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Em cumprimento ao  disposto no a rt. 21, le ttra  /?, do R egu
lamento baixado com o decreto n. 14.056, de 11 de fevereiro ul
timo, a Secção da Contabilidade apresenta a  este M inistério o 
A lm anaque de 1920.

E ste serviço, que não vem sendo feito ha cerca de um lustro, 
em annexo, como era  de habito, nos relatórios a té  1916, foi reen- 
cetado na época das recentes reform as por que passou este Minis
tério, justam ente quando esta  Secção recebia os encargos de duas 
outras da an tiga  D irectoria G eral de Contabilidade. Si, pois, este 
accumulamento de serviços não justifica os erros e omissões que, 
porventura, possam  existir no A lm anaque, basta  a  ardua natu
reza do trabalho, tão  cheia de difficuldades, para os justificar, 
apesar da esforçada attenção com que foi elaborado.

E ra  nossa idéa enriquecer o A lm anaque com datas de nas
cimento, estado social, logar nativo, titulos scientificos, elogios 
officiaes e outros dados mais consentaneos com os novos regu
lamentos e que pudessem affectar ou interessar á carreira do func- 
cionario.

Preferimos, porém, ad iar a  exequibilidade da idéa, porque 
ella só se nos afigura acertada para os futuros A lm anaques com 
o auxilio util e valioso de todos os funccionarios.

Assim, confiante, a  Secção espera dos Srs. Chefes de ser
viços e, especialmente, de cada interessado o necessário concurso, 
no sentido de lhe apresen tar ou indicar provas para  a  corri
genda dos erros, e lhe offerecer novos dados para  supprir as 
omissões.

O A lm anaque divide-se em quatro  p a r te s : Secretaria de E s
tado, Corpo Diplomático, Corpo Consular e o quadro  de 
agentes diplomáticos e consulares em disponibilidade.
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Incluímos no presente trabalho a relação dos Auxiliares de 
Consulados, com as respectivas datas da admissão ou da nomeação, 
porque o Regulam ento, apesar de os não considerar funccionarios 
de carreira, lhes dá preferencia nos concursos de cônsules de 2:l 
classe, em igualdade de condições.

A boa pratica seguida a té  agora neste M inistério do apro
veitamento dos serventes da Secretaria de Estado, pelo maior 
merecimento e antiguidade, nas vagas de contínuos, justifica o 
quadro que contém os seus nomes, com as respectivas datas da 
admissão ou da nomeação.

No fim do volume encontra-se a lista, em ordem alphabe- 
tica, de todos os funccionarios de carreira do M inistério.

Obedecemos na collocação dos funccionarios, tendo sempre 
em vista a prim eira rem uneração do posto, a ordem absoluta de 
antiguidade de classe ou classes equivalentes e, para aquelles que 
foram nomeados ou promovidos na mesma data, levamos em conta 
o tempo de serviço no M inistério , de accôrdo com os salutares 
preceitos dos regulam entos vigentes (§ 2° do art. 32, Secretaria de 
Estado, § 2o do a rt. 50 do Corpo Diplomático e § 30 do a rt. 6o 
do Corpo Consular).

Nos diversos quadros deste volume, onde figuram a contagem  
de tem po e as demais referencias do pessoal, apuram os tão  so
mente a  situação de cada funccionario a té  31 de maio de 1920.

Secção da Contabilidade da Secretaria de Estado das R ela
ções Exteriores, 31 de maio de 1920.

H enrique P inheiro de V asconcellos,
Primeiro Official, servindo de Director.
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LISTA DOS FUNCCIONARIOS DA SECRETARIA

DIRECTORES GERAES

Arthur Eduardo Raoux Briggs.
Raul Adalberto de Campos.

DIRECTORES DE SECÇÂO

Gregorio Pecegueiro do Amaral.
Zacarias de Góes Carvalho.
Napoleão Reys.
Sylvio Romero.
Henrique José de Saules.
Arthur Guimarães de Araujo Jorge. 
Manoel Coelho Rodrigues.
Raphael de Mayrinck.

PRIMEIROS OFFICIAES

Manoel Raymundo de Menezes.
Antonio Alves da Fonseca.
Henrique Pecegueiro do Amaral.
Ayres de Maya Monteiro.
Mario de Barros e Vasconcellos.
Antonio de S. Clemente.
Luiz Pereira Ferreira de Faro Junior. 
Rodolpho Gonçalves de Siqueira.
Henrique Pinheiro de Vasconcellos. 
Fernando de Souza Dantas.
Adolpho Konder.
Maurício Nabuco.



SEGUNDOS OFFICIAES

Rodolpho Riegel Filho.
Luiz Carlos de Andrade Filho.
Renato de Lacerda Lago.
Juvenal Meirelles de Mesquita.
Oswaldo de Moraes Corrêa.
Hildebrando Pompeu Pinto Accioly.
Ronald de Carvalho.
Edgardo Barbedo.
Adriano de Souza Quartim.
Luiz Guimarães Fernandes Pinheiro.
Francisco de Miranda Mascarenhas.
Pedro Neves de Paula Leite.

TERCEIROS OFFICIAES

Nestor de Braga Mello.
Affonso Barbosa de Almeida Portugal.
Heitor Collet.
Fernando Lobo Leite Pereira Junior.
Moacyr Ribeiro Briggs.
Heitor Lyra.
Pericles Barbosa Lima.
Raul Braga de Azevedo.
Pedro de Paranaguá.
Hermes Rodrigues da Fonseca Filho.
Antonio de Vilhena Ferreira Braga.
Maria José de Castro Rebello Mendes.
Jorge Latour.
Acyr do Nascimento Paes.
Jorge Jobim.
Raul de Leoni Ramos.
Yvan Galvão.
Affonso Lopes de Almeida (ainda não tomou posse).

CARTOGRAPHO

Eduardo Thompson.
CALLIGRAPHO

Gaspar de Araújo Monteverde.



ZELADOR DA MAPPOTHECA

Estevão Mercurin.

CONSERVADOR DO ARCHIVO E BIBLIOTHECA

Luiz Esteves de Almeida.

AJUDANTE DO CONSERVADOR DO ARCHIVO

Carlos Garcez Palha.

PORTEIRO

iMiguel José da Costa.

AJUDANTE DO PORTEIRO

Braz José de Oliveira.

CONTÍNUOS

Américo Ventura Rodrigues.
Salvador Gonzalez.
Carlos Salgado.
Amphiloquio Teixeira Alves.
Bernardino José Barroso Pereira. 
Francisco de Paula Silva Braga.
João Opytaciano dos Santos.
Clodomiro Ferraz.
Horacio José Rosa.
Felix Homem Rio-Grandense Soares.

PRIMEIRO CORREIO

Carlos Pinto da Costa.

SEGUNDO CORREIO

Antonio de Freitas.



Distribuição do Pessoal ia Secretaria pelas secçfles
G A B I N E T E  DO M I N I S T R O

Officiaes de gabinete

Zacarias de Góes Carvalho.
Luiz Pereira Ferreira de Faro Junior.

Auxiliares de gabinete

Maurício Nabuco.
Cyro de Freitas Valle.
Acyr do Nascimento Paes (interinamente).

GABINETE DO SUB-SECRETARIO

Official de gabinete 

Henrique José de Saules.

Auxiliar de gabinete

Ronald de Carvalho.

DIRECTORIA GERAL DOS NEGOCIOS POLITICOS E DIPLOMÁTICOS

Director geral 

Arthur Eduardo Raoux Briggs.

Auxiliar
Moacyr Ribeiro Briggs.

SECÇÃO DA AMERICA

Director

Arthur Guimarães de Araujo Jorge.

Primeiro official

Henrique Pecegueiro do Amaral.



Segundo official 
Edgardo Barbedo. ,

Terceiro official

AfFonso Barbosa de Almeida Portugal.

SECÇÃO DA EUROPA, ASIA, AFRICA E OCEANIA

Director
Raphael de Mayrinck.

Primeiros officiaes

Antonio de S. Clemente (serve na Commissão Mixta de Limites 
Brasil-Uruguay).

Fernando de Souza Dantas.

Segundo official 
Renato de Lacerda Lago.

SECÇÃO DO PROTOCOLLO

Director

Henrique José de Saules (serve no gabinete do Sub-Secretario).

Primeiro official 

Ayres de Maya Monteiro (Serve de Director da Secção).

Segundo official ,

Luiz Guimarães Fernandes Pinheiro.

Terceiros officiaes

Jorge de Oliveira Jobim.
Antonio de Vilhena Ferreira Braga.

Calligrapho

Gaspar de Araujo Monteverde.



SECÇÃO DE LIMITES E ACTOS INTERNACIONAES

Director
r

Manoel Coelho Rodrigues (em cornmissão nos Estados Unidos).

Primeiro official 

Mario de Barros Vasconcellos (serve de Director da Secção).

Segundos officials

Hildebrando Pompeu Pinto Accioly.
Oswaldo de Moraes Corrêa.

Terceiro official
Heitor Lyra.

Cartographo
Eduardo Thompson.

Zelador da Mappotheca

Estevão Mercurin.

DIRECTORIA GERAL DOS NEGOCIOS CO.M.MERCIAES E CONSULARES

Director geral 

Raul Adalberto de Campos.

Auxiliar 

Juvenal Meirelles de Mesquita.

SECÇÃO DA AMERICA

Director 

Gregorio Pecegueiro do Amaral.

Primeiro official

Antonio Alves da Fonseca.



Segundo official

Adriano dc Souza Quartim.

SECÇÃO DA EUROPA, ASIA, AFRICA E OCEANIA

Director
Sylvio Romero, filho.

Primeiro official 

Manoel Raymundo de Menezes.

Segundo official
Rodolpho Riegel.

Terceiros officiaes

Pericles Barbosa Lima.
Raul de Leoni Ramos.

s e c ç Ao  do  a r c h iv o  e  b ib l io t h e c a

Director
Napoleão Reys.

Primeiro official 

Rodolpho Gonçalves de Siqueira.

Segundo official 

Luiz Carlos de Andrade Filho.

Terceiro official 

Hermes Rodrigues da Fonseca Filho.

Conservador do Archivo e Bibliotheca 

Luiz Esteves de Almeida.

Ajudante do conservador

Carlos Garcez Palha.
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SECÇÃO DA CONTABILIDADE

Director

Zacarias de Góes Carvalho (serve no Gabinete).

Primeiros officiaes

Henrique Pinheiro de Vasconcellos (serve de Director da Secção). 
Adolpho Konder (em commissão em Santa Catharina).

Segundos officiaes

Francisco de Miranda Mascarenhas.
Pedro Neves de Paula Leite.

Terceiros officiaes

Nestor de Braga Mello.
Heitor Collet.
Fernando Lobo.
Pedro Paranaguá.
Raul Braga de Azevedo.
Maria José de Castro Rebello Mendes.
Jorge Latour.
Ivan Galvão.
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NOMBS

Directores Geraes

Arthur Eduardo Raoux 
B rig g t..........................

Raul Adalberto de Cam
p o s ...............................

SECRETARIA DE ESTADO

NOMEAÇÕES, 
REMOÇÕES, ETC.

CATEGORIAS
DATAS 

DOS DXORBTOS B 
PORTARIAS

Nomeado........... Praticante desta Secretária de E stado .•• 12 de julho de 1886

(Entrou em exercício de seu cargo a  14 
de julho de 1886.)

Promovido A m a n u e n s e .................- ..................... .. 24 de jan . de 1888 

31 de dez. de 1894Idem . . . . . 2o Official

Idem. -. T. . . .  T.. io Official................................... . 14 de nov. de 1896

Designado......... Archivists interino................................ 1 de abril de 1901

(Serviu até 11 de fevereiro de 1904.)

(Serviu de Director da 1* Secção de 13 de 
fevereiro a 13 de abril, de 7 de junho a 
8 de julho, de 19 de julho a 25 de agosto 
de 1*04, de 30 de setembro de 1904 a  15 
de abril de 1905 e de 19 de abril de 
1905 a 30 de março de 1906.)

Promovido Director de Secc&o....................... . 31 de março de 1906

(Tomou posse na mesma data.)

(Serviu de Director Geral dos Negocios 
Políticos e Diplomáticos de 17 ae ja
neiro a  13 de março de 1914.)

Designado......... Director Geral da Directoria dos Negocios 
Politicos e Diplomáticos....................... 14 de raar. de 1914

Nomeado._____ Idem. idem 29 de dez. de 1915

Nomeado........... Director Gerai dos Negocios Diplomá
ticos, Consulares e Economicos............. 24 de abril de 1918

(Tomou pos<e a  lo de maio.)

Nomeado........... Director Geral dos Negocios Politicos e 
Dinlomaticos.............................................. 18 de fev. de 1920

(Tomou posse a  lo de maio.)

Tempo liquido de serviço até 31 de maio 
de 1920: 33 annos, 1 mez e 24 dias.

Nomeado........... Amanuense desta Secretaria de Estado.

(Entrou em exercício a  17 de março de 
1902.)

15 de março de 1902

(Serviu no Gabinete do Ministro de 3 de 
fevereiro a 15 de outubro de 1903.)

Promovido......... 2® Official........................................................ 23 de nov. de 1907 

31 de março de 1911Idem .. . . . . . . . . . lo Official........................................................

(Serviu de Director da 4a Secção de 22 
de setembro a  3 de novembro de 1908 
e de lo abril de 1910 a  15 de maio de 
1913.)

Idem ......... ...... Director de Secção........................ ................ 16 de maio de 1913

(Tomou posse na mesma data .)



SECRETARIA DE ESTADO

KOMt* nomkaçòbs, 
RBMOÇÔBS, BTO. CATEGORIAS

DATAS 
DOS DKCRBTOS R 

PORTARIAS

Directores Gerces

Raul Adalboro de Cam
pos................................. Nomeado........... Director Geral da Contabilidade e da 

A dm inistração..........................................
r vr* .............................. .

24 de abril de 1918

Dosignado.........
(Tomou posse a  lo de maio.)
Presidente e nomeado examinador de 

Portuguez da mesa do concurso para o 
preenchimento de uma vaga de 3° offi
c ia l...................... . . ................ .................... 10 de set. de 1918

•
Nomeado........... Presidente do exame de habilitação dos 

candidatos da carreira consular em 
1918............................................................... 10 de out. de 1918

Designado......... Presidente e nomeado examinador de 
portuguez da mesa do concurso para o 
preenchimento de uma vaga de 3® offi
cial ........... ........................................... ....... 15 de março de 1919

Nomeado........... Director Geral dos Negocios Commer- 
ciaes e Consulares....... ............................. 13 de fev. de 1920

(Tomou posse a  io de março.)

Tempo liquido de serviço até 31 de maio 
de 1920: IS annos, 1 mez e 39 dias.

Director es de Secção

Gregorio Pecegueiro do 
Amara)......................... Nomeado........... Addidn A do 'Vfar»ír»ho 23 de maio do 1887 

30 de abril de 1889 

23 de junho de 1890 

20 do nov. de 1891

Idem ................... PpfttirflntA.........
Promovido........ 4o escripturario............................ ...............
Nomeado......... Amanuense desta Secretaria de E stado..

f

(Entrou em exercício do seu cargo a 21 de 
novembro de 1891.)

(Serviu de Archivista de 21 de setembro a 
7 de outubro de 1890, de 11 a  27 de 
março de 1897, de 8 a  28 de fevereiro e 
de 15 de dezembro de 1898 a  14 de ja
neiro de 1899, de 20 de janeiro a  4 de 
março, de 15 de maio a  20 de julho e 
de 23 de outubro a  4 de dezembro de 
1899, de 20 de agosto & 8 de outubro 
e de 17 de novembro de 1900 a 31 de 
março de 1901.)

Prom ovido....... 2o Official........................................ . ............ Ô de março de 1901

(Esteve em goso de licença de 18 de feve
reiro a  17 de maio de 1904.)

Nomeado........... Auxiliar do Tribunal Arbitrai Brasileiro- 
Boliviano.................................................... 31 de maio de 1904

Idem .. ............... Auxiliar do Tribunal Arbitrai Brasileiro-
Peruano...................... ................................ 2 de j&n. de 190Ô 

31 de m ar. de 190d
%

Promovido... . . . io Official..................................... ........... .
(Serviu de Director da 3a Secção de 11 de 

setembro a 14 de novembro de 190Ô ; 
do 1 de janeiro a 10 de março e de 14 a 
31 de agosto de 1908 ; de 6 de setembro 
a  5 de outubro de 1909 ; de 27 de dezem
bro de3seanno a 31 de janeiro de 1910 
e de 15 de fevereiro a  31 de março 
de 1911.)

Jdem................... Director de Secção....................................... 31 de março de 1911



SECRETARIA DE ESTADO

N0M 8S

Directores de Secção

Gregorio Pecegueiro do 
Amaral..........................

Zacarias de Góes Car
valho.............................

NOMEAÇÕES, 
BBMOÇÕES, BTC.

Designado.

Idem,

Idem,

Nomeado,

Designado.

Promovido,

Nomeado,

Promovido.

Idem,

Designado.

GATISOOBIAS

Director da Socçào da Despeza,

Serviu de Director Geral da Contabili
dade de 12 a 30 de setembro de 1918, 
de 30 de janeiro a  12 do março de 13 
de setembro a  10 de novembro de 1919, 
de 13 de janeiro a  16 de fevereiro de 
1920.)

Director da Secção dos Negocios Poli
ticos e Diplomáticos da Europa e Asia,

Director da Secção dos Negocios Com- 
merciaes e Consulares da America

Tempo liquido de serviço a té  31 de maio 
de 1020 na Secretaria : 27 annos, 9 
mezes e 5 dias ; fóra da Secretaria — 
4 annos. 5 mezes e 3 d ias. — Total 32 
annos, 2 mezes e 8 dias.

Amanuense desta Secretaria de Estado.

(Entrou em exercido de seu cargo a  1 
de novembro de 1899.)

(Esteve em goso de licença de 8 de fe
vereiro a  9 de março de 1901.)

Auxiliar da Directoria Geral.................

2o Official................................................ ..

