.78C - Marca - FLAVIR
- Deii. e recorrente - Companhia Química Industrial Mortari 1.tda.
- Ree ,e . rido - D. N. P. I. - Ne g ou-se provimento ao recwso.
N.
.._ proc. 7.410V37.- ter. 50.060 - Momo - QUINTON
JOP.GE - Dep. e recorrente - Instituto Científico

Sãe

2174e,

1~...=2.2nwe?r========--P.ocorrido - D. N. P.

curso.
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Negou-se provimento ao re-

N.

7.012137 - ter. 50.570 - Marca - SAHA°
- - Do; . ). e recornnte - A. Barbosa &• Cia. - Recorridos
- S. , Inwisleias Reuniri as F. Matarazzo e o D. N. P. L - Negou . :a %via:ceio ao recurso.
N.
-- arca. 4.1399137 - ter, 49.975 - Marca - SEDNA
- Der,. o aecc a ai , ate --• : . •st i tuto QuImioterápico Lide. - Recorrida,
P. 1. - ro se proVmento ao recurso.
N. "•'.313 -- proc. 10.;i41j31' . - ter. 51.422 - Marca - QUINOBASE -Irstata Quimicterápioo Ltda. - Recorridos
- Lahaa'.óral V:lex Ltda. e o D. N. P. L
Teu-se provimento ao
recurso
TL iir..Hos os &abelhas ó encerrada a ,ses35.,, depois de ser c,onvociada, ioio presidente, DoVe reunião para sexta feira, dia 2 de de:1;yag.
zembro.
E l talo v. constaa, eu Aánlo CaaJos Fera de Ba?ros, eeurelári lo Coclho de 11w:urna, lavrei a presente ata que será assinada i)01' fcdca os seus a.-:embros depois de aprovada.- Francisco
Antranai Coe l ho-- José C.,:etano áe Oliveira.- João Maria de La,
exyda.- F..r e p esto Lope
e Funseca Costa, Godofredo
Oetva/( ? (, S'oares.
DE1' , IIIT
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Expediente
Expe(!ente do diretor gerai
Dia 5 de dezembro de 1938
Bcgistro de marcas
E.,lo p eza Recorde Ltde. - RECORDE - elaase 417 (terino lá&
mero •A7.965, .
Registre-se.
I). Engrácia Pannain PRODUGTOS DENTARIOS PAN•AIN
clw. s 10 (termo n. 54.783). - Registre - se.
Companhia Swift do Brasil S. A., - A PATROA - Classe 44j
(Lerma ri. 55.711) . - Reáistre-se.
Com p anhia Swift do Brasil S. A. - CREOULA
"clasee
termo o. 55.712). - Registre - se.
Companhia Swift do 3rasil S. A. - rsidBLEMATIOA !--4 Classe
41 (lc. : • irn n. 55.723). -- Registre-se.
Prul'o de Sousa Irmão - OPALA - °lasse 413 (termo
n, 56.180; .
Indeferido de acordo com o artigo 80 a. 6 do decreto
n.
10
023.
Lysofo.rm 3. A. - LYSOFORM
desae 48 (te11 ' '
.)G.3S7)
Regis.ae-ee.
BRIDGE
. (termo n 7.682)1.:
olaase
Lutécia Limitada
ENTEROPHOB
.e.lawae
(taroa• . 58.503). - Inalefericio de acordo. ema o art. 80 n.
derreta :i. (a.202, de 1923.
4:( ..!ralli tt Rio Grandease de Cigarres Ltda. - NAVG03
ri--' ,1 (íamo n. 58.525). - Indeferido da acordo com o aattgo
G lo decreto n. ; 6.264, do 1923.