(Serviu de Director da 2a Secção de 18 
de fevereiro a  25 de maio de 1907.)

Secretario da Delegação Brasileira na 
3a Conferência Internacional Ameri
cana.........................................................

(Serviu de Director da 2a Secção de 14 
de outubro a  22 de novembro de 1907.

lo Official,

(Serviu de Director da la  Secção de 19 de 
janeiro a 26 de maio de 1911 ; de Dire
ctor da 2* Secção de 8 a  31 de agosto 
e «ie Director da la Secção de 9 de ou
tubro a 31 de dezembro do mesmo 
anno ; de Director da 2a Secção de 22 
de fevereiro a  30 de abril e de Director 
da Ia Secção de 11 de maio a  15 de 
junho de 1912.)

Director de Secção.

(Tomou posse na mesma data.)

(Esteve »m commissão na Europa de 22 
de jui.ho de 1914 a  39 de junho de 1915.'

(Serviu de Diroctor Geral dos Negocios 
Politicos e Diplomáticos do 27 de feve
reiro a 8 de abril de 1916.)

(Serviu de Director Geral dos Nogocios 
Politicos « Diplomáticos de 1<> de março 
a  9 do abril do 1017.)

Director da Secção do Protocollo,........

DATAS
DOS DBCRBTtM B 

PORTARIAS

24 de abril de 1918

27 de março de 1920

17 de abril de 1920

31 de out. de 1899

20 de nov. de 1902 

31 de março de 1906

19 de julho de 1906

10 de maio de 1910

16 de maio de 1913

30 de abril de 1917



SECRETARIA DE E8TAD0

NOME»

Director es de Secçôo

valho.

Napoleão Keys.

NOMEAÇÕES 
REMOÇÕES ETC. CATEGORIAS

•
D esignado... . . . (Tornada sem effeito em 2 de maio.)

Director da Secçao dos Negocios Politicos 
e Diplomáticos........................... ...............

(Serviu de Director Geral dos Negocios 
Políticos e Diplomáticos, de 1 de março 
a 13 de abril, e de Director Geral dos 
Negocios Diplomáticos Consulares e 
Economicos de 1 de julho a  6 de outubro 
e de 9 de outubro a  7 de novembro de 
1918.)

Nomeado............ Official de Gabinete do Ministro.................

Designado......... Director da Contabilidade_________ ___
(Serve de Official de Gabinete desde 15 de 

novembro de 1918.)
Tempo liquido de serviço até 31 de maio 

de 1920: 20 annos, 3 mezes e22 dias.

Assentou praça. Escola M ilitar do Districto Federal.......

Teve................... Baixa do ^ervico m i l i t a r . . . . . . . . . . . . . . . .

Nomeado............ P raticante supplente da Directoria Geral 
dos Correios.

Idem ................... P raticante da Administração dos Correios 
do Districto Federal..............................

Idem ................... Amennenne de dita AdmioistPftftSo.........

Nomeado............ Amanuense desta Secretaria de Estado.
(Entrou em exercicio do seu cargo a  1 de 

novembro de 1899.)

Exonerado......... Amanuense da Administração dos Cor
reios - * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •

(Esteve em gozo de licenca de 18 de no
vembro de 1901 a  17 de fevereiro de 
1902 e de 18 de fevereiro a  22 de março 
de 1904.)

Promovido......... 2o Official desta Secretaria de E stado .. . .
(Serviu de Director da 5* Secçao de 8 a 

24 de dezembro de 1909; de 23 de ja -  
neiro a 7 de fevereiro e de 25 de feve
reiro a  30 de abril de 1910.)

P rom ovido ...... to Official............................ ...........

(Serviu de Director da 5* Secç&o de 14 de 
maio de 1910 a 31 de março de 1911, 
de 6 de novembro a  1 de dezembro do 
mesmo anno e de 5 de fevereiro a  17 de 
março de 1913.)

Idem Director de Secçao. ...................................
(Tomon posse na mesma data.)
(Em com missão na Europa e poste

riormente no Japão e na China desde 
6 de abril de 1914 a  9 de junho de 1918.)

(Assumiu a Direcção da Secção do Archi- 
vo e da Bibliotheca.)

Tempo liquido de serviço ató 31 de maio 
de 1920 na Secretaria: 19 annos, 8 me-
zes e 7 dias.

DATA 8 
DOS DECRETOU R 

PORTARIAS

24 de abril de 1918

15 de nov. de 1918 

27 de março de 1920

1 de março de 1890 

11 de maio de 1891

31 de ja n . de 1894

25 de maio de 1894 

29 de ag . de 1894 

31 de out. de 1899

11 de nov. de 1899

31 de março de 1906 

10 de maio de 1910

16 de maio de 1913

10 de junho de 1918
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SECRETARIA DE ESTADO

NOMES

D irectors de Secçâo 

Sylvio Roínêro.............

NOMEAÇÕES, 
REMOÇÕES, ETC,

Nomeado,

Passou a . .  

Nomeado..

Promovido.

Nomeado.

Dispensado a pe
dido..............

Mandado servir.

Incumbido.

Transferido pa
r a  o Corpo Di 
plom atico.....

Dispensado a pe 
dido................

Exonerado a  pe
dido e posto 
•m  disponibi
lidade...........

Exonerado a  pe
dido..............

Nomeado.

Mandado sorvir.

Transferido pa
ra  o quadro da 
Secretaria dc 
Estado como

CATEGORIAS

(Serviu addido a esta Secretaria de Estado 
de 2 de janeiro a  28 de dezembro do 1908.)

Amanuense desta Secretaria de Estado..

(Tomou posse na mesma data .)

Terceiro Official............................................

DxTAS 
DOS DECRETOS B 

PORTARIAS

Official de Gabinete do Sub-Secretario de 
E s ta d o ... . ..................................................

Primeiro Official.................................... .

(Tomou posse n a  mesma data .)

(Serviu de Official de Gabinete do Sub
secretário de Estado de 3 de março 
de 1913 a  14 de março de 1914, accumu- 
lando as funcções de Official e Chefe do 
Gabinete do Ministro interino Dr. Re
gis de Oliveira, de 17 de maio a  17 de 
agosto de 1913.)

Secretario da Commissão Internacional de 
Jurisconsultos na sua Secretaria Geral 
no Rio de Janeiro.....................................

29 de dez. de 1908

31 de a g . de 1909

3 de m arço de 1913 

16 de maio de 1913

de Official de Gabinete do Sub-Secretario 
de Estado.............................................. ..

no Gabinete do Ministro

de organizar a  Secçâo Especial creada

Sa ra  tra ta r dos atsumptos decorrentes 
a  conflagração curopéa, dirigiu esses 

serviços, de 14 de agosto a  de outu
bro do 1914.

Primeiro Secretario de L egação.... 

(Tomou posse na mesma data .)

de Auxiliar do Gabinete do Ministro.

Primeiro Secretario de Legação,

Secretario da Commissão Internacional de 
Jurisconsultos na sua Secretaria Geral 
no Rio de Janeiro................................... .

P ara  esse mesmo cargo...............

(Tomou posse na mesma d a ta .) 

no Gabinete do M inistro.............

Primeiro Official,

(Tomou posse em 31 de dezembro de 
1915.)

3 de março de 1914

14 de março de 1914 

14 de março de 1914

27 de ou t. de 1914

29 de ou t. de 1914

29 de ou t. de 1914

29 de ou t. de 1914 

1 de março de 1915

1 de março de 1915

29 de dez. de 1915

. J*
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SECRETARIA DE ESTADO

NOMES

Director es de Secção 

Sylvio Roméro.............

N0M8AÇÕE8, 
REMOÇÕES, ETC.

Nomeado...........

Promovido........

Exonerado a  pe
dido.................

Nomeado............

Exonerado a  pe
dido...............

Designado.......

Designado.......

D esignado.. . . .

CATEGORIAS

Official e Chefe do Gabinete do Ministro 
de Estado....................................................

(Tomou posse na mesma data.)

Director de Secção......................................

(Tomou posse na roosma data .)

Servia como Chefe de Gabinete do Mi
nistro de Estado interino desde 23 de 
junho de 1916 a  l de maio de 1917

Idem.................................................................

Official e Chefe do Gabinete do Ministro 
de Estado....................................................

Idem.................................................................

Director da Secção do Protocollo.............

Director da Secção de Tomada de Contas.

Director da Secção dos Negocios Com- 
merciaes e Consulares da Europa, Asia, 
Africa e Oceania.......................................

s

Tempo liquido de serviço até 31 de maio 
de 1930: 11 annos, 8 mezes e 23 dias.

Henrique 
ie s .. .  •.

José de Sau-
Nomeado,

Promovido 

Idem ..........

Designado.

Promovido

Designado.

Nomeado..

Nomeado..

Amanuense desta Secretaria de Estado.

(Entrou em exercicio a  18 de março 
de 1»02.)

(Serviu no Gabinete de 3 de fevereiro a 
21 de março de 1903.)

(Serviu de Auxiliar daDirectoria Geral de 
10 a  26 de março de 1901; de 18 de 
fevereiro a  25 de maio e de 11 de outu
bro a  22 de novembro de 1907.)

2o Official........................................................

1° Official........................................................

(Tomou posse na mesma data).

Auxiliar da Directoria Geral dos Ne
gócios Economicos e Consulares...........

(Serviu de Director da Secção dos Negó
cios Economicos e Consular as da Europa 
da 10 de julho a 14 de agosto, e de 1 a  
30 de novembro de 1915.)

Director de Secção.......................................

Director da Secção da Receita,.................

Examinador de francez da mesa do con
curso para o preenchimento de uma 
vaga de 3° Official....................................

Examinador de francez do exame de ha- 
bilitacao dos candidatos á  carreira 
consular........................................................

DATAS 
DOS DECRETOS 8  

PORTARIAS

2 de fev. de 1916 

14 de nov. de 1916

2 de maio de 1917

8 de maio de 1917

31 de dez. de 1917 

24 do abril de 1918 

1 de julho de 1919

14 de fev. de 1920

15 de março de 1912

23 de junho de 1909

16 de maio de 1913

17 de m&io de 1913

24 de abril de 1918 

24 de abril de 1918

10 de se t. de 1918

10 de out. de 1913



SECRETARIA DE ESTADO

NOMES NOMEAÇÕES, 
REMOÇÕES, ft TO.

D irectors de Secção

Henrique José de Sau- 
lea.................................. D esignado.... .  •

Nomeado...........

Arthur Guimarães de 
Araújo Jorge............... Nomeado...........

Idem...................

Nomeado...........

Idem...................

Exonerado.........

Passou a ...........

Promovido.........

Promovido........

N o m ead o .......

E xonerado......

Promovido.........

CATEGORIAS

Director da Secção do Protocollo ...............

Official do Gabinete do Sub-Secretario...

Tempo liqaido de serviço até 31 de maio 
de 1929 : 13 annos, 1 moz e 1 dia.

Auxiliar do Tribunal Arbitrai Brasileiro 
Boliviano....................................................

Auxiliar do Tribunal Arbitrai Brasileiro- 
P e ru an o .....................................................

Amanuense desta Secretaria de E stado ...

(Entrou em exercício na mesma data.)

Secretario da Delegação Brasileira na 
3» Conferência Internacional Americana

Auxiliar dos Tribunaes Arbitraes Braai- 
leiro-Bolivinno e Brasileiro-Peruano. •.

3o Official........................................................

3o Official.......................................................

(Tomou posse na mesma data.)

(Serviu no Gabinete do Ministro desde 5 
de agosto de 19J7 a  8 de fevereiro de
1913. )

lo Official........................................................

(Esteve em commissao na Europa de 9 de 
fevereiro do 1913 a  25 de março de
1914. )

(Serviu de Secretario do Ministro na via
gem ao Rio da P ra ta  e Chile de 25 de 
abril a  2 de junho de 1915.)

(Serviu de Director da Secção dos Negocios 
Políticos e Diplomáticos da Europa 
de 11 de junho de U14 a  25 de abril de 
1915; e de 5 de junho a  2o de agosto de
1915. )

Official de Gabinete do Sub-Secretario....

(Esteve em Commisslo nos Estados U ni
dos de novembro de 1915 a  janeiro do
1916. )

(De lo de fevereiro até 31 de maio cm 
eff jctivo exercício no Gabinete do Sub- 
Secretario.)

Idem.................................................................

(Serviu de Director da Secção dos Negocios 
Politicos o Diplomáticos da America de 
22 de julho a  25 de outubro de 1916 ; de 
15 de janeiro a  2 de março, de i t  a  39 
de abril e do 7 de agosto a  12 de se
tembro de 1917.)

Director de Secção........; .............................

(Tomou posse a  lo de maio.)

DATAS 
DOS DECRETOS K 

PORTARIAS

14 do fev. de 1920 

9 de março de 1920

21 dejnuho de 1905

2 de janeiro de 1906 

2 de abril de 1900

19 de julho de 1905

1 de agosto de 19'JT 

31 de agosto de 1907 

31 de março de 1911

16 de maio de 1JÜ

21 de ag09to de 1915

1 de junho de 1916

21 dc abril do 1913

4290*920
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SECRETARIA DE ESTADO

NOMBS

Directores de Secção

A rthur Guimarães 
Araujo Jo rg e ... .

de

Manoel Coelho Rodri
gues...........................

NOMKAÇÕBS, 
RH MOÇÕES, ETC

Designado.

Nomeado,

Exonerado a pe
dido.............

Nomeado.

Idem..........

Promovido.

Exonerado.

Nomeado..

Nomeado..

Promovido.

Designado.

Nomeado..,

CATEGORIAS

Director da Secção dos Negocios Eco
no micos e i ommerciaes.............. .

(Serviu de Director Geral dos Negocios 
Di» Joui&licos, Econômicos e ( onsu- 
Jares de 6 de marco a  9 de abril de 
1919; de 15 de setembro a 10 de no
vembro do 1919 ; e de 19 de dezembro 
de 1919 a  lü de janeiro de 1920.)

Director da Secção dos Negocios Poli 
ticos e Diplomáticos da America........

(Serviu de Director Geral dos Negocios 
Políticos e Diplomáticos de 10 de março 
a  io d e  abril de 19.40.)

Tempo liquido de serviço até 31 de maio 
de 1920 : 14 annos, 11 mezes e 3 dias.

Amanuense desta Secretaria de E stado..
(Esteve em goso de licença de 14 de se

tembro a  23 de dezembro de 1897 e de 
10 de junho a  9 de setembro de 1899.)

Idem.

2° Official.

Official de Gabinete do Sub-Secretario de 
Estado..................................................... .

1° Official....................................................
(Serv;u de Secretario do Ministro na via

gem do Rio da P ra ta  e Chile de 17 de 
maio a  2 de junho de 1915.)

Official do Gabinete do Sub-Secretario de 
Estado..................................................... .

(Serviu no Gabinete do Ministro desde 
21 de agosto de 1915 a  24 de junho de 
1917.)

Serviu de Director da Secção Política e 
1 iplomatica da Europa de 1 de março a 
lü de abril de 191.'.)

Serviu de Director da Secção dos Nego
cios Politicos e Diplomáticos da Europa 
de lo de julho a 31 de outubro de 1918.)

Examinador das mate ias de Direito da 
mesa do Concurso t a ra  o preenchimento 
de uma vaga de 3<> official.................... .

Examinador das m atérias de Direito do 
exame de habilitação dos candidatos á 
ca rre ira  consular.....................................

Director de Secção............. .........................

Director da Secção Pan-Americana.

Examinador das m atérias de Direito da 
mesa do concurso para preenchimento 
de uma vaga de 3° official

Em commissão nos Estados Unidos des- 
ué 2-í de maio de 1919, tendo servido de 
Secretario da Commissão brasileira á 
Conferência Financeira reunida em 
W ashington a  17 de janeiro de 1920.)

Tempo liquido de serviço até 31 de março 
de 1930 ; tf annos, tf mezes e ô dias.

DATAR 
DOS DBCRBTOM K 

PORTARIAS

24 de abril de 1918

14 de fev. de 1920

20 de julho de 1896

28 de se t. de 1S99 

16 de maio de 1913

14 de março de 1914 
22 de abril de 1914

20 de agosto de 1915

i l  de se t. de 1918

10 de out. de 1918 
31 de out. de 1918

1 de nov. de 1918 

15 de março de 1919
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SKCRKTARIA DE ESTADO

NOMES

Director es de Secção 

Raphael de M ayrinck...

NOMEAÇÕES, 
REMOÇÕES, ETC.

Nomeada...........

Promovido, por 
concurso........

Nomeado...........

Exonerado.........

Nomeado..........

CATEGORIAS

Amanuense desta Secretaria da Estado..

(Tomou posse em 22 de fevereiro de 
IvOÜ.)

2o Official.....................................................

(Tomou posse em 23 de outubro de 1003.)

2o Secretario na Bélgica.............................

2o Official desta Secretaria de Estado»...

(Serviu a té  31 de março de 1906.)

(Esteve em commissão de 1 de abril a 4 de 
setembro de 190ó.)

Secretario da Delegação Brasileira na 3» 
Conterencia Internacional A m ericana..

Removido

(Partiu  para Bruxellas era 5 de setembro 
de 19UÒ e chegou em 1 de outubro se
guin te .)

(Serviu de Encarregado de Negocios de 
l i  de outubro de 1906 a  15 de abril de 
1907.)

2o Secretario na Venezuela........................

(Partiu  de Bruxellas em 3 de setembro 
e cbegou á  Caracas em 4 de outubro 
de 19u7.)

Removido

Exonerado 

Nomeado. • 

Promovido

Nomeado..

Exonerado,

(Esteve em çoso de licença de 18 de feve
reiro de 19ü9 a  17 de fevereiro de 1910.)

(Esteve em commissão de 18 de feve
reiro a  17 de junho de 1910.)

2o Secretario na Colombia........................

(Serviu de Encarregado de Negocios desde 
1 de agosto de 1910 a  12 de dezembro 
de 1912.)

Esteve em commissão de 13 de dezembro 
de 1912 a  15 de abril de 1913.)

2o Secretario de Legação...........................

2o Official desta Secretaria de Estado. ••

lo Official......................................................

(Tomou posse na mesma data .)

Auxiliar da Directoria Geral dos Negocios 
Politicos e Diplomáticos..........................

(Serviu de Director da Secção dos Negocios 
Políticos e Diplomáticos da Europa, 
Asia, Africa e Oceania de 4 de fevereiro 
a  1 de junho de 1914; de Director do 
Protocollo de 11 de junho de 1914 a  3 d» 
junho de 1915; e serviu, novamente, 
desde 24 de agosto de 1915 a  24 de no
vembro de 1916.)

(Serviu de Introductor Diplomático de 23 
de abril a  8 de outubro de 1914.)

Id e m .. . . .......................................................

DATAS 
DOS DECRETOS R 

PORTARIAS

21 de fev. de 1900

22 de out. i de^ 1903

26 de março de 1906 

31 de março de 1906

19 de julho de. 1906

19 de julho de;i907

11 de março de 1910

10 de abril de 1913

16 de abril de 1913 

10 de maio de 1913

17 de maio de 1913

/•
%•

31 de des. de 1914
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KOMIS

Directors* de Secçãu 

Raphael de M ayrinck..

Primeiros Offlciacs

Manoel Raymando do 
M enezes......................

SECRETARIA DE ESTADO

KOMIAÇÕBS, 
RBM0ÇÕ8S, BTO.

Nomeado,

Idem,

Promovido.

Designado.

Nomeado,

Prmovido,

Idem,

CATKGOR1AS

Examinador de aliemão da mesa do 
concurso para o preenchimento de uma 
vaga de 3« official.............................♦ • . . .

Examinador de aliemão da mesa do con
curso para o preenchimento de uma 
vaga dedo official.......................... ..........

(Serviu de Director da Secção dos Nego- 
cios Politicos e Diplomáticos do 16 de 
novembro de 1918 atò 15 de abril da 
1920.)

Director de Sscção........................................

Director da Secção dos Negocios Politicos 
e Diplomáticos da Europa e Asia...........

Tempo liquido de serviço a té  31 de maio 
de 1920; Na Secretaria: 12 annos, 10 
mezos e 19 dias — no Corpo Diplomá
tico: 7 annos, 3 mazes e 15 dias — 
Total : 20 annos, 1 mez e 21 d ias.

Amanuense desta Secretaria de E stado..

(Entrou em exercicio do cargo a  17 de 
janeiro de I8v9.)

(Esteve em goto de licença de 10 de feve
reiro a  9 de junho de 1809 e de 13 de 
fevereiro a  11 de junho de 1<X)2.)

2o Official........................................................
(Esteve em goso de licença de 3 de novem

bro de 1905 a  18 de abril de 1906.)
(Serviu de Director da 4a Secção de 1 a  

30 de novembro de 19 )6 e de 4 de feve
reiro & 18 de março de 1908.)

(Esteve em goso de licença do 7 de novem
bro de 1910 a 6 de janeiro de 1911.)

lo Official........................................................
(Tomou posse a  1 de março.)
(Servia de Director da Secção dos Nogo- 

cios Conciliares de 27 de agosto a  31 de 
dezembro de 1917.)

(Esteve em goso de licença dc 24 de ja 
neiro a  31 de março de 1918.)

(Serviu de Director dx Secção dos Nego
cios C onu lares de 6 a  25 de julho e de 
28 de julho a  11 de agosto de 1918.

(Serviu de Director da Secção da Despeza 
de 3j  de janeiro a  11 cie a b r il ; de 15 de 
setembro a  19 de novem bro; de 13 de 
novembro a  16 de dezembro de 1919; de 
23 de janeiro a 8 de fevereiro de 192U.)

(Serviu de Director da Secção dos Nego
cios Commerciaes e Consulares da E u 
ropa de 2 a  22 de abril de 1920.)

Tempo liquido de serviço a té  31 de maio 
de 1920: 19 annos, 11 mezos e 3 dias.

DATAS 
DOS D IO RITOS 

PORTARIAS

11 de set. de 1918

15 de inarço de 1919

16 de abril de 1920

17 de abril de 1920

16 de jan . de 1899

25 de maio de 1905

28 de fev. de 1913



SECRETARIA DE ESTADO

NOMES NOMB SÇÕBS 
REMOÇÕES, ETC. CATEGORIAS

DATAS 
DOS DECRETOS K 

PORTA RIA9

Primeiras Officiaes

Antonio Alves da Fon-
A6C&«« Assentou praça. Batalhão Acndmnico.. . . . .................... . 15 de agosto de 1892

(Serviu na divisão em operações em Ni- 
ctheroy durante a revolta em setembro 
de 1893, sendo elogiado pelo seu zelo, 
intelligencia, actividadee bravura.)

Teve honras do. 

Excluído............

Alferes do Evftrcit.o nor decreto d e .. . . . . . 15 de out. de 1894

das fileiras do Exercito por se te r matri
culado na Escola M ilitar........... ........... 9 de março de 1895 

2 de abril de 1905Nomeado........... Amanuense desta Secretaria de Estado.. 

(Entrou em exorcicio a 5 de abril de 1900.)

Passou a ........... 3o Official....................................................... 31 de agosto de 1909•

(Serviu de Auxiliar do Consultor Juridico 
deste Mmisterio d e i  de julho de 1907 
a  7 de fevereiro do 1912.)

(Serviu no Gabinete do Sub-Secretario 
de Estado de 7 de fevereiro de 1912 a 
19 de janeiro do 1913.)

Prom ovido...... 2o Official....................................................... 2S de fev. de 1913

Idem............. . io  Official........................ ......................... . 16 de maio de 1913

(Tomou posse na mesma data.)

Nomeado........... Secretario da Comraissão Internacional 
do Jurisconsultos.................................... 1 do set. de 1916

^Serviu no Gabinete do Ministro de 20 de 
janeiro do 1913 a 21 de maio de 1914 e 
esteve em commissão n a  AlJemanba de 
25 do maio do 1914 a  30 de junho de 
1915.)

t
(Serviu do Director de Secção dos Negocios 

Politicos e Diplomáticos da Eu-opa de 3 
a  31 de dezembro de 1915 e de 13 de fe
vereiro a  31 de março de 19LÔ.)

(Serviu no Gabinete do Ministro de 1 de 
abril de 1916 a  2 de maio de 1917.)

^Serviu de Director da Secção do Archivo 
de 1 de maio a  11 de junho de 1918.)

(Serviu de Bibliotheca rio de 12 de junho a 
29 de agosto de 1918.)

(sorviude Director da Secção Pan-Ame
ricana de 13 de mar*;o a 2 de maio, e 
de zS de maio a  24 de julho de 1919.)

(Serviu de Director da Secção dos Nego
cios Commerciaes e Consulares de 18 
de março a 17 de abril de 1920.)

Tempo liquido de serviço até 31 de maio 
dc 1930 : Na S e c r e t a r i a l  annos,0 me
ies e 13 dias.

— . . .



SECRETARIA DE ESTADO

•
NOMES NOMEAÇÕES, 

REMOÇÕES, ETC. CATEGORIAS
DATAS 

DOS DECRETO* K 
PORTARIAS

Primeiro&i Officiaes

Henrique Pecegueiro do 
A m aral........! ............... Nomeado........... Amanuense desta Secretaria de Estado*• 25 de maio de 1905

(Entrou em exercício a 27 de maio de 1905.)

Passou a ............ 3o Official...................................................... 31 de agosto de 1909

(Serviu no Gabinete do Ministro desde 9 
de abril de 1909 até 5 de Julho de 1910.)

Promovido.......- 2® Official................................................ 19 de maio de 1913

(Esteve em goso de licença de 15 de ou
tubro de 1913 a  14 de janeiro de 1914.)

Idem .............. .. Io O fficial........................................ ........... 2D de maio de 1914

(Serviu de Auxiliar da Directoria Geral 
dos Negocios Economicos e Consulares 
de 29 de abril a  3 de junho, de 10 de 
julho a  24 de agosto, de 1 a  30 de no
vembro de 1915, e de 7 a  29 de fevereiro 
de 1919.)

(Serviu de Director da Secção dos Negocios 
Economicos e Consulares da Europa de 
2 de setembro a  5 de outubro de 1919.)

Tempo liquido de serviço até 31 de maio 
de 19;0 : 14 annos e 7 mexes.

Ayres de Maya Mon
teiro ............................... Nomeado........... 3o Official........................................................ 14 de nov. de 1910

(Tomou posse em 19 de novembro de 1910.)

Promovido........ 2° Official....................................................... 19 de maio de 1913

(Serviu de Director do Protocollo de 12 de 
maio a  10 de junho de 1914*)

Idem .................. 1° Official...................................................... t 29 de out. de 1914

(Dirigiu os serviços da Secção especial 
para tr a ta r  dos assumptos decorrentes 
da guerra européa de 27 de outubro de 
1914 a  23 de fevereiro de 1915.)

Nomeado........... Official de Gabinete interino do Ministro. 

Official de Gabinete dn Ministro.............

23 de fev. de 1915 

13 do dez. de 1915Idem ...................

(Serviu a té  31 de maio de 1917.)

(Serviu de Director da Secção do Proto- 
collo de 4 de maio a  17 de junho de 
1918, de 29 de outubro a 29 de novem
bro, de 29 de novembro a  23 de de
zembro de 1919.)

(Em licença de 7 de fevereiro a  30 de 
março de 1920.)

(Serve de Director de Secção do Proto
collo desde 31 de março de 1920.)

Tempo liquido de serviço a té  31 de maio
íía 1QM • 0 ftnnAC A. mnTflC a /?4aeUO • O «jhtliAUd) UÍUaiUo O VAf

— —



SECRETARIA DE ESTADO

IfOIIBS NOMKAÇÕKS 
RBMOÇÕBS, KTC.

Primeiros Offlciacs

Mario de Barros o Vas- 
concellos..................... Sentou p raça .. 

Teve baixa........

Nomeado...........

Idem..................

Nomeado...........

Antonio de São Clemente

Idem...................

Nomeado............

Promovido.........

Promovido.........

Nomeado...........

4 Nomeado...........

CATKQORIAS

Escola Militar

(Serviu addido a esta Secretaria de Estado 
de 20 de junho de 1906 a  28 de fevereiro 
de 1913.)

3o Official desta Secretaria de Estado.• •

(Tomou posse a lo de março.)

2° Official........................................................

(Tomou posse na mesma data .)

lo Official.......................... ............................

(Tomou posse na mesma data).

(Serviu de Director de Secção do Archivo 
desde 11 de junho de 1914 a  30 de abril 
de 1918.)

Auxiliar da Directoria Geral de Contabi
lidade e Administração............................

Secretario da Mesa do concurso para o 
preenchimento de uma vaga de 3o offi
cial...............................................................

(Serviu de Auxiliar da Directoria Geral da 
Contabilidade e Administração até 30 
de junho de 1919.)

(Serve como Director da Secção de Limi
tes e Actos Internacionaes desde 1 de 
julho de 1919.)

Tempo liquido de serviço a té 31 de maio 
de 1920 : 13 annos, 11 mezes e 11 dias.

Serviu addido a esta Secretaria de Esta
do de 20 de janeiro de 1912 a  23 de fe
vereiro de 1 dl3.

3o Official desta Secretariado Estado...»
(Tomou posse a 1 de março.)
2o Official.......................................................
(Tomou posse na mesma data.)
(Serviu no Gabinete do Ministro e do Sub- 

Secretario de Estado desde 15 de março 
de 1913 a té  7 de maio de 1917.)

(Serviu de Secretario do Ministro na via
gem ao Rio da Prata e Chile de 26 de 
abril a 2 de junho de 1915.)

lo Official............................... ........................

(Official de Gabinete do Sub-Secretario, 
de 16 de janeiro de 1918 a  27 de julho 
de 1919.)

Secretario da mesa do concurso p a ra  o 
preenchimento de uma vaga de 3o offi
cial...................................................... ..

Secretario da Commissão Mixta B rasil- 
Uruguay.............................................

DITAS 
DOS XXKORKTOH E 

PORTARIAS

22 de abril de 1896 

24 de agosto de 1897

28 de fev. de 1913 

16 de maio de 1913 

14 de nov. de 1916

1 de maio de 1918 

11 de se t. de 1918

28 de fev. de 1913 

16 de maio de 1913

24 de abril de 1918

15 de m arço  de 1919 

30 de se i. de 1919



SECRETARIA DE ESTADO

NOMES NOMRAÇÔBS, 
REMOÇÕES, ETC. CATEGORIAS

datas
DOS DECRETOS K 

PORTARIAS

Primeiros OffMaes 

Antonio de São Clemente (Serve desde 30 de setembro de 1919 como 
Secrotario d a  Comraissào Mixta B rasil- 
U ruguay.)

Tempo liquido de serviço até 31 de maio 
do 1920: 8 annos. 4 mezes e 3 dias.

Luiz Pereira Ferreira 
de Faro Junior........... Nomeado........... 3o Official desta Secretaria de E stado .. . . 16 de maio de 1913 

20 de maio d 3 1914 

24 de abril de 1918

P ro m o v ld o ^^ . 2° Official.......................................................

Idem............. io Official........................................................

Nomeado........... Examinador de geograpbia e Historia da 
mesa do concur>o para o preenchimento 
de uma vaga de3o Official...................... 11 de se t. de 1918

(Serviu no Gabinete do Ministro de i5 de 
novembro de 1918 a  28 de julho de 1919.)

Nomeado........... Official de Gabinete do M inistro__. . . . . .  T *>Q /Ia íiillm Ha 4010

(Serve como Official de Gabinete desde 29 
de julho de 1919.)

Uv JUlIiU UO ÍVIV

'

Tempo liquido de serviço a tê  31 de maio 
do 1920: 7 annos, e 4 dias.

Rodolpho Gonçalves de 
S iqueira..................  - Nomeado........... Addido d I.egação do Brasil na Al!e- 

m anha.......................................................... ptC /1a ai,* Ha 4 Qftos

Tomou posse a  11 de dezembro de 1906
Í.O ue out. u© ivvo

s (Serviu addido a  esta Secretaria de E s
tado de 21 de junho de 19J9 a  5 de junho 
de 1911.)

Idem................... 3o Official desta Secretaria de E s ta d o ... . 04 A.  ma2. A „ 4A14oi ufl maio u0  191*
(Tomou posse em 6 de junho de 1911.)
(Esteve em goso de licença de 19 de feve

reiro a 18 de abril de 1912.)

Promovido........ 2o Official............................................... 16 de maio de 1913
(Tomou posse na mesma data.)
(Esteve em goso de licença do 8 de jan e i

ro a  21 de abril de 1914.)

Promovido........ 1° Official..................................t í 24 de abril de 1918

Tempo liquido de serviço até 31 de maio 
de 1920: no Corpo Diplomático: 2 annos, 
6 mezes e 13 d ia s ; na Secretaria: 8 
annos, 1 mez e 25 dias. Total: 10 annos, 
8 mezes e 8 dias.

Henrique Pinheiro de 
Va8concello8............... Serviu na Repartição de Aguas o Obras 

Publicas de 19 de Junho do 19o9a 11 de 
março de 1913 )

Serviu addido a  esta Secretaria de Es
tado de 12 d« março a  31 do azosto do 
1913.

Nomeado........... P raticante desta Secretaria de E s ta d o .•• 4A Ha (y/tit/t Ha 404$4
Tomou posse a 1 de setembro.



SECRETARIA DE ESTADO

NOMES

Primeiros Officiaes

Henrique Pinheiro de 
Vasconcellos...............

Fernando de Souza Dan- 
tns................... ..............

NOMEAÇÕES 
REMOÇÕES, ETC.

Idem . . . . . .

Promovido.

Nomeado..

Idem,

Promovido.

Nomeado..

Nomeado,

Designado.

Removido.

Idem

Nomeado...

Promovido..

Transferido.

CATEGORIAS

Serviu no Gabinete do Ministro do l i  de 
março a 31 de outubro de 1911. e de 17 
de fevereiro a  2 do junho de 1915.

DATAS 
DOS DECRETOS K 

PORTARIAS

3o Official. 

2o Official,

Examinador das m atérias de dactylo- 
graphia e calligraphia da mesa do con
curso para o preenchimento de uma 
vaga do 3o Offici il .................................

Secretario da mesa examinadora do 
exame de habilitação dos candidatos á 
carreira  consular..................................

1° Official.....................................................
Tomou posse na mesma data.
Examinador das m atérias de dactylo- 

graphia e calligraphia da mesa' do 
concurso para  o preenchimento de uma 
v ag a  de fco Official................................

Serviu de Director da Secçã» da Receita 
de 4 de fevereiro a  10 de março de 1919

Serve de Director da Secção da Contabili
dade desde 3 de mnrço de 1920.

Tempo liquido de serviço na Secretaria 
a te  31 de maio de 1920:7 annos, 2 mezes 
e 7 dias.

2o Secretario,

(Serviu nesta Secretaria de Estado de 3 
de novembro de 1911 a  3 de setembro de 
1912.)

Idem Suissa.

(Partiu  do Rio a  4 de setembro e aesumiu 
o exercício em Berua a  1 de outubro 
de 1912.)

Idem França.

(Assumiu 0 exercicio a 5 de julho de 1916.) 

Idem Argentina.............................................

(Em licença regulam entar no Rio de J a 
neiro de 16 de janho de 1918 a  1 de ja 
neiro de 1919.)

Secretario da Delegação Brasileira ao 
Congresso da P a z ............... .....................

lo Secretario.................................................
Tomou posse a 27.
Do Corpo Diplomático para a Secretaria 

no posto de 1° Official..............................
Tempo liquido do serviço at4 31 de maio 

de 1920. No Corpo Diplomático: 7 
annos, 10 mezes e 21 dias : na Secreta
ria : 8 mezes e 5 dias. Total: 8 annos, 6 
mezes e 26 dias.