Propliedadd Indüstritt,„

Dezembro de 1938

Considerando que os consultores técnicos, ao examinarem -is alCa4
gações e documentos, juntos em grau de recurso, reconhecem fabe
ter originalidade ao processo industrial descrito pelo recorrido, parfl
o fabrico de sabão e do seu sub-produto a glicerina;
Considerando que desaparece, assim, o único fundamento legal
para a concessão da patente impetrado, resolvo, na ^onformidade Cal
que dispõe o art. 11 do decreto n. 22.900 de 1933, reconsiderar cg
despacho publicado no "Diário Oficial" de 22 de abril de 1937 (Bole.
tim do DNPI n. 88), afim de indeferir o pedido de privilégio paeal
"um processo industrial para o fabrico do sabão e do seu sub-prodataí
a glicerina", apresentado por Dr. Luiz Leonardi, estabelecido am:
São Paula? e correspondente ao termo de depósito n. 17.790 por falta&
lar o requisito essencial da novic:ade.
(') Recurso interpos pela Barros, Hollnagel & Comp., coriísak
o despacho que indeferiu a marca "Selectus", depositada sob o nr,la;
mero 51.956). - Tendo em vista o recurso interposto:
Considerando que a marca internacional - SELECTAN - ciaTI
ia. 48.568, não mais gosa de proteção no Brasil, uanto a 'especiallaa
dades farmacêuticas (classe 3);
Considerando que desaparece, assim, o único Lapedimento
ao registro impetrado uma vez que a firma recorrente apresentou nova(
cliché excluindo o elemento já reivindicado pela marca da firma oponente, resolvo, na conformidade do que dispõe o art. 11 do deorek.
n. 22.990, de 1933, reconsiderar o despacho publicado no `tDiáriO
Oficial" de 30 de agosto do corrente ano (Boletim do DNPI n. 195)1,,
no sentido de admitir o registro a marca genérica - SELECTUS apresentada por Barros, Hollnagel & Comp., estabelecidos em SM
Paulo, para distinguir especialidades farmacêuticas (classe 3) e ecaó•
respondente ao termo de depósito n. 51.956.
Diversos
A. G. Martins Abelheira (27.264-38 junto ao 25.578). - Avetai,
be-se no livro de Registro dos Privilégios, e dê-se a certidão.
(*) Bernardino J. Santos & Comp., (termo 52.004). - Indeab
firo o pedido de restauração do processo, nos termos do art. la)
decreto lei n. 814, de 1938.
bcpediente do diretor da Secção de Privilégios do Invençãt
Dia 5 de dezembro de 1938
Exigências
Mário de Concilis Féola (termo 22.032). - A p resente 2 a vIX
do desenho.
Atílio Ricotti (27.528-38 junto ao termo 20.763). - Apreseue4
procuração.
Novex Ltda., (termo 21.367), e Samuel Schleif (termo 21.374j:a.
- Cumpram a 2a parte do despacho de fls. 40.
Manuel Antônio Teixeira de Castro e Basílio João PertzeW,'
(termo 16.821). - Cumpram a exigência da Seccão, preliminaaa
mente.
Diversos