4 de junho de 1914 

22 de junho de 1915

11 de se t. de 1913

10 do out. de 1918 

2 í de jan . de 1919

15 de março de 1919

17 de out. de 1911

31 de julho de 1912

27 de fev. de 1918

23 de dez. de 1918 

2 de ja n . de 1219

24 de se t. de 1919
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s e c r e t  \  r i a  m  e s t a d o

NOMUS n o m b a ç 6 i:s ,  
[RRMOÇÔRS, l"vrt

Primeiros Officiaes

Adrdpho Kondcr.............jNomeado,

Promovido.

Mnnricio Naburo.

Idem.

Nomeado,

Promovido.#. .#• 

I Nomeado...........

E.xoncrado.........

INomeado....#.#

Promovido.#....

c a t r c o u i a s
IUTAS

nos rmoitisros r  
I*ORT ARIAS

3o Official desta Secretaria do Estado.......Id do maio do 1913

2o Official.......................................................... 22 de abril de 101i

(Dirigiu os serviços da Secçao especial 
I«ara tra ta r  rios assumptos decorrentes 
da conflagração europóa do 23 do íbvo- 
rciro de 1915 a  1 do dozembro do 1016.)

(Serviu de Director da SccçSo dos Nogo- 
cios Politicos da Amorica de 2 do do- 
zorabro do 1916 a 18 do janeiro c de 3 a 
31 do março do 1917.) 1

io Official..........................................................24 do abril de 1918

(Serviu do Director da Secçüo do Proto- 
collo de 23 do julho a  27 de agosto de 
1918.)

(Está dosdo lo do outubro do 191S em 
commissao no Estado de Santa Catha-| 
rina.)

Tempo liquido de serviço ate 31 do maiol 
de 1920 : 5 annos, 3 xnezes c 28 dias.

Serviu addido do 16 de roaio do 1913 a  301 
de junho do 1914.

3° Official desta Socrotaria do E s ta d o ... . j 4 do junho de 1911

Tomou posso a  1 do julho.

(Esteve em gozo do licença de lo  de de- 
zombro de 1914 & 31 dc março do 1915.)

2o Official.......................................................... 2i do abril de 19Í5

2o Secretario da Delegação Brasileira ao 
Congresso da P az ....................................... 28 do dez. rle 1918

Idom................................................................. 131 do julho do 1919

Auxiliar do Gabinete do M inistro................30 de julho do 1919

lo Official...................     16 do abril de 1920

(Servo ainda no Gabinete.)

Tempo liquido do serviço ató 31 domain] 
de 1920: 6 annos, 7 mczes o 13 dias.

Segundos Of/iciaes 

Ko:lolphn Biegel Filho.

Nomeado,

Promovido.

(Serviu addido a  esta  Secretaria do Esta
do do 12 do maio a  31 do agosto do 
1913.)

3o Official desta Secretaria de Estado«#«.|l4 de agosto do 1913 

(Tomou posso a 1 do setembro.)

2o Official.........................................  |83 do lev. do 1916

(Sorvlu do Director da Secçüo da Dospeza] 
de 11 a  27 do sotombro do 1918.)

(Tempo liquido do serviço ato 31 de maio]
de 1920: 7 annos e 20 dias.



SECRETARIA DE ESTADO

NOMES
NOMEAÇÕES, 

REMOÇÕES, ETC.

Sêffundos Officiaes

Luís Carlos de Andrade 
Filho..............................

Nomeado

Idem

Idem

Renato de L a c e r d a
I* g o .................... .

Juvenal Meirelles de 
M esquita...................

Oswaldo de Moraes Cor
rê a ..............................

Nomeado..

Promovido.

Nomeado..

Idem..........

Promovido.

Nomeado..

Nomeado.. 

Idem ..........

Nomeado.

CATEGOBIAA

(Serviu add ido a esta Secretaria de Esta
do de 17 de abril a  31 de agosto de 
1913) 6

Praticante desta Secretaria de Estado. •• 
(Tomou posse a 1 de setembro.)
3o Official........................................................
Tomou posse na mesma data.
2o Official.......................................................

(Tomou posse na mesma data.)

Tempo liquido de serviço até 31 de maio 
do 1920: 7 annos. 1 mez e 12 dias.

(Serviu addido a esta S ecretariado  Es
tado de 18 do novembro de 1913 & 4 de 
junho de 1911.)

3o Official desta Secretaria de E stado..••
(Tomou posse a 5.)
2» Official........................................................

Tempo liquido de serviço até 31 de maio 
de 1920: 6 annos, 5 mezes e 1 d ia .

Auxiliar do Bibliotbecario dosta Secreta
ria  de Estado.............................................

(Tomou posse a 1 de julho de 1914.)

3o Official.......................................................
Tomou posso na mesma data.
2o Official.......................................................

»
(Tomou posse em lo de maio.)

Examinador de Historia e Geographia da 
mesa do concurso para o preenchimento 
de uma vaga de 3o Official......................

Auxiliar da Dircctoria Geral de Contabi
lidade.. ........................................................

Auxiliar da Directoria Geral dos Negó
cios Commerciaes e Consulares..............

(Continua a  servir como Auxiliar desta 
Directoria Geral.)

Tempo liquido de serviço até 31 de m&io 
de 1920: 5 annos, 10 mezes e27 dias.

(Sorvia addido a esta Secretaria de Esta
do de 18 de junho de 1914 a  22 de feve
reiro de 1910.)

3o Official........................................................
(Tomou posse na mesma data .)
(Serviu addido ao Gabinete do Ministro 

desde 20 de abril de 1915 a  23 de junho 
de 1916.)

d a t a s
DOS DECRETOS K 

PORTARIAS

14 de ag . de 1913 

4 do ju n . do 1914 

14 do nov. de 1916

4 de ju n . de 1914 

10 do out. de 1917

4 de jun . de 1914

23 de fev. de 1916

24 de abril de 1918

15 de março de 1919 

1 de jul. de 1919 

1 de março de 1920

23 de fev. de 1916



SECRETARIA DE ESTADO

. NOMES NOMEAÇÕES, 
REMOÇÕES, ETC. CATEGORIAS

DATAS 
DOS DECRETOS E  

PORTARIAS

Segundos Officials

Os ws Ido de Moraes 
Corrêa........................... (Servia como auxiliar no Gabinete do 

Ministro de 23 de junho de 1910 a  3 
de maio de 1917.)

(Serviu como auxiliar no Gabinete do 
Ministro do 8 de maio de 1J17 a  30 de 
abril de 19i8.)

Segundo Official...........................................Promovido......... 2 id e  abril de 1918

Hildebrando Pompeu 
Pinto Accioly..............

(Tomou posse em 1° de maio.)
(Serviu de auxiliar do Director Geral dos 

Negocios Políticos e Diplomáticos de 11 
de março a l j  de abril de 1920.)

é

Tempo liquido de serviço até 31 de maio 
de 1920 : 5 annos, 9 meses e  lô dias.

(Serviu addido a esta  Socretaria de Es
tado de 18 de setembro de 1914 a  28 de 
fevereiro de 19lú.)

3o Official....................... .Nomeado........... 23 de fev. de 1916

Promovido.........
(Tomou posse na mesma d a ta .)
Segundo Official.. 24 de abril de 1918
(Tomou posse em lo do maio.)
(Servindo Director da Secção do Proto

c o ls  de 1° de fevereiro a  10 de março ; 
de 4 de abril a i  de maio, e de 28 de 
maio a  13 de junho de 1919.)

Tempo liquido de serviço a té  31 de maio 
de 1920: 5 annos, 8 meses e 14 dias.

Ronald de Carvalho....... Nomeado........... 15 d e ju l. de 1914 

23 de fev. de 19J6Idem...................

praticante desta secretaria de Jbstado.. •. 
(Tomou posse na mesma d a ta .)
3o OfflriA.1

Promovido......... 2o Official............................ ..... ............ ... 21 do abril de 1918

Nomeado...........
(Tomou posse a 1 de maio.)
Examinador de francês e italiano da 

mesa do concurso para o preenchimento 
de uma vaga de 3o official....................... 15 de março de 1919

Idem............... . . Auxiliar do Gabinete do Sub-Secretario 
de Estado........... ............................ . 9 de março de 1920

Tempo liquido de serviço a té  31 de maio 
de 1920: 5 annos, 8 mezes e 11 dias.

Edgardo Barbedo........... Nomeado. 3o Official desta Secretaria de E stad o .••• 
(Tomou posse a  1 de julho.)
2o Official.........................................................

4 de ju n , de 1914 

24 de abril de 1918Promovido.........

Tomou posse em 1 de maio.)
Serviu de Director da Secção dos Nego- 

ci s  Commerciaes de 12 a  31 de dezem
bro de 1918.)

rempo liquido de serviço a té  31 de maio 
de 1920: 5 annos, 9 meses e 3 dias.
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SECRETARIA DE ESTADO

NOMKH

Segundos Officiate

Adriano de Sousa Quar- 
tin...............................

Luis Guimarães F er
nandes Pinheiro, . . .

Francisco de Mirauda 
M ascarenhas.............

NOMEAÇÕES, 
r e m o ç õ e s  ,  etc

Nomeado.

Promovido.

Nomeado,

Id e m ...,.

Promovido.

Nomeado.

Nomeado.

Idem.

Promovido.

CATEGORIAS

(Serviu addido a esta Secretaria de Esta
do de 10 de novembro de 1913 a 4 de 
junho do 191 í.)

2<> Official deita Secretaria do E s ta d o ....

(Tomou posse a  5 de junho.)

(Serviu como Auxiliar do Gabinete do 
Ministro do 14 de maio de 1917 a 14 de 
novembro do 1918.)

2° Official....................................................

Tomou posso a 1 do maio.

Tempo liquido de serviço ató 31 do maio 
de 1920; 5 an nos, 5 meses, 13 dias.

(Praça do aspirante na Escola Naval 11 
de março de 1907.)

(Demittido a  pedido, em 23 de fevereiro 
de 1916.)

(Serviu addido a esta Secretaria de Estado 
de 5 de abril de 1915 a  22 de fevereiro 
de 1916.)

3o Official. ................................

Auxiliar do Secretario Geral. 

%o Official.................................

(Segundo Official, Auxiliar do Secretario 
Geral de 1 de novembro de 1918 a  29 de 
fevereiro de 1920.)

Examinador de arithm etica e algebra da 
mesa do concurso para o preenchi
mento de uma vaga de 3° official....... .

Tempo liquido de serviço nesta Secretaria 
de Estado ató 31 de maio de 1920 : 5 
annos, 1 mez e 26 dias.

(Serviu addido a  esta Secretaria de Esta
do de 26 de abril a 5 de dezembro de 
19J7 e de 1 de outubro de 1915 a  22 de 
fevereiro de 1916.)

P ra tican te ..................................... ................

Tomou posse na mesma d a ta .)

3o Official.......................................................

Tomou posse na mesma data.)

2o Official....................................... ................

Tomou posse na mesma data.

Tempo liquido de serviço até 31 de maio
de 1920: 4 annos, 10 mezes e 4 dias.

DITAS
n o s  DKOBKTOS K

PORTARIAS

4 de jun. de 1914

Dl de abril de 1918

2> do fev. de 1916 

1 de maio de 1918 

31 de out. de 1918

15 de março de 1919

23 de fev. de 1916

10 de out. de 1917

24 de jan . de 1919
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XOMK8

Segvndcs Officiate

Pedro Neves de P&ula 
Leite............................

NOMEAÇÕES, 
RBMOÇÕB8, ETC

Nomeado,

Idem,

Promovido.

CATEGORIAS

(Servia addido & esta Secretaria de Es
pado de 6 de agosto de 1915 a  22 de fe
vereiro de 191(5.)

P ratican te.......................................................
(Tomou posse na mesma data .)
3o Official........................................................

(Tomou posse em lo de maio.)

2o Official.......................................................
Tomou posse na mesma data.
Tempo liquido de serviço até 31 de maio 

de 1920: 4 annos, S meses e 14 d ias.

Terceiros Officials 

Nestor de Braga Mello.

Nomeado

Idem

Afonso Barbosa de Al
meida Portugal......... ..

Nomeado,

Heitor Collet Nomeado

(Auxiliar do Consulado em Londres, ser
vindo addido a  esta Secretaria de Esta
do de 12 de agoBto de 191Ô a 15 de maio 
de 1917.)

(Auxiliar do Consulado Geral em Buenos 
Aire9 de 1 de agosto de 1917 a  30 do 
abr<l de 1918.)

3o Official.......................................................

(Tomou posso a 1 de maio.)

Tempo liquido de serviço até 31 de maio 
de 1920: 3 annos, 8 mezes e 1 dia.

(Serviu addido a esta Secretaria de Es- 
do de «8 de outubro de 191Ô a  30 de 
abril de 1918.)

3o Official................... ....................................

(Tomou posse em lo de maio.)

Tempo liquido de serviço a té  31 de maio 
de 1920: 3 annos, 6 meses e 27 dias.

3° Official........................................................

(Tomou posse em lo de maio.)

Tempo liquido de serviço a té  31 de maio 
de 1920: 2 annos, 0 mexes e 21 dias.

Fernando Lobo Leite 
Pereira Junior............. Nomeado. 3o Official........................................................

(Tomou posse a  lo de maio.)

Tempo liquido de serviço até 31 dc maio
de 1920: 2 annos, 0 mezes, e 21 dias.

DATAS 
DOS DECRETOS li 

PORTARIAS

23 de fev. de 1916

24 de abril de 1918

16 de abril de 1920

24 de abril de 1918

24 de abril de 1918

»

24 de abril de 1918 

24 de ab ril de 1918



SECRETARIA DE ESTADO

NOMES

Terceiros Officiaes 

Moacyr Ribeiro Briggs.

NOMEAÇÕES, 
REMOÇÕES, ETC.

Nomeado.

Nomeado...........

Idem.................

Heitor Lyra

Nomeado

CATEGORIAS

3o Official........................... .........................

(Tomou posse em 1 de maio.)

Auxiliar da Directoria Oeraldos Negocios 
Diplomáticos, Consulares e Econômicos

Auxiliar da Directoria Geral dos Negocios 
Politicos o Diplomáticos..........................

Tempo liquido de servido até 31 de maio 
de 1930; 2 annos. 0 mezes e 13 dias.

(Serviu addido a esta  Secretaria de Esta
do de 24 de outubro de 1916 a 30 de abril 
de 1918.)

3o Official.................................................... .
(Tomou posse em lo  de maio.)

Tempo liquido Je serviço até 31 de maio 
de 1920: 2 annos, 11 mezes e 28 dias.

Pericles Barbosa Lima.

Nomeado

Raul Braga de Azevedo

Nomeado

Id em ....

Id em ....,

Pedro de Paranaguá

Nomeado

(Serviu addido a esta  Secretaria de Es
tado de 4 de julho de 1916 a 30 de abril 
de 1918.)

3o Official........................................................
(Tomou pesso em 1 de maio.)

Tempo liquido do serviço até 31 de maio 
de 19í0: 2 anãos, 11 mezes e 22 dias.

(Serviu addido a esta Secretaria de Es
tado de 8 do julho de 1915 a  14 de no
vembro de 1910.)

uxiliar da Commissão Internacional de 
J u r iR C o n s u l to s  na sua Secretaria Geral 
no Rio de Janeiro.....................................

P ra tican te ......................................................
(Tomou possj na mesma data.)

3o Official.......................................................

(Tomou posse em lo de maio.)

Tempo liquido de serviço até 31 de maio 
de 1920: 4 annos, ô mezes e 0 dias.

(Serviu addido a esta Secretaria de Es
tado de 23 de julho de 1*16 a  30 de abril 
de 1918.)

3o Official.................................................
(Tomou posse em 1 de maio)

(E 'teve em licença de 20 de março a  9 de 
maio de 1920.)

Tempo liquido de serviço até 31 de m&io
de 1920: 3 annos, 6 mezes e 2 dias.

DATAS 
DOS DECRETOS F 

PORTARIAS

21 de abril de 1918

24 de se t. de 1919 

1 de março de 1920

24 de abril de 1918

24 de abril de 1918

23 de fev. de 1916 

l i  de nov. de 1916

24 de abril de 1918

24 de abril de 1918



SECRETARIA DE ESTADO

NOMKS NOMEAÇÕES, 
REMOÇÕES, BTC. CATEGORIAS

DATAS 
DOS 0RCRRT08 K 

PORTARIAS

Terceiros Offlciaes

Hermes Rodrigues da 
Fonseca Filho ................................. Nomeado........... P ra tican te ....... ............................................ .... 15 do jnlho de 1914

(Tomou posse na mesma data .)

Idem .................. Auxiliar do Bibliothecario........................... 23 de fev. de 191Ô 

21 do abril de 1918Idem................... 3o Official........................................................

(Tomou posse em 1° de maio.)

(Em serviço m ilitar de 1 de março de 1919 
a 15 de abril de 1920.)

Tempo liquido de serviço a té  31 de maio 
de 1920 :  3 annos, 11 mezes e 5 dias.

Antonio de Vilhena Fer-
p a í i * a  R u n  c t f t Nomeado........... 3® Official........................................................................................................................................ 24 de abril de 1913

(Tomou posse a 1° de maio.)

(Esteve em gozo de licença de 16 de feve
reiro a 16 do maio de 1920.)

(Está em gozo de prorogação de licença 
desde 17 de maio.)

Tempo liquido de serviço até 31 de maio 
de 1920: 1 anuo, 8 mezes e 18 dias.

%

Maria José de Castro
Rphfílln MunHns... Nomeada ........................... 3o Official....................................................................................................................................... 28 de set. de 1918

(Tomou posse a 1<> de outubro.)

Tempo liquido de serviço a té  31 de maio 
de 1920: 1 anno, 7 mezes e 26 dias.

lorflre L atour................... Nomeado .......................... 3o Official........................................................................................................................................ 31 do ont dn 1QIK

(Tomou posse em 1 de novembro.)

W l  U O  U U » .  U v  I F I O

Tempo liquido de serviço até 31 do maio 
de 1920: 1 anno, 6 mezes e 20 dias.

Acyr do Nascimento 
Paes.............................. (Serviu addido a esta Secretaria de Es

tado de 17 de julho de 1918 a  10 de abril 
de 1919.)