Wilhelm Julius Heinrieli Hinriobs (28.226-38), Pensch;31 & Sokisai
G. m. b. H., (28.202-38), Geraldo Cesar Fernandes (28.793-38)',
Oscar Henel (27.939-38), Nobutaro Omori e Zenguma 1Daio (27.940n. 58.
38), Hoover Company (28.407-38). - Juntem-se.
e.
le 1023.
Standard Electrica S. A., (termo 21.9(32), Inland Steel Compz,.
ar, •Icy= (e Oliveira - MADEIRAS IX) CARRO
(terclaesã
ny, Soo. An., (termo 22.020), Societa Anónima Locomotive a Vaporo
.
.Vt8N . - Inddealdo de acordo com o azia 80 n. 7 do deFranco, Soa. An., (termo 22.017), Fides Gesellschaft fur die
•Hado
et.264, de 1923.
waltung und verwertung von gewerblichen Schutzrecbten mit bes(, • j ' r p LeX
SANI.P.f;LE
elasee P Carmo n. 58.552)..
chrankter Haftung (termo 21.1)76), e Tnland Steel Compalay, Scaa.
eg
An., (termos 22.019 e 22.018). - Conveclo o prazo.
I .;
ilatisla de Brito - TRICOSAN - classe 48 (tona°
Pedro de Paula (27.943-38). Abel Vilela (27.911-38), ArquiL2
- Registre - se.
Luiz Ratiens Lage (27.942-38), Standard Telefones and Gables ILAPl•l ';^ ilaliata de Brito
BELOSAN - alasse 48 .(terma
e Marconi's Wore'ess '2elegraph Co. Ltd., (28.137-38), Ruk.r.a.
ro 58.
. - Indeferido de acordo com i) art. 80 n. 6 do decreto mited
ehemie Aktiengesellschaft. (23.758-38), e Eugênio Giansettc (28.52,0a
fl
“á .2m. de 1923.
- Juntem-se aos processos
classe Ai (termo nú- 38). Salamon
TWUCA
& Campos Limitada
Georges iVussé (28.597-38), e Erni' IIiiber .(28.0firiag
a i aaa I)8.
-- Inde1'erieo de acordo cem o art. 80 a. 7 do de- 38). - Juntem-se e volte co técnico.
•.'C.`?6/:. de 1923.
Gerrit Lieve (28.118-32). - Junte-se e faça - se as a•notaçõe.a.
ALBION - classe
Paulista. rio Artigos do Sed2.
International Novelty Company, Limited (28.351-38). - Atas
a8
58.588). - Indefarido de acordo com o art. 80 ia. 7
ta-se e encaminhe-se.
a• -•
10.203, de 1I)23.
Sociedade Anônima antes Estabelecimntos Skoda ea Placai
.
& Comp. C18.6'..6-38 - pedem para ser anotado nã
• :fl. .1i .?C)) a mmlificação do nome da titular da Evzen Gregor (28.799-38). - Junte-se ao processo, encaminhe-e:1
„
ao técnico e retifique-se o título, oportunamente.
do firma titular da marra.
William Esenwein (28.583-38). - Junte-se ao processo e paia
p rias! crência de marcas
bliquem-se os novos pontos característicos.
Azzali Oronte (28.498-38). - Junte-se ao processo encaminbcfl
1, .,\ ...si ;17.052, 17.649 e 17.648-38 - transferência para
Inareas "Lete" (n. 22.488), "Filtro Salvador Leio" Rr. : I n técnico e retifique-se o título, oportunamente.
.:"I n I;;
ILele" (n. 35.132) de Pavesi & Comp., Ltda.)
transferências.
Expediente do diretor da Secção de Marcas
Alleona Lopez
PERPETUALINA
OiEtriSè
'CUrstd
- Indeferido de acordo com o art. 83 n. 6 do decreto

ifrxonsidrraçõrs de despnellos

I)1:1

iMai s p-i.,J o -pela 8. A. Irmãas Levei' con1r.:,
dpferin
depositado sob o n. 17.79(1 ).n /i, Dr. Lu
T o ntl0 nrn vi. l O n rrenr.e n interposto e:
• ,! 1 1 3:0()

E.efrie-arias
&

•,

publicado coin 11.:,vreç3es.
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NOTIFICAÇÕES

tel-iled-tkIn a homparecer à Secção de Marcas, Kira (is
cebereffia ei SOUS cartificados de registros de marcas, do titul e .1f
,ta.boIeckanlc
de nomes comerciais, os titulares abaixo yr (•

convidado Tufi ty Nicolau lIabib a comparecer e es',e Depi'ela:,rasento, afim de efetuar o pagamento da taxa de transferência da m.22."Singa", depositada sob o n. 38.185.
Hollander a comparecer e saia
JR convidada a firma Hirehel
Departamento, afim do efetuar o pagamento da taxa de tranafor8r,
a do titulo "Panificação e Confeitaria Zion", termo 37.841.
(°) São convidados os Srs. Alvim & Freitas Ltda., a compare-.
erenn a este Departamento, afim de efetuarem o pagamento da taro:
de alteração de nome da titular da mrca "Perfumaria Brilhante',
<:ermo 58.397.
DPOSIÇÕES

Med Fabrik Chemisch-Pharmazeutischer Praparate

Dr.

711

(29.096 de 1-12-38) apresentou oposição a marca "Sono-Med",
ermo 62.483.
Med Fabrik Chernisch-Pharmazeutischer Praparate Dr. Teia lis
Co., (29.095 de 1-12-38) apresentou oposição a marca "Hipno-Mar,
:11,1ed", termo 62.485.
Med Fabrik nemisch-Pharmazeutischer Praparate Dr. Teul
co., (29.094 de 1-12-38) apresentou oposição a marca 'Corelfe-:
Med", termo 62.451.
C. H. Boehringer Sohn A. G., (29.093 de 1-12-38) aprecontrat
oposição a marca "Simpatil", termo 62.482.
Faria Simões & Cia., (29.090 de 1-12-38) apresentou opoclao .CS
título "Casa Mme. Faria", termo n. 63.541.
S. A. Chapéo Mangueira (29.064 de 4-12-38) apresentou ape-.
siaão a marca "Feira Livre", termo 62.676.
A. Mandei (29.063 de 1-12-38) apresentou oposictio a mowã;
Mendel", termo 63.150.
Romeu Rodrigues (29.058 de 4-12-38) apresentou ogtooNC...,
marca "Branca de Neve, depositada sob o n. 62.891.
Ernest Louis Antoine James (29.033 de 1-12-38( apreconlbn
marca "Neofagol", termo 62.068.
Pacheco Ferreira & Cia., (29.004 de 30-11-38) aprecents~
oposição a marca "Ao Cruzeiro do Brasil" termo 62.569.
' Pacheco Ferreira & Cia., (29.002 de 30-11-38) apresentara/ri
oposição a marca "Café Polar", termo 62.405.
Juvenal Rodrigues Barbosa (28.939 de 30-14-88) . apresento-ti
'oposição a marca "Jornal e Revista" termo 62.592.
Granado & Cia., (29.953 de 30 211-38) apresentaram opooiceo
marca "Aniobi", termo 62.628.
Oficina Farmacêutica Limitada (29.013 de 30-11-38) e,presen,
I'ou replica a oposição oferecida a marca "Varon", termo 61.074.
;Co.,

dc. P

N. 53.033 -P,ecazitt & Sons Ltd., marca emblemática (.
-58.054 - Alves de Brito & Comp., título _...11.11AZEM
:;t. U2.141).
N. 58.053 - Bento de Sousa S.; Gomip., 122O,T08 BENTO 15.25
. 012) .

N. 56.038 - Lisboa, Mury 8z Comp. Ltda., marca MURIA.T.
r,(t. 54.866).
N. 58.037 - Lisboa, Mury ès Comp. 'Ltda., ' marca ROBUST(
Rit. 55.020).
N. 55.035
Pranchini, Manfredini & Corro. Ltda., marõe
blemática CL 55.317).
N. 58.039 - Franchini, lklaufredini & 'COM". Ltda., título P 1. -[CIO FRANGHINI (L 5L348).
58.049 - O. Sismottu & Comp. Lida., marca TILENOW
53.014).
11., 58.041 - Laboratório Agulha, marca VIGOM (1.
N. 58.042 - Amélio da Silva Gomes, marca BLAN (t. 57.0Vr.
N. 58.043 Tdacedo, Silva & Comp., MARCA PAGO (4...
58.044 - Joaquim Teixeira da Silva Júnior, marca 1VIAG:=EI
4.672).
N. 58.046 A. P. Duonialo, mama JATY (t. 62.574).
N. 58.046 - Ribeiro Simões es Comp., marca SANTA CRUZ
63.774).
N. 58.5X - Ribeiro Simões 8z Ciomp., marca ADMAST03. .(..
.772).
59.04-6 - Sociedade Comercial Helênica Ltda., marca. 42:0-

r.

1,43:590 (t. 56. 930).
N. 58.046 - Davf Carneiro & Comp., marca BEBEDOURO /42.(S.5