Nomeado ............................ 3o Official........................................................ 10 de abril de 1919 

23 de março de 1920Idem................... Auxiliar interino do Gabinete do Ministro

(Tomou posse na mesma data.)

Tempo liquido de serviço até 31 de maio
de 1920: 1 anno. 10 mezes e 1 dia.

— . . .



SECRETARIA DE ESTADO

NOMBH

Terceiros Officiaes 

Jorge Jobim................

Raul de Looni R am os.. .

Yvan G&iv&o.

N0MKVÇÕE3, 
RJIMOÇÕBS. ETC.

Nomoado............

Removido,

Idem

Idem

Nomeado,

Nomeado..

Designado.

Removido, 

idem . . . . . .

Idem

Nomeado,

Nomeado,

categories

(Serviu addido a osta Secretaria de Estado 
do 4 de julho de 191d a 33 de fevereiro 
de 191»).

Segundo Secretario de Legação no Equa
dor.

(Tomou posse a IS de maio de 1918).

Idem para o Chile..................................

(Não tomou posse).

P ara  o Pecft............ ..............................

(Fi ou sem etfeito a portaria de 11 de no
vembro de 1918).

Idem para a  Republica Argentina. 

(Não tomou posse).

3o OÍTicial...........................................

Tempo liquido de serviço até 31 de maio 
de 1939: 3 annos, 5 inezos o 34 dias.

Segundo Secretario de Legação.

Idem, para a  Logação em Cuba, na 
mesma d a ta ..............................................

(Não tomou posse). 

Idem, para Montevidóo. 

Idem, para o Chile.........

Declarada sem effeito a portaria do 11 de 
novembro..................................................

(Só partiu para Montevideo em 30 de Ja^- 
neiro de 19l9).

(Tomou posse em 15 do fevereiro).

(Esteve em licença do 9 de abril a  18 de 
setembro de 1919).

Idem para a  Italia, 

(Não tomou posse). 

3o Official.................

Tempo liquido de serviço até 31 do maio 
de 1930: 8 mezes e lo dias.

(Terceiro Escripturario da Directoria Ge
ra l de Estatística de 38 de outubro de 
l J j í  a 15 de abril do 19^0).

3o Official desta Secretaria de E stado .. . .

(Tomou posse em 17 de abril).

Tempo liquido de serviço nesta Secreta
ria até 31 de maio de 1930 : 1 mez e 13
dias.

I) vt vs
DOS DECRETOS K 

PORTARIAS

37 de fev. de 1918 

11 de nov. de 1918 

30 de nov. de 1911

35 de abril de 1919 

13 de set. de 1919

37 de fev. de 1918

3õ de out. de 1918 

11 de nov. de 1918

30 da nov. de 1918

19 de julho de 1919 

17 de se t. de 1919

1 do abril de 1930

4290-920 3



SECRETARIA DE ESTADO

NOMES NOMBAÇÕK*, 
KKMOÇÒKS, ETC. CATEGORIAS

DATA 
DOS DECRETOS E 

PORTARIAS

Tetceiros Offlciacs

Affonso Lopes do Al
m eida............................ Nomeado........... 3° 0  Ui c ia i........................................................ 15 de maio do 1930

(Ainda nào tomou posso).

Cartogropho

——

Eduardo Thompson........ Nomeado........... Cartographo desta Secretaria de Estado.

Tempo liquido de serviço até 31 de maio 
de 193d: 10 raezes e 23 dias.

30 de junho de 1919

Calligrapho
—

Gaspar de Araújo Mon- 
to verde... .'. (Serviu como diarista nesta Secretaria de 

Estado de 7 de maio de 1906 a  30 de se
tembro de 1913, tendo servido ultima- 
mento de calligrapüo).

Nomeado........... Auxiliar do Bibliothecario desta Secre
ta ria  de Estado....................... ................. 1 de out. de 1913

(Tomou posse na mesma data).

Idem................... Calligrapho.................................................... 34 de abril de 1918
(Tomou posse em 1° de maio).

Tempo liquido de serviço a té  31 de maio 
de 1930: 14 annos, 0 mezes e 30 dias.

Zelador da Mappotheca

—

Estevão Mercurin.......... Nomeado........... Zelador da Mappotheca.................... 30 de junho de 1919

(Tomou posse a 1 de julho).

Tempo liquido de serviço a té  31 de maio 
de 1930: 10 mezes e 35 dias.

Conservador do Archioo 
e da Bibliotheca

—

Luiz Esteves de Al
m eida............................ (Foi servente desta Secretaria de Estado 

de 33 de maio de 1906 a  17 de marco 
de 1913.)

Nomeado............ Continuo desta Secretaria de EstadoT, 18 de março de 1915
(Tomou posse na mesma data .)

Idem.................. Conservador do Archivoo da Bibliothoca. OX Aa o Viril /9o 4Q4Q«*** ao ao ru  ue ívio
(Tomou posse o 1<> de maio).

•
Tempo liquido de serviço a té  31 de maio 

do 19iO : 14 annos, 0 mezes e 8 d ias.

——



SECRETARIA DE ESTADO

NOMES

Ajudante do conservador 
do Archivo

Carlos Garcez Palha,

Porteiro 

Miguel José da C o s ta ...

Ajudante do porteiro 

Brax José de O liveira..

NOMEAÇÕES, 
REMOÇÕES, ETC.

Nomeado,

Nomeado,

Idem

Idem,

Idem

Idem,

Nomeado. 

Idem.......

CATEGORIAS

(Foi Servente desta Secretaria de Estado 
de 15 de abril de 191(5 a 29 de junho de 
1919.) J

Zelador da Bibliotheca........................... .

(Tomou posse a 1 de julho.)

(Por te r sido supprimido esto ultimo 
cargo pelo Dec. n. 14.056, de 11 de feve
reiro de 1920, foi designado Auxiliar do 
Conservador do Archivo.)

Tempo liquido de serviço at<5 31 de maio 
de 1920: 4 annos, 1 mez e 14 dias.

Continuo da Secretaria de Estado.

(Entrou em exercício do seu cargo na 
mesma data.)

(Anteriormeute a  essa nomeação conta, 
em virtude do dec. n. 1.930, de 22 de ou
tubro de 1908, tempo de serviço como 
servente desta Secretaria de Estado no 
período de 18 de maio de 1889 a  5 de 
maio de 1893.)

(Esteve em gozo de licença de 16 de abril 
a  20 de setembro de 1900.)

Continuo do Tribunal Arbitrai Brasileiro- 
B o liv ia n o .............................................

DATAS 
DO» DECRBT08 E 

PORTABIAS

30 de junho de 1919

6 de maio de 1893

Continuo do Tribunal A rbitrai Brasileiro- 
Peruano...................................................

(Serviu de Aiudante do Porteiro desta 
Secretaria de Estado de 29 de dezembro 
de 1911 a 20 de novembro de 1912.)

Ajudante do Porteiro.

(Serviu de Porteiro de 29 de abril a  17 de 
maio, de 12 de julho a  6 de agosto do 
1913 e 18 de setembro de 1914 a 9 de 
julho de 1915.)

Porteiro.

Tempo liquido do serviço até 31 de maio 
de 1920 : 29 annos, 10 mezes e 12 dias.

(Foi Servente desta Secretaria de Estado
de 1 de abril de 1885 a 20 do novembro 
de 1912.)

Continno desta Secretariado E s ta d o .... 

Ajudante do Porteiro...................................

1 de jnn. de . 1904
dki2:fci>

2 de jan . de 1906

21 de nov. de 1912

10 de julho de 1915

21 de nov. de 1912 

10 de julho de 1915
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SECRETA AI A DE ESTADO

NOMES NOM EtÇÕKS. 
REMOÇÕES, BTC.

Brax José de O live ira ...

Continuo*: 

Américo Venta ra Rod ri-

Salvador Gonzalez........

Nomeado...........

Carlos Salgado...............

Nomeado............

Nomeado...........

CATEGORIAS

(Serviu como Porteiro de IS de jan e :ro a 
22 do fevereiro e de i de agosto a  18 de 
novembro do 191.5; de 1 de agosto a 4 de 
setembro do IJI7 e de 8 de outubro a 14 
de novembro de 1919.)

Tempo liquido de serviço até 31 do maio 
de 194): 35 annos, 1 moz e 31 dia**.

(Foi Servente desta Secretaria de Estado 
de 19 de fevereiro de 1891 a  35 de maio 
de 1995.)

Continuo desta Secretaria de Estado........

(Entrou em exe cicio do seu cargo a 27 
de m ao  de 19j5.)

(Esteve em gozo de licença de 7 de outu
bro de 1911 a 5 do janeiro de 1913.)

(Serviu do Ajudante do Porteiro d« 29 de 
abril a  17 de maio e de 12 de julho a 0 
de agosto de 1913 e de H de novembro 
de 1911 a 9 de julho de 1915.)

Tempo liquido de sorviço até 31 de maio 
de 192o : 29 annos e 17 diaa.

(Foi Servente desta Secrotaria de Estado 
de ô de agosto de 1993 a 22 de fevereiro 
de 1912.

(Continuo desta Secretaria de E stad o .. .

Entrou em exercício na mesma d a ta .)

(Serviu sempre no Gabinete do Ministro.)

Tempo liqnido de serviço até 31 de maio 
de 1929 :13 annos, 9 mezes e 24 diaR.

Foi Servente desta Secretaria de Estado 
de 21 de maio de 1998 a  20 de novembro 
de 1912.)

Continuo desta Secretaria de E stado.• • • •

Foi continuo do Gabinete do M instro  de 
21 de novembro de 1912 a  4 de novembro 
de 1913.)

Designado.........

Dispensado a  po
dido.................

Serviu de Ajudante do Porteiro de 19 de
outubro a  17 do novembro de 1914.)

Porteiro do Palacio G uanabara................

Idem,

Km comraissão o*n Petropolis para guar
dar os moveis do Barào do Rio Branco 
de 5 de novembro de 1915 & 19 de ou
tubro de 1911.)

DATAS 
DOS DECRETOS 8  

PORT ARI A5

25 de maio de 1905

23 de fev. de 1912

21 de nov. de 1912

1 de janeiro de 1915 

1 de ont. de 1915
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SECRETARIA D í ESTADO

NOMES NOMEAÇÕES, 
REMOÇÕES, ETC.

Carlos Salfirado.. . . . . . . .

Amnbiloquio T e ix e ir a

Bernardino José Barroso 
Pereira.........................

Nomeado...........

Francisco de Panla Silva 
B ra g a ...........................

Nomeado...........

João Opytaci&no dos 
Santos...........................

Nomeado............

Ciodomiro Ferraz. . . ,

Nomeado............

CATEQOBIAS

(Serviu de Ajudante do Porteiro todo o 
mez de iunho de 1918 e de £3 de janeiro 
a d  do iovcro ro de 1920.)

Tempo liquido de serviço até 31 de maio 
de 1920 : 11 anno* o 7 dias.

(Foi Servento deata Secretaria de Estado 
de 18 de setembro de 1904 a  30 de se
tembro de 1913.)

Continuo desta Secretaria de Estado........

Tempo liquido de serviço até 31 de maio 
de 194): 15 annos, 8 mezes e 12 dias.

(Foi Servente desta Secretaria de Estado 
desde maio de 1904 até 11 de julho de 
1915.)

Continuo desta Secretaria de E stad o ... .

(Tomou posse na mesma data.)

(Serve no Gabinete do Ministro desde 1 
de março de 1920.)

Tempo liquido de serviço a té  31 de maio 
de 1920: 14 annos e 29 dias.

(Foi Servente desta Secretaria de Estado 
de 23 de maio de 1906 a  13 de novembro 
de 1910.)

Continuo desta Secretaria de Estado........

(Tomou posse na mesma data.)

Tempo liquido de serviço até 31 de maio 
de 1920: 13 annos, 11 mezes e 28 dias.

(Foi Servente desta Secretaria de Estado 
de 1 de junho de 1908 a 7 de janeiro de 
1918.)

Continuo desta Secretaria de Estado........

Tempo liquido da serviço até 31 de maio 
de 1920: 11 annos, 11 mezes e2Ô dias.

(Foi Servente desta Secretaria de Estado 
de 18 de junho de 1913 a 7 de janeiro de 
1918.)

(Serviu como Continuo do Palacio da 
Presidência da Republica de 14 de ja 
neiro de 1914 a 31 de janeiro de 1918.)

DATAS 
DOS DKCRSTOH V. 

PORTARIAS

1 de out. de 1913

15 de julho de 1915

14 de nov. de 1916

8 de jan . de 1918



SBC RET ARI A. DK ESTADO

NOMZS
•

N0MKAÇÒE8 
REMOÇÕES, BTC. CATEGORIAS

DATAS 
DOS DECRETOS R 

PORTARIAS

' -  . •«*nrĵ r r  
Clodomiro F e rra s .......... (Serviu como Porteiro do Palacio Guana

bara do 1 de fevereiro de 1916 a 6 de 
agosto de 1918.)

Nomeado........... Continuo desta Secretaria de Estado 8 de jan . de 1913o
(Tomou posse na mesma data.)

(Serviu do Porteiro do Palacio do Cattete 
de 7 de agosto de 1918 a  81 de Janeiro 
de 1920.)

Tempo liquido de serviço até 31 de maio 
de 1920: 7 an nos, 4 mezes e 34 dias.

Horacio José R osa.......... (Fcl Servente desta Secretaria de Estado 
de 17 de junho de 1913 a 7 de Janeiro de 
1918.)

Nomeado........... Continuo desta Secretaria de R atado.. . . . 3 de jan . de 1918

(Tomou posse na mesma data.)

(Tempo liquido de serviço até 31 de maio 
de 1920: 6 annos, 10 mezes e 25 dias.)

Felix Homem Rio-Gran- 
dense Soares............... Foi Servente desta Secretaria de Estado 

de 1  de junho de 1911 a  29 de julho de 
1919.)

Nomeado.. . . . . . Continuo desta Secretaria de Estado 30 de jun . de 1919

(Tomou posse a  1 de julho.)

Tempo liquido de serviço até 31 de maio 
de 1920: 8 annos, 11 meses e 26 dias.

f  o Oorreio
•

Carlos Pinto da Costa. Nomeado............ Correio desta Secretaria de Estado___T f 30 de se t. de 1903

Entrou em exercício do seu cargo a  1 de 
outubro de 1903.)

Passou a ............ 2o Correio........................................................ 4 de ja n . de 1912 

17 de jolho de 1914Prom ovido ...... Io Correio....................................................

Tempo liquido de serviço até 31 de maio 
de 1920 : 16 annos, 4 mezes e 24 dias.

2° Oorreio

Antonio de F re itas......... Nomeado........... 2o Correio desta Secretaria de E stad o ... 

(Tomou posse na mesma data.)

17 de julho de 1915

Tempo liquido de serviço até 31 de maio
de 1920; 4 annos, 10 mezes e 10 dias.



SECRETARIA DE ESTADO

XOMRS NOME AÇÕES, 
REMOÇÕES, ETC. CATEGORIAS

Serventes

Antonio Joaquim de 
Sonsa............................ Designad Servente desta Secretaria de Estado

(Desde 1914 serve no Gabinete do Ministro 
sendo que desde 1 de março de 1920 
com a cominissao de continuo).

Romeu José Gonçalves.. Designado......... Servente desta Secretaria de Estado.......

Euclydes José Tavares. Designado......... Servente desta Secretaria de Estado........

(Serve como continuo do Gabinete do 
Sub-Secretario desde 9 de março de 
1920.)

Eustachio Torres Es true Designado......... Servente desta Secretaria de Estado........

Manoel M iranda............. Designado......... Servente desta Secretaria de Estado........»

Abrelino P ere ira ......... .. Designado......... Servente desta Secretaria de Estado........<

Antonio Alves de Lyra.. Designado......... Servente desta Secretaria do Estado........

Eduardo Galdino dos 
Santos...................... DâAiffnftrln. . * * Servente desta Secretaria de E stado.. . . .

Sebastião José Moreira. Designado......... Servente desta Secretaria de Estado........1

Joaquim Marques Fer
re ira .............................. Deaiornado......... Servente desta Secretaria de Estado

Francisco Braga. Designado......... Servente desta Secretaria de Estado i

DATAS 
DOS DECRETOS K 

PORTARIAS

17 de ja n . de 1912

2 de marco de 1913

16 de se t. de 1913

2 de out. de 1913

27 de junho de 1913

25 de nor. de 1913

3 de março de 1914

21 de out. de 1915

11 de fer. de 1916

6 de ju l . de 1916

25 de a g . de 1916



SECRETARIA DE ESTADO

NOMES

Pedro Mossa

Salvador PellicoreRizzo

José S&rtorio

Aristides de Oliveira 
Palm eira......................

Manoel Marcellino de 
Sonza............................

Vicente Giudice

José da Costa Assum- 
PÇão...............................

José Teixeira Sam paio..

Eduardo Francisco dos 
Santos...........................

NOMEAÇÕES, 
REMOÇÕES, ETC. CATEGORIAS

D A T '8 
DOS DECRETOS B 

p o rta r ia s

Designado......... Servente desta Secretaria de Estado........ 16 de out. de 1916

Designado......... Servente desta Secretaria de E stado.. . . . 16 de out. de 1916

Designado......... Servente desta Secretaria de Estado........ 20 do julho de 1916

Designado.........

11

Servente desta Secretaria de listado........ 11 de jan . de 1918

Designado......... Servente desta Secretaria de Estado........ 11 de ja n . de 1918

Designado......... Servente desta Secretaria de E stado........ 6 de jan . de 1918

Designado......... Servente desta Secretaria de Estado........ 9 de maio de 1919

Designado......... Servente desta Secretaria de Estado........ 2 de ju l. de 1919

Designado.......... Servente desta Secre ta ria  de Estado....... 2 de jnl. de 1919
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SECRETARIA DE ESTADO

NOMES

Addldos

Secretario Oeral

Luiz Leopoldo Fernan
des Pinheiro...........

Silva.