kt. 56.44).
'ar.''..030
Davi Carneiro & Comp., marca ON-TO (t. 543.7iÇ .
N.
.054 - Salgado & Comp., rneroa VIKING (t. 56.938).
N. 58.652 - Rodolpho Wall, marca CASA HANAU (t. 59, 410';,.
N. 541.05 - Anibal Aliam de Pinho, marca LEITE NEVAL
i
"A3.199) .
N. E2.W4 - Companhia Cervejaria Paulista, marca
rea NIGEK
50.089).
N. 513.053 - Alberto de Araujo & Comp., marca -INDIANA t:t.
54.288) .
joito Vieira de Carvalho, marca VASP (t..
N. 58.05.6
N. 58.047 - Jacob Starosta, marca SOBERANA (1. 55.cgi).
N. 33.058 - .Ernesto d 'Moura Pimenta, marca FULG(
RECURSOS
'55.307).
Jornal S. A. e o Diário da Noite S. A., (29.022 de 30-1.1-88)
T. 58.059 - Meias Lupa S.A., marca LUA (t. 53.327).
'recorreram do despacho que deferiu o registro da marca "O Jornal do
N. 58.060 - C. Gaiari, marca URDULINA (t. 55.339).
Gury". termo 57.462, de Armando Ferreira Peixoto a Antônio ChaN. 58.081. - Meias Lup.o S.A., marca Nunn (termo 55.4; . ; • .
gas JÚniOr.
N. 58.002 - Laboratório Vitex Limitada, mitica 13-VITEN
Clark & Company Limited (29.004 .de 30-14-38) apresentou adi- 55.593).
tamen,o ao recurso referente a marca depositada pela Companhia
N. 58.063- .7• T. Rodrigues, marca GUARANÁ VIGOR
América Fabril Sociedade Anonyma, termo 53.720.
N. 58.084 - Marina Martins de Lima, marca FLAVIA (t. 55.8.
Silvano, Almeida, & Cia., Ltda., (28.994 de 30-1f-38) . Orogen-,
N. 58.1155 - Aurélio Feitosa Matos, marca URUCOCO (t. 58 (17(1'.'
íon aditamento ao recurso referente ao titulo "Drogaria Cardoso",
N. 58.088 - Nelson Dias Rangel, marca OPTICA F51HETTC.:1
termo 56.957.
J. Sá Oliveira & Companhia Ltda., (29.028 de .11-1248) apta-- Kt. 56.214).
N. 58.037 - Bachumer Bersin fui' Gussstahlfabriliation Akt.:e•-sentou réplica ao recurso interposto contra o deferimento do tátulo
•gasellscrhaift, marca 113 V G (t. 56.374).
depositado sob o n. 57.298.
• Ccmpanhia Gessy S. A., (29.057 de 4-12-38) aprosentra.1 réN. 58.088 - Bochumer Berein fur Gussstahlfabrikation Akt;
plica ao recurso referente a marca "Vitamina da Beleza", termo núnutres B V G (t. 56.375) .
U9
mero 55.403.
Rebistamp Ltda. marca R (t. 36.;10).
Companhia "Gessy" S. A. (29.059 de 1-12-38) apresentou ré-.
N.
.070 - Henrique & Irmão, marca TANOEIRO (1. 56.34' .-.
plica ao recurso referente a marca "Vitamina da Belleza, termo núN. 58.071 - Empresa Técnica de Indi5stria,/
marca ITAMBY (t. 56.574)
mero 55.402.
NoTincAçÃo
N. 58.072 - .1.iitiónio Cardoso da Silva, marca p lo1)1;,m4tioc, 1.
2 convidado José Vicente Martinho a comparecer a este Depar1:.7;;;;fly,s
N. 58.0'73 - Fitas Bothomé. ift.n4o
tamento, afim de tomar conhecimento do recurso ini . rposto contra '(t. 57.136).
o deferimento do termo 19.797, dentro do prazo de dez dias
N. 58.074 - Rozário Humberto strainandiiiaii. ii;
RETIFICAÇIÃO
57.488).
N. 58.075 - João José Bali:sia, titulo ANDOnl:Ni; \-11(TLI.,
(°) Os pontos característicos referentes a invenção de "NOvo
Upo de construção de casas do concreto leve", publicados no "Diário 57.1 ).
Oficial" de 2G-41-28 (Boletim do DNPX. n. 267), foram depositados
N. 56.076 - Viuva Arnânoio Dias. marca E.11111H:\
.a)or Jaime de Froitas Machado, cob o n.. 21.586.
,0GUTCr6 "JACATtEitY (t. 60.817 ) .
N. 53.077 - E. Manograsso Gornp., marca
l.4) 1-011,1,
,(°) Rep..oduzidos por terem &vido 'com incorreções.
:(fs. 58.8123).

•
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Termo ri. 63.783, de 1-12-38

Termo n. 63.788, de 2 de dezembro de 1938
L. Piccollo & Comp. — São Paulo

Irmão Azevedo — Capital *Federal

•
••
•
•
•

Pd

"P IUROLI
L.Picollo

• ,

•

•

S.PAULO

Classe 48 — Produtos da classe (itenovac;io)
Termo n. 63.184, de 1-12-38
Laboratórios Lutéeia Limitada — CaP iLal Federal

••
Cla .,:se 3 — Produto farmacêutico
Termo ri. 63.789, de 2 de dezembro de 1938 .

Nitnmedes C. :ornes — Itaxsrú

STAPHYLOCOCC1NA

Estado de. São PaulA

F:\ N l< E o LI4

LA0F.ATOÇIOS tkrr£C I A Ltt,-

kt
rt n.o erc s GOMES

R tO DZ

Ctass:C 3 —

ieu

WIRU — E ST

Termo n. .G3.78, de 1-1?-38
Labo r atórios Luti..; ,, ia Limitada — C.ap n trd
Termos ris.

L:ztse J — Preparado farmacéutico
n•nnnn••n•

62.79O

ENTEROBACILINA
LASORATWOS LkjnCIA ITCA

P .o r:

SR u

e
Heinein &

de 2 de dezembro de 1938
— São Paulo

•

BRASIL

Classe 3 —
Termo n. 62.78C, de 1-12-38
Laboratórios 1.111écia Limitadr. — Capital Fedor

COLBAMLINA
LABORATORI05 LUiECIA L.04
RO OS J‘NE,•C

Classe 6 — Aláqu ;na s e suas partes para te.eicis os fins industriais
Classe 12 — Fernt2etts c ferramentas de toda espécie e pequenos
adieos de .m2tal (marca genérica)

BRASIL..

Cieksse, 3 — Produto rarmacéuticõ
Termo n. 63.787. de 1-1?-38
osaka, Japão
Toyo Boseki

Teimo n. 63.794, de 2 de dezembro de 1933
Companhia Lopes Sá — Capital Federal

POSTAL
Classe 44 — tabaco manufaturado ou não, inclusive charutos' é rapiS,
piteiras, cachimbos, cachimbos orientais (narguileh), boquilhas,
carteiras, cigarreiras e bolsas para fumo e isqueiros. I
Termo n. 63.796. de 2 de dezembro de 1938
Produtos Farmacôuticos Barros & Valter Ltda. — São Paulo

CORREIO MEDICO
atasse 32 -- Tecidos tio ia ou pelo em peças

Classe 60 — Revista

'
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de dezró .
rerroo ft: 63.797,
lakíitaiio Mel ca Ltektj r...! Cai)itig redeà1
-..".

247'4

•

:re-rMo n.'6L92,de '2 de dezembro.l.cie'21.94#
;.: António

"""1"50"11.1"ao

imfflauzutro P.MU SMU.si

alo

(9c20

Classe 8 — Produtos da "alzr,...d°
{Ti

n. 62.798, de 2 de. dezembro. de 1927
.,.'T.anuel Tunas — Capital Federal

W\CICAÃ
Pese

— Louca em geral para uso caseiro e objeto dà
adornos, tambem caseiros, todos fabricados em falangs.

Térmo n. 63.793, de 2 de dezembro de 1938
Adrian°. Ramos Pinto & Irmão, Limitada — Vila Nova de
trito do Porto, Portugal

pUra

Ofkkia

Or.

In 0 u /
,W2a9 ff OCAMIS
TMDIDSULLIEALE

ãts-

MARCA RecisTRADA
aTRADG MARCO

CNO DE JANI12.0
WASS
".,,,,r5XDUS T RUN £19.ASRA
-

Messe 7 — Agua rai
\gemo n. 83.729, da 2 de dezembro de 1938
A, .52.!.b.zTia Casulo — Capital Pederal

813 — ril-is25ã6 Ca malha, meies, trri'Ma é e.g~

n. 63.8.01), Cs 2 ds dezembro :de 1938
Boarpin.l.
pzr.,1-tp Alegrp
IVA f_kande do el)

'remo

Classe 32 — Vinhos finos (renovacr

n.,

Terno n. 63.795, de 2 de dezembro .1 : 1938
Produtos Farmacêuticos Barros & Voltar Ltda. — São. Pale2

L.

PRDDUCTOS PHOMACEEITICOS BARROSO aVALTEA
A pauto
.co

—

Produto farinadutico

i 3Olatme 8 — Dat-Ogioe

tr.^

•••

--
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24750 Quarta-feitã 7

WiS 1930.
,

140-16,

Tetaio - 63.802, de 2 de dezembro çla, má; kiwzgr
de .Moura 'Fé —Simplicio Mendes, Estado aq PI0119:

Termó .11., 63.810 do 2-1248
A. Rangel p, Cia. ,Capital Federa/

MOURA Ft,

R. A. ROCEI. &
Rio de Janelr0

-

JOSÉ DE MOURA FÉ
Classe 3 — Produto farmaceulico medicinal.