NOMRAÇÕES, 
REMOÇÕES, ETC. CATEGORIAS

NnniAflflO. . . . . . . P raticante desta Secretaria de E s tad o ...
(Entrou em exercício do seu cargo a  26 

de abril de 1375.)
(Esteve em goso de licença de 1 a  31 de 

janeiro de 1879.)
Amanuense............................................... .Promovido__ __

Nomeado........... 2o Official....................................... ...............

Idem ...................

(Esteve em goso de licença de 17 de ja 
neiro a  16 do fevereiro de 1886.)

4 o Official........................ ........................

Desisrnado Director interino da 3a Secoão..................

Disnensado........ Idem ............... ............................................

P  romovid o........ Director de Seccíio................ .

Nomeado...........

(Serviu de Director Geral de 3 a  20 de 
março de 1904.)

(Serviu de Director Geral de 6 a  31 de 
março de 1913.)

Director Geral dos Negocios Economicos 
e Consulares....................... ....................

N o m e a d o ..... . .

(Tomou posse n& mesma data .)

Secretario Geral do Ministério das Relar-
cSea Exteriores......................................

Addido a  e ta 
Secretaria dc 
E stado ...........

(Tomou posse a lo  de maio.)

i

Nomeado....... ..

Considerado addido a  partir de 1° de 
março (art. lo das Disposições Transi
tórias do Dec. n . 14.056, de 11 de feve
reiro de 1920.)

Tempo liquido de serviço a té  31 de março 
de 1917 : 44 annos, 5 mozes e 7 dias.

(Foi servente desta Secretaria de Estado 
de 20 de outubro de 1907 a  30 de abril 
de 1918.)

Continuo desta Secretaria de E stado .. • • •

T d em...... ............

(Tomou posse a 1 de maio.)

Conservador do m aterial........... ...............

Addido a esta 
Secretaria de 
E stad o ..........

(Tomou posse a 1 de julho.)

(Considerado addido a  p a rtir  de lo de 
março (art. 1 das Disposições Transitó
rias do Dec. n . 14.056, de 11 de feverei
ro do 1920.)

Tempo liquido de servicD a té  31 de maio 
- de 1920: 12 annos, 7 mezes e 8 dias.

DATAS 
DOS DKCRRTOS K 

PORTARIAS

21 de abril de 1875

5 de dez. de 1879

6 de julho de 1893 

31 de julho de 1893

lô de maio de 1913

24 de abril de 1918

18 de fev. de 1920

24 de abril de 1918

30 de jun. de 1919

18 de fev. de 1920



CORPO DIPLOMÁTICO



LISTA DOS FUNCCIONARIOS DO CORPO DIPLOMÁTICO

EMBAIXADORES

Domicio da Gama.
Gastão da Cunha.
Antonio da Fontoura Xavier.
Augusto Cochrane de Alencar.
Carlos Magalhães de Azeredo.
Luiz Martins de Souza Dantas.

ENVIADOS EXTRAORDINÁRIOS E MINISTROS PLENIPOTENCIARIOS

José Manoel Cardoso de Oliveira.
Alcibiades Peçanha.
Raul Paranhos do Rio Branco.
Alfredo de Barros Moreira.
Sylvino Gurgel do Amaral.
Antonio Augusto de Brienne Carneiro do Nascimento Feitosa. 
Pedro de Toledo.
Raul Regis de Oliveira.
Rinaldo de Lima e Silva.
Adalberto Guerra Duval.
Epaminondas Leite Chermont.
Luiz Guimarães Filho.
José de Paula Rodrigues Alves.
Annibal Velloso Rebello.

MINISTROS RESIDENTES

Luiz de Lima e Silva.
Alfredo de Almeida Brandão.
José Francisco de Barros Pimentel.
Abelardo Roças.
Felix de Barros Cavalcanti de Lacerda.
Carlos Lemgruber Kropf.
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PRIM EIROS SECRETÁRIOS

Eduardo de Lima Ramos.
José Joaquim de Lima e Silva Moniz de Aragâo. 
Arminio de Mello Franco.
Alberto Jorge de Ipanema Moreira.
Mario Pimentel Brandão.
Mario de Belfort Ramos.
Carlos de Rostaing Lisboa. ____ _
Pedro Leão Velloso Neto.
Antonio José do Amaral Murtinho.
Gustavo de Vianna Kelsch.
Lucillo Antonio da Cunha Bueno.
Godofredo de Bulhões.
Jarbas Loretti da Silva Lima.
Carlos Martins Pereira e Souza.
Sainuel de Souza Leão Gracie.
Luiz Avelino Gurgel do Amaral.
Frederico de Castello Branco Clark.
Carlos Taylor.
Pedro de Moraes Barros.
Jeronymo de Avelar Figueira de Mello.
Octavio Fialho.

SEGUNDOS SECRETÁRIOS

Paulo Coelho de Almeida.
Fernando de Lara Palmeira.
João Leopoldo Modesto Leal.
João Severiano da Fonseca Hermes Junior. 
Lourival Guillobel.
Carlos Alberto de Moniz Gordilho.
Octavio de Teffé von Hoonholtz.
Carlos Celso de Ouro Preto.
Gustavo de Souza Bandeira.
Carlos Elias Latorre Lisboa.
Sylvio Rangel de Castro.
Labieno Salgado dos Santos.
Américo Galvão Bueno.
João Ruy Barbosa.
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José Roberto de Macedo Soares.
Lauro de Andrade Müller.
Gastão Paranhos do Rio Branco. 
Antonio Camillo de Oliveira Filho. 
Leopoldo Teixeira Leite Filho.
Cyro de Freitas Valle.
Carlos Maximiano de Figueiredo. 
Themistocles da Graça Aranha. 
Antonio Moreira de Abreu.
João de Avellar de Magalhães Calvet. 
Rubens Dunham.
Felippe Silviano Brandão.
Caio de Mello Franco.
Rubens Ferreira de Mello.
Joaquim de Souza Leão Filho.

OistriM;ão do pessoal do Corpo Diplomático pelas Baianadas e L ew ies
EMBAIXADAS

ESTADOS UNIDOS DA AMERICA

Embaixador 

Augusto Cochrane de Alencar.

Primeiros Secretários

Alberto Jorge de Ipanema Moreira (em férias extraordinárias). 
Luiz Avelino Gurgel do Amaral.

Segundos Secretários

Américo Galvão Bueno.
Joaquim de Souza Leão.
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FRANÇA

Embaixador
i  f K• 4

• . 1

Gastão da Cunha.%
•* J*• ^

è
Primeiro Secretario 

Frederico de Castello Branco Clark.

Segundos Secretários

João Ruy Barbosa.
Carlos Celso de Ouro Preto.
Gustavo Mattos de Souza Bandeira (designado para o Japão).

GRÃ-BRETANHA

Embaixador

Domicio da Gama.

Primeiro Secretario

Afranio de Mello Franco.

Segundos Secretários

Carlos Alberto Moniz Gordilho.
Gastão Paranhos do Rio Branco.

ITALIA

Embaixador 

Luiz Martins de Souza Dantas.

Primeiro Secretario 

Pedro Leão Velloso Neto.

Segundos Secretários

Lourival de Guillobel.
Leopoldo Teixeira Leite Filho.
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PORTUGAL

Embaixador 

Antonio da Fontoura Xavier.

Primeiro Secretario

Mario Belfort Ramos.

Segundo Secretario 

Themistocles da Graça Aranha.

SANTA SÉ

Embaixador 

Carlos Magalhães de Azeredo.

Primeiro Secretario 

Eduardo de Lima Ramos.

Segundo Secretario 

Caio de Mello Franco.

LEGAÇÕES

ALEMANHA

Enviado Extraordinário e Ministro Plenipotenciario 

Adalberto Guerra Duval.

Primeiro Secretario

José Joaquim Moniz de Aragão.

REPUBLICA ARGENTINA

Enviado Extraordinário e Ministro Plenipotenciario 

Pedro de Toledo.
Primeiro Secretario 

Carlos Rostaing Lisboa (em licença).
4290-920 4



Segundos Secretários

Sylvio Rangel de Castro.
José Roberto de Macedo Soares (designado para o Equador).

AUSTRIA

Enviado Extraordinário e Ministro Plenipotenciario 

Raul Regis de Oliveira (em commiásão em Paris).

Primeiro Secretario 

Carlos Martins Pereira e Souza (serve de Encarregado de Negocios).

BÉLGICA

Enviado Extraordinário e Ministro Plenipotenciario

Alfredo de Barros Moreira.

Primeiro Secretario 

Mario Pimentel Brandão.

Segundo Secretario 

Carlos EliaS Latorre Lisboa.

BOLÍVIA

Enviado Extraordinário e Ministro Plenipotenciario 

Rinaldo de Lima e Silva (em commissão em Berna).

Segundo Secretario 

Antonio Camillo Filho (serve de Encarregado de Negocios).

CHILE

Enviado Extraordinário e Ministro Plenipotenciario

José Manoel Cardoso de Oliveira.
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Primei ro Secreta rio 

Jeronymo Avellar Figueira de Mello (em férias extraordinárias).

Segundo Secretario 

João de Magalhães Calvet.

CHINA

Enviado Extraordinário e Ministro Plenipotenciario 

José de Paula Rodrigues Alves.

Segundo Secretario 

Labienno Salgado dos Santos.

COLOMBIA

Ministro Residente 

Abelardo Roças (E. E. e M. P. em commissão).

Segundo Secretario 

Rubens Ferreira de Mello.

CUBA E AMERICA CENTRAL

Enviado Extraordinário e Ministro Plenipotenciario 

Antonio Velloso Rebello.

Primeiro Secretario 

Antonio José do Amaral Murtinho (em licença).

EQUADOR

Ministro Residente

Carlos Lemgruber Kropf (E. E. e M. P. em commissão).
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Primeiro Secretario 

Jarbas Loretti da Silva Lima.

GRÉCIA

Ministro Residente 

Luiz de Lima e Silva (E. E. e M. P. em commissâo).

Segundo Secretario

Rubens Dunham.

H ESPANHA

Enviado Extraordinário e Ministro Plenipotenciario 

Alcibiades Peçanha.

Primeiro Secretario 

Carlos Taylor (em férias extraordinárias).

Segundo Secretario 

Antonio Moreira de Abreu.

HOLLANDA

Enviado Extraordinário e Ministro Plenipotenciario 

Raul Regis de Oliveira.

Primeiro Secretario

Gustavo de Vianna Kelsch.

Segundo Secretario 

Paulo Coelho de Almeida.

JAPÃO

Enviado Extraordinário e Ministro Plenipotenciario

Epaminondas Leite Chermont.
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Primeiro Secretario 

Godofredo de Bulhões (em transito).

MEXICO

Enviado Extraordinário e Ministro Plenipotenciario

Segundo Secretarioo

Fernando de Lara Palmeira (designado).

NORUEGA

Ministro Residente

Felix de Barros Cavalcanti de Lacerda (E. E. M. P. commissão) 
(em transito).

Segundo Secretario 

Octavio de Teffé von Hoonholtz (serve de E. de Negocios).

PARAGUAY

Enviado Extraordinário e Ministro Plenipotenciario

Antonio Augusto de Brienne Carneiro do Nascimento Feitosa.

Primeiro Secretario 

Samuel de Souza Leão Gracie.

Segundo Secretario 

João Severiano da Fonseca Hermes (em férias extraordinárias).

PERÚ

Enviado Extraordinário e Ministro Plenipotenciario

Sylvino Gurgel do Amaral.

Primeiro Secretario

Octavio Fialho (serve de Encarregado de Negocios).
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SUÉCIA E DINAMARCA

Ministro Residente 

Alfredo de Almeida Brandão (E. E. e M. P . em commissão).

SUISSA
9

Enviado Extraordinário e Ministro Plenipotenciario 

Raul do Rio Branco (em férias extraordinárias).

Primeiro Secretario

Pedro de Moraes Barros.

Segundo Secretario 

Felippe Silviano Brandão.

URUGUAY

i[Enviado Extraordinário e Ministro Plenipotenciario

Luiz Guimarães Filho (nomeado).

Primeiro Secretario

Lucillo Antonio da Cunha Bueno (serve de Encarregado de Ne
gócios) .

Segundos Secretários

João Leopoldo Modesto Leal (em licença).
Fernando de Lara Palmeira (designado para o Mexico).

VENEZUELA

Ministro Residente 

José Francisco de Barros Pimentel (E. E. e M. P. em commissão).

Segundo Secretario

Carlos Maximiano de Figueiredo.



EMBAIXADORES

NOMES 
DOE EMPREGADOS

Domicio da Gama.

NOMEAÇÕES,
REMOÇÕES,

ETC.
CATEGORIAS

PAIZR9 
PAR A QUE FOR VM 

NOMEADOS

DATAS 
DOS DECRETOS OU 

RESOLUÇÕES

Nomeado........ Auxiliar da Superintendên
cia Geral do serviço de 
em igração para o Brasil 
na Europa (Serviço do Mi
nistério da A gricultura.)

(Serviu até lô  de março de 
1893.)

F rança.......................... 1 de out. de 1891

Idem.......... . Secretario da Missão Esçe- 
cial. an tig a  denominação, 
tendo, portan to , a  cate
goria de lo secretario (Ar
bitram ento da questão de 
limites com a Republica 
A rgentina). ......................... Estados Unidos, 18 de maio de 1393

(Partiu  em 11 de junho de 
1893.)

D ispensado... Idem........................................ Idem.............................. 14 de fev. de 1895

(Serviu até 80 de abril de 
1895.)

Nomeado........ Auxiliar do commissario 
Rio-Branco, encarregado 
de p reparar a  defesa do 
Brasil na questão de li
mites com a  Franca......... F rança.......................... 31 de dez. de 1895

(Partiu  em 10 de janeiro de 
1896.)

Idem .............. Secretario da Missão Espe
cial (Arbitram ento da 
questão de limites com a 
F ranca).............. Suissa........ .............. 88 de nov, de 1898

Exonerado... .  

Nomeado........

Idem ,, ............. Idem ...................... 15 de se t. de 1900

Secretario da Missão Espe
cial (Questão de limites 
com a  G rã-B retanha). . . . . G rã-Bretanha. ............ 15 de set. de 1900

\ rAmAArÍn 8o Secretario de L egação... 

Continuar a  se rv ir na MiS-
sao Rsnecifl 1.......................

Santa Sé...................... 31 de dez. de 1900

Mandado........
G rã-B retanha............. 11 de jan . de 1901 

8 d e a g t .  de 1901Removido 2o Secretario .......................... Bélgica.........................

(Assumiu o exercício em 7 
de outubro de 1901.)

(Serviu de encarregado de 
negocios de 7 de outubro 
de 1901 a  1 de fevereiro de 
1903.)

DMmAvS^A lo Secretario ......................... 84 de ja n . de 19C3r v u i u u v  íu u . i • •

(Conta a antiguidade de lo 
secretario de Legação des
de 88 de novembro de 
1898, por applicação do 
paragraph o unico do a r 
tigo tfo ao Decreto Legis
lativo n. 754, de 31 de 
dezembro de 1900).

Chamado....... Serviço Publico no Gabinete 
do Ministro de Estado das 
PAlflAÃAi Exteriores.......... 5 de fev. de 1903

(Esteve nessacommissão a té  
3 de março de 1907.)
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NOMRS 
BOS EMPREGADOS

Domicio da Gama

EMBAIXADORES

Designado.... 

Comovido. . .  

dera..............

NOMEAÇÕES, 
REMOÇÕES. 

ETC.

P ara  exercer o seu cargo ., 

ilinistro residente...............

R em ovido....

Nomeado em 
missão espe
cial............ .

Nomeado.

Idem em mis 
são especial.

Nomeado.

Idem.

c a teg o ria s

Snviado extraordinário e 
ministro plenipotenciaiio.

«'rança............................ 11 de a g t. de 1004

Colombia.......................  16 de mar. de 1005

>erú........... 113 de dez • de 1006

P artiu  do Rio em 4 
março de 1007.)

de

Assumiu o exercício em 2 
de abril de 1007.)

Idem

Partiu  de Lima em 4 
junho de 1008.)

de

Esteve ausente de Buenos- 
Ayres em serviço publico 
de 10 de junho & 28 de 
julho de 1909 e de 6 de 
abril a  20 de maio de 
1010. )

Enviado extraordinário e 
ministro plenipotenciario 
para representar o Brasil 
nas festas do centenário 
da Independencia.............

Membro da Delegação Bra
sileira na 4& Conferência 
Internacional Americana 
e substituto do Presidente 
da Delegação.................

Embaixador extraordinário 
e plenipotenciario para re-
Í>resentar o Brasil nas 
estas do centenário d o ....

Enviado extraordinário e 
ministro plenipotenciario 
com a  com missão de em
baixador extraordinário e 
plenipotenciario..............

(Chegou em Washington em 
11 de junho de 1911.)

(Esteve em gozo de licença 
de 5 de julho a  22 de se
tembro de 1911.)

(Presidente na mediação di
plomática entre os Estados 
Unidos e o Mexico, em 
N iagara Falls, de 20 de 
maio a  2 de julho de 1914.;

Delegado do Governo Brasi
leiro no lio  Congresso 
Scientiâco Pan-Americano

(Escolhido pelo Presidente 
dos Estados Unidos para 
commissario Estrangeiro 
na Commissao permanente 
de investigação creada 
pelo Tratado de 15 de se
tembro de 1914 entre os 
Estados Unidos e a G rã -

PAIZE9 
PARA QUE FORAM 

NOMEADOS

DATAS 
DOS DBCRKTOS OU 

RESOLUÇÕES

lepublica Argentina. 112 de dez. de 1907

Republica A rgentina.

23 de jun . de 1910

Chile................................ 26 de ag t. de 1910

Estados Unidos da 
America...................... 25’de m ar. de 1911

W ashington................... 27 de dez. de 1915
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EMBAIXADORES

NOMES 
DOS EMPREGADOS

NOMEAÇÕES, 
REMOÇÕES, 

ETC.

Domicio da Gama. Nomeado.

Exonerado 
pedido...

a

Removido.. . .