SIMPLICIO MENDES —PIAUHY

Termo n. 63.811, de 2-12-038
R. A. Rangel & Cia. — Capital Federal

Classe 3 — Produtos farmacêuticos
Termo n. 63.803, de 2 de dezembro de 1938
Martina Costa 3c Comp. — Silo Paulo

(Ó_IS.MUT IN,J É TO L

mAcoj

R. A. RANGEI & Cia.
.....
Rio de Jaaeird

Roupa branca para uso pessoal, roupa branca pi Ofies,
roupa branca para mesa (marca genérica)-

(WWIN W —

—~ememer

Classe 3 — Produto farmaceutico medicinal.

Termo n. 63.804, de 2 de dezembro de 1938
Gompanhia Brasileira de Cartuchos — São Pauld

CBC
mA

ag a

Termo n. 63.812, de 2-12-938
R. A. Rangel & Cia. — Capital Federal

, i
t

•—• r•-•

a

pEG1s7P40P

Classe 9 — Pólvoras e massas explosiva"

•

ONCOCL -AS IN
R

Termo n. 83.806, de 2 de dezembro de Iffl
Remington Arme Company- Inc. — Estados Unidos da

A. RAN q E1. & Cie.

\\ R12 de Janela,*

...a/1M~

Passe 3 — Produto farmaceutico medicinal.

Termo n. 63.813, de 2-12-938
A.
Rangel 4 Cia. — Capital Federal
L.

APS
CALC:C
lime 3 — Produto farinaceutleo medicinal.

Termo n. 63.814, de 2-12-938
Classe 18 — Artigos da classe (reniiyacãer

L.

41111~111~.---

A. Rangel & Cia. — Capital Federal

•

Termos as. 63.807 e 63.808, de 2-12-1938
gap Devilbisa Company — .Fatados Unidos di4, Afflaállo

LM

I

DeVilbiss
atasse 8 — Artigos da classe. (Renovaoão);
Classe 1 — Artigos da classe (Renovacãe)•

Illisse 3 — Produto farmaceutieo medicinal.'

Termo n. 63.809, de. 2-12-938
R, À. Rangel & Cia. — Capital 'federal

II. A. Rangel & Cia. — Capital Federal

,

-

ta)

.1.

•

Termo n. 63.815, de 2-12-938

•

PIA RGEL
lo

R. A. KAAGel & Cio. (
Rio JA-Jen e tre. .

Ciasse 3 — Produto farraaceutico medicinal.
... •

•.

k.

RANCEI &reina

Rio ii Janeiro

Classe 3 — Produto farmaceutieo medicina!

•

•_)riátta-sf e i ra 7

(

/DIARIO

conci.u.; (fto vis ta do: Pffipl1edt06

r

Termo a'. 83.8144 àe 2-12-93 !
R . A . Rangel & Cia. — Capital Pedis0
¡Ia

s)

,F c) 1- R A,

; .

n. a.

RANGEL

a

Detetáb'e; 46 .1MS '24751

Wernioe r ia. ' 433.824, 63.82.4

e 88.826 de 8-11- 930
Glória — Tecelagem do Lã Ltda. — São Paulo

dia;

f", G1 t A -

ECEUGEM

$.1

• Rio de Jen,e$,To ),

ao PAULO.

Classe 3 — Produto farmaceutico medicinal,

elaase 31 — Pio de lã ou pelo torcido ou não; fio de lã ou polo ara
costura ou tricotagem.
Clame 32 — Fazendas e tecidos de lã ou pelo em pope.
Classe 33 — Artefatos de lã ou pelo em malha (não sendo meses
de vestuário). Artefatos de lã ou pelo não inoluidos noutras
Termo n. •63.827, de 3-12-38
Rernardo Pintn da Silveira — Porto Velho, São Gonçalo, &MO:
do Rio

Termo n. 63.817, de 2-12-938
R. A. Rangel & Cia.
Capital Federal

SED OCA LPIOL
• Bx

RANGEL ék 01a..
- Rio da firolfiro;

Classe 3 — Produto farmaceutieo medicinal.

F4RIRIi

Termo n. 63.818, de 2-12-938
R. A. Rangel & Cia. — Canital Federal

I I)1 IEL

Classe 2 — Inseticida

Termo n. 63.828, de 3-12-38
' Barnardo pinto da Siiveira — Porto Velho, São Gonçalo, lidWIE
do Ria

TUSSICLAS1N'
A. À. RANGEL. k
ItIo de jartetr8

Classe 3 — Produto farmaceutice medicinal.
Termo n. 63.819, de 2-12-938
R. A. Rangel & Cia. — Capital Federal

Classe 2 — Fornxicida
Termo n. 63.829, de 3-12-38
14ernardo ripto da Silveira
Porta Velho São Gonoalo
do Itio

BLONDEY
Elaeee 48 — Estratos, loções, cremes para a pele, rouge,
bandolinas, óleos perfumados para o cabelo, sabonetes perfumados, pó de arroz, batons, preparados para o cabelo, amónia liquida perfumada, pós e pastas para os dentes, preparados para
a pele e produtos de toucador.
Termo n. 63.820, de 2-12-1938
•
R. A. Range/ & Cia. — Capital Federal

bi IE.11111i109
Classe 2 — Formicida

••
Termo n. 63.831, de 3-12-38
Soc. Kindsrmon Ltda. --'SãO Paulo

só•epepe.-

atnn•nn•n

Lupon

BRUN E X
Kne.Ésé 48 —

Os mesmos artigos mencionados no termo n.. 83.819.

SO • KINDARMáN LTDA.

Termo n. 63.821, de 2-12-938
R. .A.. Rangel & Cia — Ca p ital Federal

S PAULO
Classe 3

MARCEL

Tericio n. 6.3.832, 'de
12:38
Soc. Kindarmon Ltda: — São Paulo!

Lenk

Passe 8 — Os mesmos artigos mencionados no termo n. 68.8f9.
Termo n. 63.822, de 2-12-938
E. A. Rangel & Cia. — Capital Federa

Soc. KINDARMON LTDA:

PRELUDIO
Oketie 48 — Os mesmos artigos mencionado

no termo

Preparado farmacêutico .

S. PAULO
t'
n,

63.819.

Classe 3

Preparado yarnaaeNtioo

DIÁRIO .OFICIAE 715k .'sstã

,40/7511-1:ffriffã-TeTéã

-ar.u.Ar

p=rdW-irilut~.

n. 63.833, de 3-12-3? (*.irei Ltda. — São Paulo

• !gni°

Narpint

,-Dtlit~tio- de i938
41~1111.

n. 03:801; de 2-12-38.

Porto_ Alegre — Rio Grande da Elirn

O JOALFIEIRO o METROPOLE 1
•

11111E

Classe 13 — Título
""•,

Glasse 16 — Cimento

..r.----•n••nn~1~~

Termo n. 83.834, de 3-12-38
Galeão Coutinho — Ca p ital Federal

Termo n. 61.805, de 2-12-38
g,.P. Mueller & Comp. Ltda. — São Paulo

Classe 60 — Jornal e revista
119S,

Termo n. 63.835, de 3-12-38
Francisco Teperman & Comp.
Classe 12 — Título

F1LBIONETÊ

Termo n. 63.823, de 2-12-38
r. It. A. Rangel & Comp. — Capital Federai

~Ne 29 — Tecidos de seda natural e artificial em MIN
Termo n. 68.836, de 3 - 12 - 88
Manuel Vieira de Andrade — Capital fedorsj

DESFIBRA D O R
REF,11nIft,D.OR,
•

TOGOIVAL EIR
Rt
ãiStrada

•-•

•

Mine 8 — Máquinas enipregadas na indústria de Paffit

liABORATORI 0;,/

'Tri Frr
Classes 1, 2, 3, 10, 48 --- Título

~13 DE ESTABELECIMENTOS IN8IGIM2,
DE COMÉRCIO

Termo n. 03830, da 3-12-38

Termo n. 63.777, de 1-12-38
Instituto Británia — Capital Federai

mersgdp bato da Silveira — Porto Velho, São GonçalO, Rot¥1111
do Rio

sut In%

‘t,,

ritan ida
Pau! eNOLÉ9

E GANHE

Classe GO — Título

ame

rÁkatecA .
Fe 1 11110411ff E L
Classe 60 --- Título

Preço do número de hoje $600 -

IMPRENSA.NACIONAL
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,:,:••••••

ar-.11•11,

' NP'

:• PRAÇA mAnzciim...

ANCORA

INDUSTRIA : Dol• JORNAL ••
PONTA, DO CALABOUÇO