CATEGORIAS
PAIZES 

PARA QUE FORAM 
NOMEADOS

Bretanha — 28 de dez. de 
19Í5 — e na Com missão] 
Perm anente de investi-1 
g&ção creada pelo T ra
tado de 20 de setembro dei 
1913 entre os Estados 
Unidos e a  Guatemala a  2| 
de abril de 1916.)

Ministro de Estado das R e-| 
lações Exteriores............

Idem.

Confirmado...

Dr. Gastão da 
Cunha................... Nomeado.

Idem.

Idem,

Idem,

Nomeado,

lidem,

(Em licença regulam entar 
de 1 de agosto a  31 de ou
tubro de 1919.)

Enviado extraordinário ei 
ministro plenipotenciario 
com a  com missão de em
baixador............................... G rã-B retanha.

Chegou a 27 de outubro de]
1919 e tomou posse a 1 de 
novembro.)

Embaixador....................................... I Idem.

Promotor publico em Rio| 
Novo..................................

(Entrou em exercido a  22 de | 
dezembro de 1885.)

(Serviu até 16 de setembro] 
de 1886.)

Juiz municipal de Ubá,

(Entrou em exercicio a 9 de 
fevereiro de 1887 e serviu | 
até 7 de junho de 1890.)

Juiz de direito da comarca] 
de Tiradentes..................

(Esteve em exercicio desde 
29 de julho de 1890 até 7| 
de março de 1892.)

Juiz de direito da comarca] 
do Rio P re to ....................

(Entrou em exercicio em 101 
de março de 1892.)

(Serviu até 15 de novembro 
de 1894.)

Director da Imprensa Offi
cial do Estado e redactor| 
do «Minas Geraes» . . . . .

(Entrou em exercicio a  17 
de novembro de 1894 e 
serviu até 26 de agosto de 
1895.)

Sub-procurador gera l do Es
tado de Minas G eraes..

DATAS 
DOS DECRETOS OU 

RB80LUÇÕES

5 de nov. de 1918

27 de julho de 1919

17 de out. de 1919

10 de m ar. de 1920

13 de a g t. de 1885

16 de out. de 1886

18 de jun . de 1890

22 de fev. de 1892

30 de out. de 1894

24 de a g t .  de 1895



EMBAIXADOR

HOMES 
DOS EMPREGADOS

NOMEAÇÕES,
REMOÇÕES,

ETC.
CATEGORIAS

PAXZBS 
PARA QUE FORAM 

NOMEADOS

DATAS 
DOS DB0RBT03 OU 

RESOLUÇÕES

Dr. Gaatao da 
Cunha • • • • • • • • • • (Entrou em exercicio a 27 de 

agosto e serviu até 6 da 
junho de 1809.)

Nomeado........... Arbitro brasileiro no Tri
bunal A rbitrai Brasileiro 
e Boliviano.......................... 25 de se t. de 1905

Idem ..................... Arbitro brasileiro no T ri-
bunal Arbitrai Brasileiro 
Peruano .............................. 2 de ja n . de 1903

Idem. . . • • • • • • Membro da Delegação Bra
sileira na 3a Conferência 
Internacional Americana.

Enviado extraordinário e

12 de ju l. de 1906

Idem......... . . »
ministro plenipotenciario. Parasruav ............................. 12 de dez. de 1907

(Esteve em commissão no 
Rio de Janeiro desde essa 
data  a té  27 de novembro 
de 1908 e de 30 de agosto 
de 1909 até 23 de agosto 
de 1911.)

ídem ............... Membro da Delegação Bra
sileira na 4a Conferência 
Internacional Americana. Republica A rgentina. 23 de jun . de 1910

Removido . . . . Enviado extraordinário e 
ministro plenipotenciario. Noruega e Dinamarca 25 de maio de 1911

I d Am............... Idem......................................... Santa Sé....................... 1Ô de maio de 1913

(Assumiu a  direcção da Le- 
gaçao em lâ  de outubro de 
1913).

Tdflm. . . . Idem......................................... H espanha..................... 20 de m&io de 1914

Nomeado........ Subsecretário  de E stado ... 20 de a g t. de 1915

Idem................ Embaixador extraordinário
e  nleninotenciario............. P ortugal................. t .. 26 de abril de 1916

Exonerado, a
n Adido .  . . . Sub-secretario de Estado . .  • 14 de maio de 1916

(Partiu  a  5 de julho e assumiu 
a  Embaixada em 25 de 
agosto.)

R em ovido.... Embaixador extraordinário 
e plenipotenciario• • • • • • • • I ta iia ___ _ 12 de maio de 1919

(Partiu  em 30 de junho.)

Idem__ Idem. F ra n ç a ....................... T 17 de out. de 1919

> • (Tomou posse em 3 de de
zembro.)

Confirmado...

** - . ^

Em baixador............ Idem .» ••••••••••« •• .• 10 de m ar. de 1920

iNoineaao....... Hepresencante do Brasil no 
Conselho Executivo da 
Liara das Nações. 10 de m ar. de 1920



EMBAIXADORES

NOMES 
DOS EMPREGADOS

Antonio da Fon
toura X av ie r...

NOMEAÇÕES,
REMOÇÕES,

ETC.

Nomeado........

Removido.......

Promovido....

Idem...............

E xonerado....

S’omeado.

Declarado re
in tegrado...

Nomeado........

Exonerado....

Nomeado.

Exonerado... .  

Nom eado...

Idem cumula
tivam ente...

Nomeado em 
missão e s 
pecial.......

Nomeado em 
commÍ8são..

Prom ovido....

Removido.

Idem.

CATEGORIAS

Consul privativo.........

Consul..........................

Idem Geral 2* Classe. 

Idem de 1& Classe......

PAIZE3 
PARA QUE FORAM 

NOMEADOS

Idem.......................................
Deixou o exercicio do seu 

cargo a lo de Julho de 
1894.

Consul Geral 1». C lasse...

(Partiu  17 janeiro 1*9';).
(Esteve em gozo de licença 

de 16 de fev. a 15 de 
agosto de 1898).

Consul geral 1* classe.

B altim ore.. . .

Porto..............

Genebra.........

Buenos Aires. 

Idem ...............

d a t a s  
DOS DECRETOS OU 

RESOLUÇÕES

Nova York.

lo Secretario da missão es
pecial....................................

Idem.........................................
(Esteve em gozo de licença 

de lo de dez. 1903 a  31 ja
neiro 1904).

Membro da Delegação Bra
sileira no 3o Congresso 
Internacional Americano.

(Esteve em commissão nesta 
cidade de 5 janeiro  1906 a 
4 janeiro 1907).

Consul Geral 1* classe. 

Ministro R esiden te...•

P artiu  em 5 janeiro 1907.

Idem

Enviado extraordinário e 
ministro plenipotenciario 
para representar o Brasil 
nas festas de centenário 
da independencia do.......

Enviado extraordinário e 
ministro plenipotenciario

Idem.

(Esteve em gozo de licença 
de 19 de agosto de 1911 a  
18 de janeiro de 1912 e em 
commissão de 19 de janeiro 
a  23 de julho de 1912.)

Idem .......................................

(Partiu  a 24 de julho de 1912.) 

Idem.......................................

Nova York.

Mexico. 

Idem ...

Nova York.

C u b a ,  N icaragua, 
Honduras, Salvador, 
Costa Rica e Pa
nam á:......................

Guatemala.

Mexico.

Cuba...

Mexico.

Hespaniia.

Grã-Bretanha.

IS de julho de 1885 

14 de nov. d e 1891 

9 de maio de 1892 

1Ô de dez. de 1392 

25 de abril de 1394

30 de nov. de 1394

8 de nov. de 1898

14 de set. de 1901 

20 do set. de 1901

12 de julho de 1903

13 de dez. de 1906

13 de dez. de 1906

16 de jan. de 1908

15 de julho del910

19 de julho de 1910 

25 de maio de 1911

30 de abril de 1912

20 de maio de 1914
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EMBAIXADORES

NOMES 
DOS EMPREGADOS

NOMEAÇÕES,
REMOÇÕES,

ETC.
CATEGORIAS

PAIZES 
PARA QUE FORAM 

NOMEADOS

DATAS 
DOS DBCRBT08 OO 

RESOLUÇÕES

Antonio da Fon
toura X av ier... Partiu  27 de setembro e

assumiu o exercicio em 7 
de outubro de 1914,

Nomeado....... Enviado extraordinário e 
ministro plenipotenciario 
em commissâo de Emb. 
E . e P ................................. P ortugal....................... 17 de out. de 1919

Tomou posse 18 de janeiro 
de 1920.

Confirmado.,. Embaixador............................ Idem ............................. 10 de m ar. de 1920

Augusto Cocbrane 
de Alencar......... Nomeado....... S ecretario .............................. Republica do C hile ....

K

14 de ja n . de 1890

(Partiu a  16 de janeiro de 
1890.)

Passou a ....... Io secretario........................... Idem ............................. 12 de dez. de 1890

(Serviu de encarregado de 
negocios de 12 de novem
bro de 1891 a  4 de março 
de 1892, de 20 de fevereiro 
a  16 de agosto de 1893.)

(Esteve em gozo de licença 
de 25 de outubro de 1893 
a 25 de julho de 1894.)

Removido....... Io secretario......................... Republica Oriental do 
Uruguay............ .... 22 de dez • de 1894VkUgUMJ . . . . . . . . . . . .

(Serviu de encarregado de 
negocios de 28 de março 
a  22 de agosto de 1895.)

Idem............... Idem......................................... Allemanha.......... 1 de jul# de 1895

(Serviu de encarregado de 
negocios de 16 de outubro 
a  24 de novembro de 1896 
e de 4 de novembro de 
1897 a  23 de fevereiro de 
1898.)

Idem............... Idem.......................................... Hesna nhft 27 de ja n . de 1898

(Esteve em gozo de licença 
de 13 de agosto de 1898 
a  9 de fevereiro de 1899.)

Idem............... Idem ......................................... Portnoi 1 21 de ja n . de 1899

Serviu de encarregado de 
negocios de 1 a  22 de 
março de 1899 e de 13 de 
setembro a  15 de outubro 
de 1900.)

(Esteve em gozo de licença 
de 16 de setembro de 1899 
a 11 de março de 1930.)

Idem ............... Idem.................... Republica Oriental do 
U ruguay................... 8 de ag i. de 1901
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EMBAIXADORES

NOMES 
DOS EMPREGADOS

Augusto Cochran e 
de A lencar........

NOMEAÇÕES , 
REMOÇÕES ,

ETC.
CATEGORIAS

|(Serviu de encarregado de 
negocios de 23 a  &  de fe
vereiro de 1902.)

| (Esteve em gozo de licença 
de 7 de fevereiro a 1* de 
março de 1903 e de 1 de 
mato de 1903 a 24 de junho 
de 1904.)

(Esteve aguardando ordens 
de 25 de junho de 1904 a 
19 de março de 1905.)

Idem Idem

Nomeado,

(Partiu  em 20 de março de 
1905.)

(Serviu de encarregado de 
negocios de 18 de abril de 
1905 a  31 de março de 
1907.)

[Conselheiro de Legação.......

PAIZES 
PARA QUE FORAM 

NOMEADOS

Paraguay,

D esignado ....U ° secretario.

[(Serviu de encarregado de 
negocios de 21 de outubro 
de 1907 a 31 de março de 
1910.)

Prom ovido....!M inistro residente.

(Esteve em gozo de licença 
desde 1 de abril de 1910 a 
31 de agosto de 1911.)

lidem................ | Enviado extraordinário e
ministro pleniootenciario

[(Partiu em 8 de setembro e 
assumiu o exercício,7 em 
de outubro de 1911.)

[(Em licença regulam entar 
de 24 do janeiro de 1919 a 
9 de abril de 1919.)

Nomeado........|Sub secretario de Estado,

Equador.

Colombia,

Perü,

[Dispensado a
pedido........lidem.

|(Em licença regulamentar 
de 8 de agosto a  2d de no
vembro de 1919.)

[D esignado....|Enviado exti-aordinario e 
ministro plenipotenciario, 
em coram issão de embai
xador extraordinário e 
plenipotenciario.................

(Partiu  a  18 de dezembro.)

(Tomou posse em 25 de feve
reiro de 1920.)

Contirmado... I Embaixador,

Estados Unidos.

Idem,

DATAS 
DOS DBCRBTOS OU 

RESOLUÇÕES

23 de julho de 1904

21 de fev. de 1907 

23 de fev. de 19)7

22 de jan . de 1910

25 de maio de 1911

10 de abril de 1919 

20 de junho de 1919

18 de nov. de 1919

10 do mar. ds 1920



EMBAIXADORES

NOMES 
DOS EMPREGADOS

Carlos M agalhães 
de Azeredo........

NOMEAÇÕES,
REMOÇÕES,

ETC.

Nomeado,

R em ovido....

Demittido.......

Nomeado.

CATEGORIAS

2o secretario.

(Partiu a  16!de janeiro de 
1895.)

(Serviu de 1<> secretario de 
23 de março a  22 de 
agosto e de 4 de outubro 
a  17 de dezembro de 1899,

Idem,

(Partiu de Montevidóo em 6 
de junho de 1396.)

Idem.

(Deixou o exercício de seu 
cargo a  17 de março de 
1897.)

Idem,

(Entrou em exercício de seu 
cargo a  26 de março de 
1898.)

(Serviu de encarregado de 
negocios de 10 de maio a 
21 de setembro de 1893.)

Promovido....

Mandado ser 
v ir ...............

Idem,

Idem,

Chamado.

Nomeado,

Promovido....

Removido.......

N o m e a d o 
cumu 1 a t i - 
varaente....

I o secretario,

(Esteve em gozo de licença 
de 10 de maio de 1902 a  2ô 
de fevereiro de 1903.)

(Serviu de encarregado de 
negocios de 1 a  24 de se
tembro de 1903 e de 21 de 
março de 1906 a  16 de ja
neiro de 1907.)

Serviço publico nesta ci
dade..................................

(Partiu de Roma em 13 de 
março de 1907.)

(Esteve em serviço no Rio 
até 8 de setembro de 1907.)

Conselheiro de Legação...,

(Serviu de encarregado de 
negocios de 16 de abril a 
15 de dezembro de 1911.)

Ministro residente,

Idem,

Ministro residente em Mis- 
* são Especial................. ...

PAI7.ES 
PARA QUE FORAM 

NOMEADOS

Republica do Uruguay

Santa Sé.

Idem,

Santa Sé

Bolivia

Santa Sé, 

F rança..,

Santa Sé,

Cuba e America Cen
tra l.............................

Turquia,

Grécia.

DATAS 
DOS DECRETOS OU 

RE80LUÇÕES

30 de nov. de 1891

2 de jan . de 1896 

16 de fev. de 1897

3 de jan . de 1898

31 de dez. de 1900

11 de ja n . de 1901 

7 de jan . de 1902

26 de ja n . de 1903

9 de fev. de 1907

25 de out. de 1911

11 de ju n . de 1912

12 de m ar. de 1913

12 de m ar. de 1913



EMBAIXADORES

NOMES 
DOS EMPREGADOS

NOMEAÇÕES,
REMOÇÕES,

ETC.

Carlos Magalhães
de Azeredo........[N om eado....

I Promovido...

Nomeado.

Enviado extraordinário ej 
ministro plenipotenciario 
em commissão.................................. | Grécia.

Chegou a  Athenas a 20 de 
junno de 1913.)

Enviado extraordinário ei 
ministro plenipotenciario.)Santa Sé.

Assumiu o exercicio em 1 
de setembro de 1914.)

Enviado extraordinário el 
m inistro plenipotenciario 
com a comrai88ão de em
baixador extraordinário e 
plenipotenciario................... Idem.

Confirmado..

Luiz M artins de 
Souza D an ta s ... Nomeado,

I Exonerado . .  

Nomeado.. . .

Removido.

Promovido... 

D esignado... 

Nomeado.. . .

CATEGORIAS
PAIZES 

PARA QUE FORAM 
NOMEADOS

DATAS 
DOS DECRETOS OU 

RESOLUÇÕES

12 de m ar. de 1913

20 de maio de 1914

28 d e jan . de 1919

Em licença regulam entar 
de 27 de julho ae 1919 a  27] 
do janeiro de 1920 )

Em baixador............................11 d em,

Reassum iu o exercício em 1 
de maio de 1920.)

10 de m ar. de 1920

Add ido, Suissa............................ 23 d e ja n . de 1897

(Tomou posse a 2 de março 
de 1897.)

(Exerceu interinam ente o 
cargo de 2o secretario de 
7 de janeiro a  20 de feve-| 
reíro de 1898.)

Idem .............

2o secretario.

Idem.............................. 28 de dez. de 1899

I Russia............ ..16 de m ar. de 1900

1 de ja n . de 1902

(Serviu de encarregado de 
negocios de 1 de dezembro 
de 1900 a  31 de maio dei 
1901.)

Idem .......................................... I Italia

(Serviu de lo secretario de 
15 de setembro de 1902 a 
31 de outubro de 1904 e de 
11 de dezembro de 1905 al 
15 de maio de 1906.)

io  secretario..............   I ...................   I 2 de maio de 1908

Idem ......................................... Republica A rgentina. 9 de maio de 1908

Conselheiro de legação. 10 de out. de 1910

(Serviu de encarregado dei 
negocios de 19 ae junho 
a  28 de julho de 1909, de 
6 de abril a  20 de maio de
1910 e de 10 a  30 de setem
bro de 1910; de 3 de no
vembro de 1910 a  4 de te- 
vereiro de 1911; de 28 de 
abril a  5 de outubro de
1911 e de 1 de março a  10 
de abril ed e  ô de julho de 
1912a 11 de março de 1913.)
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EMBAIXADORES

NOMES 
DOS EMPREGADOS

NOMEAÇÕES,
REMOÇÕES,

ETC .
CATEGORIAS

PAXZES 
PARA QUE FORAM 

NOMEADOS

DATAS 
DOS DECRETOS OU 

RESOLUÇÕES

Luiz M artins de 
Souza D an tas.. Prom ovido . . .  

Idem

Afinin£i*n PA>i/lAntA. . . . . . . . . . Turquia ................. .. 11 de ju n . de 1912

Enviado extraordinário e 
ministro plenipotenciario. Republica A rgentina. 12 de m ar. de 1913

( Tomou posse na mesma 
d a ta .)

(Esteve em com missão de 2 
de outubro de 1913 a  31 de 
março de 1914.)

D esignado.... Encarregado do expediente 
da Suo-Secretaria de Es
tad o ................................................. 22 de abril de 1914

(Esteve em commissão de 1 
de julho de 1914 a  9 de 
abril de 1915.)

Nomeado em 
Missão Es
pecial............ Enviado extraordinário e

ministro plenipotenciario 
para representar o Brasil 
na posse do Presidente. • . .

Sub-secretario de Estado. ••

Chile............................... de se t. de 1915

Nomeado 14 de maio de 1916

(Serviu como ministro de Es
tado interino desde 23 de 
junho a  15 de novembro 
de 1916.)

Dispensado... 
a pedido

Sub-secretario de Estado. • . 7 de abril de 1917

R em ovido.... Enviado extraordinário e 
ministro plenipotenciario..

(Assumiu o exercício em ô de 
outubro.)

I ta lia ............................. 13 de ju n . de 1917

R em ovido.... Bélgica___t . . .  T___ T fIdem .................................... .. 9 de ju n . de 1919

(Tomou posse em 24 de 
junho.)

(Em licença para tratam ento 
de saude de 14 de agosto 
a  2 de novembro de 1919.)

Nomeado........ Embaixador................................... Italia.. 17 de ou t. de 1919

(Partiu  a  2 de novembro e 
tomou posse em 1 de de
zembro.)



ENVIADOS EXTRAORDINÁRIOS E MINISTROS PLENIPOTENCIARIOS

NOMES 
DOS EMPREGADOS

José Manoel C ar
doso de Oliveira

NOMEAÇÕES,
REMOÇÕES,

ETC.

Nomeado,

Idem,

Exonerado... .

Nomeado.

H abilitado... .  

Nomeado........

Exonerado.. •• 

Nom eado...

Exonerado.... 

Posto em ... 

Nom eado...

R em ovido....

Promovido.... 

M andado...

CVTF.GORIA8

Promotor publico,

Juiz municipal e de or- 
phãos....................................

(Serviu de Juiz de Direito in
terino da comarca do rio 
S. Francisco, Estado da 
Bahia, de d de julho a 30 
de 9etembro de 1337, de 24 
de setembro a 7 de ou
tubro de 1888, de 21 de ou
tubro de 1889 a  8 de ja
neiro de 1390.)

Juiz Municipal.

Promotor Publico.

(Serviu de Curador Qeral de 
Orph&os do termo de S&o 
Felix, de 22 de abril a 27 
de agosto de 1890; de 
Promotor de Capellas e 
Resíduos do mesmo termo, 
de 17 de julho a 27 de 
agosto do dito anno.)

Ao cargo de Juiz de Direito

Auxiliar da Delegacia Fis
cal do Ministério da Fa
zenda................................

Idem ..,

Consul.
(Entrou em exercício do seu 

car*o a 20 de dezembro de 
1891.)

(Esteve em gozo de licença 
de 25 de abril a  20 de ou
tubro de 1894.)

Idem,

Disponibilidade activa, 

2o Secretario.................

(Serviu de lo secretario de 
16 de outubro a  24 de no
vembro de 1896 e de 4 de 
novembro de 1897 a  23 de 
fevereiro de 1898.)

Idem......................................... |Suissa

PAIZES 
PARA QUE FORAM 

NOMEADOS

C o m a r c a  do Brejo 
Grande, Estado aa 
Bahia.........................

Termo da Barra do 
Rio Grande, Estado 
da Bahia..................

Termo da Barra do 
Rio Grande, Estado 
da Bahia................

Comarca de S. Felix, 
Estado da B ahia....

Rio Grande do S u l....

Id em ............ .

Nova-Orleans,

Idem,

DATAS 
DOS DECRECOS OU 

RESOLUÇÕES

16 de abril de 1383

13 de dez. de 1883

14 de abril de 1890

14 de abril de 1390

9 de set. de 1890

19 de dez. de 1390 

17 de abril de 1391 

13 de jun. de 1891

Allemanha,

(Serviu de encarregado de 
negocios de 1 de outubro 
de 1398 a  27 de abril de 
1901.)

1° SecretArio..........................

Continuar como enca r  r e - 
gado de uegocios............

Bolivia.

Suissa.

?5 de fov. de 1895 
19 de agt. de 1 8 ,5  

18 de jan. de Í89&

3 de jan . de 189S

17 de out. de 1399

21 de out. de 1899 
54290-920



ENVIADOS EXTRAORDINÁRIOS E MINISTROS PLENIPOTENCIARIOS

NOMES 
D08 B MPRBGADOS

NOMEAÇÕES,
REMOÇÕE8,

ETC.
CATEGORIAS

PAIZES 
PARA QUE FORAM 

NOMBADOS

José Manoel Car
doso de Oliveira. Rem ovido....

TH Am . . . . . . . .

1 0 S Af* PAt.fl PIO.............. F rança.........................

Idem. ........... .. Grã-Bretanha..............

Nomeado

(Serviu de encarregado de 
nogocios, do 1 de setembro 
a  1 de outubro de 1901, de 
3 de abrii de 1902 a 31 de 
agosto de 190i, do 18 ja
neiro a 16 de fevereiro de 
1905 e do 23 do março a 14 
de dezembro de 1905.)

Conselheiro de Leoracão*.• •

Chamado........ A serviço publico no Rio 
de Janeiro

Promovido. . .

(Esteve em serviço nesta 
cidade do 15 de julho 
de 1907 a  15 do julho de 
1912.)

Ministro residente........... . Colombia......................

Idem............... Enviado extraordinário e
ministro plenipotenci&rio. Bolivia.........................

Removido..... Idem ........ .............................. Mexico.........................

Idem...............

(Partia a lô de jn!ho, assu
mindo o exercício a 26 de 
agosto de 1912.)

Id e m .....  ........... .. Anst ria- H nngria.......

Idem............... Idem.................................... .. P araguav ...................

(Esteve em comraissão nesta 
cidade da 1 de julho de 
1916 a 10 de abril de 1917.)

(Assumiu o exercício em 11 
de abril de 1917.)

Removido.... Enviado Extraordinário e 
Ministro Plenipotenciario.

(Partiu a 19 de setembro e 
assumiu o exercício a £ô.)

Chile.............................

Alcibiades Peça- 
nha..................... Nomeado Secretario da Presidência da 

Republica............................

Idem. *•••»•.. Enviado extraordinário e
ministro plenipotenciario* Russia..........................

Removido.. . . Idem ... Hespanha....................

Idem...............

(Assumiu o exercido a  18 de 
ontabro de 1916.)

Idem ........ • • • • • • ................... Republica Argentina..

(Tomou posse em 21 de 
julho.)

(Em licença regulam entar de 
4 de novembro de 1918 a  3 
de maio de 1919.)

Removido.. . . Enviado extraordinário e 
ministro plenipotenciario. Hespanha....................

(Tomou posse em 1° do junho 
de 1919.)

DATAS 
DOS DBORKTOS 0 0  

RESOLUÇÕES

31 de dez. de 1900 

23 de jan. de 1901

21 de fev. de 1907 

17 de maio de 1907

3 de dez. de 1907

30 de jan . de 1909

30 de abril de 1912

31 de maio de 1916 

7 de m ar. de 1917

20 de jul. de 1917

14 do agt. de 1909

7 de out. de 1910 

26 de abril de 1916

13 de jun. d? 1917 

23 de jan . de 1919



ENVIADOS EXTUAOHDINARIO.s e  MINISTROS PLENIPOTENCIARIOS

NOMES 
DOS e m p r e g a d o s

Haul Paeanhos do 
Rio-Branco.......

NOMBAÇÕES,
REMOÇÕES,

ETC.

Serviu como..

Nomeado.

Idem

Exonerado...

Nomeado,

Exonerado....

Nomeado.. .

Idem,

CATEGORIAS

Secretario particular do 
Chefe da Miss&o Especial 
nos Estados Unidos da 
America (Arbitramento da 
questão de limites com a 
Republica A r g e n t i n  a )  
desde 15 de janeiro ®tó 
20 de abril do 1395 e de 
5 de iulho a  31 de dezem
bro do mesmo anno como 
secretario particular, em 
Paris, do Commissario iu- 
cumbido de preparar a  de
fesa do Brasil no arbi
tramento da questão de 
limites com a F ran ça .. .

Auxiliar do Commissario en
carregado de preparar a 
defesa do Brasil na questão 
de limites com a F rança ..

(Tomou posso em 2 de ja 
neiro de 1896.)

Addido á  Missão Especial na 
Suissa, antiya denomina
ção (Addido em Missão 
Especial) tendo, portanto, 
a categoria de 2o secreta
rio (Arbitramento da ques
tão de limites com a 
F rança)...............................

Addido á Missão Especial...

Secretario da Missão Espe
cial, antiga denominação, 
tendo, portanto, proviso
riamente, a categoria de 
lo secretario................... .

Secretario da mesma Mis
são...................................

PA I/E S  
PARA QUE FORAM 

NOMEADOS

(Serviu nessa qualidade até 
9 de julho de 1901, em 
Berna e depois como se
cretario particular em 
Berlim, ató 31 de março de 
1902, auxiliando o Minis
tro no registro da corres
pondência e liquidação dos 
negocios da Missão Espe
cial.)

2o secrotario da Missão Es-

Secial junto à S. M. o Rei 
a  Ita lia  (Arbitramento 

da questão ae limites com 
a Grã-Bretanha)..............

(Tomou posse em 10 de abril 
de 1902, servindo provi
soriamente com o chefe da 
Missão, na Grã-Bretanha, 
a té  janeiro de 1903 e de
pois na Italia.)

2o aecretario.

Mandado........Continuar a  servir na Mis-
I são Especial na..............

Estados Unidos d& 
America e, depois,
França

França.

DATAS 
DOS DECRETOS OU 

RESOLUÇÕES

31 de dez. do 1895

Suissa. 

Idem..

16 de mar. de 1899 

15 de set. de 1900

Idem,

Idem,

Italia,

Estados Unidos,

Italia.

15 de set. do 1900.

13 de dez. de 1900

30 de jan. de 1900

19 de nov. de 1902

27 de nov. de 1902



ENVIADOS EXTRAORDINÁRIOS E MINISTROS PLENIPOTENCIARIOS

NOMBS 
DOS BMPBBOADOS

Raul Paranhos do 
Rio-Branco.......

Dr. Alíredo de 
Barros Moreira.

NOMEAÇÕES,
REMOÇÕES,

BTC.

Removido*.. .  

Chamado... 

Promovido....

Nomeado.

Promovido.. •. 

Idem...........

Nomeado. 

Idem........

Mandado ser
v ir.............

Removido. . . .

Mandado ser.
v ir...............

Mandado ser
v ir...............

CATEGORIAS

(Conta antiguidade de se
cretario de Legaçio desde 
2 de janeiro de 1896, por 
applicação do art. 2o, pa- 
ragrapho unico, do de-, 
ereto legislativo n. 754, do 
31 de dezembro de 1900.)

p a i z e s  
PARA QUE FORAM 

NOMEADOS

2o secretario.

Serviço publico no Gabinete 

lo secretario..........................

(Conta antiguidade de lo se
cretario desde 15 de se
tembro de 1900.)

Official de Gabinete.

(Servia como auxiliar desde 
maio de 1905.)

(Serviu até 17 de janeiro de 
1909, partindo para assu
mir o seu posto em Berlim 
a  18.)

Ministro residente.

Enviado extraordinário e 
ministro plenipotenciario..

(Esteve em commissão nesta 
cidade desde novembro de 
1909 a  12 de julho de 1912.)

(Partiu do Rio a 13 de julho, 
assumindo o exercício em 
1 de outubro de 1912.)

(Em licença regulamentar 
desde 25 de outubro de 
1919.)

Addido de 2» classe. 

Addido de 1* classe.

(Partiu a  6 de agosto de 
1885.)

Idem.

(Esteve em goso de licença 
de 21 de maio a  20 de 
agosto de 1886.)

(Serviu de secretario de 22 
d« janeiro a  23 de feve
reiro de 1887.)

Grá-Bretanha,

Allemanha.

Venezuela.

Suissa.

Austria-H ungria.

DATAS 
' DOS DECRETOS OU 

RESOLUÇÕES

Bélgica......................

Venezuela................

Santa Sé................. .

Perú...........................

Bélgica.....................

11 de ag t. de 1904 

5 de jun. de 1905

30 de dez. de 1907

30 de maio de 1911

30 de abril de 1912

1 de m ar. de 1884 

18 de jul. de 1385

18 de agt. de 1885

8 de maio de 1336

12 de maio de 1836

15 de dez. de 1336



ENVIADOS EXTRAORDINÁRIOS E MINISTROS PLENIPOTENCIARIOS

NOMES 
DOS EMPREGADOS

Dp. A l f r e d o  de 
Barros Moreira.

NOMEAÇÕES, 
REMOÇÕES, 

ETC.

Mandado ser
v ir...............

Passou a,

Mandado se- 
gnir p a r a  
seu posto.,

Removido.......

Promovido.... 

Exonerado.. ••

M a n d a d o  
exercer 
seu cargo

Nomeado... 

Rem ovido.. . .

CATEGORIAS

Esteve em gozo de licença 
de 22 de abril a  21 de ou* 
tubro de 188S.)

Esteve om gozo de lioença 
de 12 de agosto a  23 de 
setembro de 1889.)

(Serviu de secretario de 8 de 
dezembro de 1889 a  31 de 
março de 1890.)

(Esteve em gozo de licença 
de 16 de julho a  12 de no
vembro de 1890.)

2o secretario.

(Serviu de lo secretario de 
29 de setembro a  1 de no
vembro de 1891.)

(Esteve em gozo de licença 
de 25 de outubro de 1892 
a  5 de maio de 1893 e de 
26 de agosto de 1893 a  10 
de janeiro de 1895.)

2o secretario,

(Serviu de lo secretario de 
1 de maio a  20 de julho de 
1895, de 4 de agosto de
1895 a  12 de fevereiro de
1896 e de 18 do mesmo 
mez a  16 de abril de 1897.

lo secretario.

E* posto em disponibilidade 
por suppressão da Lega- 
ç à o ..................................................

(Esteve em disponibilidade 
inactiva de 2 de janeiro a  
22 de fevereiro de 1899.)

(Esteve em gozo de licença 
de 13 de maio a 21 de julho 
de 1900.)

(Serviu de encarregado de 
negocios de 1 de agosto de 
1900 a  20 de íevereiro de 
1901, de 15 de setembro de 
1902 a 31 de outubro de 
1904, de 11 de dezembro de 
1905 a 15 de maio de 1906 
e de 21 de junho de 1907 a 
10 de março de 1908.)

Conselheiro de legação ...

1° secretario........................

(Serviu de encarregado de 
negocios em Stocknolmo.)

PAI/.ES 
PARA QUE PORAM 

NOMEADOS

DATAS 
DOS DEORBTOS OU 

RESOLUÇÕES

talia 29 de out. de 1888

Perú,

França,

Venezuela.

Italia.

Bélgica c Succia,

2 de dez. de 1890

9 de abril de 1892

30 de nov.de 1894

23 de jan. de 1897 

2 de jan . de 1899

21 de jan . de 1899

21 de fev. de 1907 

11 de abril de 1908



ICNVIADOS EXTRAORDINÁRIOS E MINISTROS I’LENIPOTENCIARICH

NOMES 
DOS EMPREGADOS

Dr. Alfredo de 
Barros Moreira.

Sylvino Gurgel do 
‘Amaral..............

NOMEAÇOES,
REMOÇÕES,

ETC.

Promovido....

Nomeado em 
commissào..

Chamado.

Promovido....

Removido.

Idem,

Nomeado.

M a d d a d o 
serv ir.........

Rem ovido.... 

Exonerado.... 

Nomeado.......

D e c l a r a d a  
sem etfeito 
a n o m e a -  
<:ão..............

CATEGORIAS

Ministro residente.

(Esteve cm commissão no 
Rio de Janeiro desde t de 
abril de 130$ até i7 de 
julho de 1910. data mn que 
partiu para assumir o seu 
posto.)

Enviado extraordinário e 
ministro plenipotenciario.

Serviço publico nesta cidade

Enviado extraordinário e mi
nistro plenipotenci ario,ser
vindo provisoriam ente....

Enviado .extraordinário e 
ministro pienipotenciario.

(Esteve em commissão no 
gabinete do Ministro de 
25 d« março de 1*12 a 22 
de março de 1914.)

Idem.

(Partiu desta cidade a  23 de 
março o chegou a Bruxei- 
las a l i  de abril de 1914.)

^Até 25 de maio de 1919 em 
effectivo exercido junto 
ao Governo Belga no 
Havre.)

(Em licença regulamentar 
de 25 de maio a 30 de no
vembro de 1919.)

(Partiu para Bruxellas a 2 
de novembro e assumiu o 
exercício em i  de de
zembro de 1919.)

PA1ZES 
PAR V QUE FORAM 

NOMEADOS

Equador.

Idem.

Equador.

Japão,

Bélgica e Suécia,

2o secretario.

(Partiu a 23 de ianeiro de 
1395).

Idem.

Idem,

Idem.

Nomeado.

M a n d a d o
s e r v i r ...........

2o secretario. 

Idem..............

(Serviu de encarregado de 
negocios de 13 de junho a 
5 de agosto de 1396.)

Russia,

Hespanha.....................

Idem.............................

Idem..............................

Republica do Uruguay

Idem...............

Grã-Bretanha,

Republica do Uruguay

DATAS 
DOS DECRETOS OU

RESOLUÇÕES

9 de jan. d8 1909

4 de out. de 1911 

2o de mar. de 1912

15 de nov.de 1912 

15 de maio de 1913

27 de agt. de 1313

2 de jan. de 1399

15 de out. de 1395 

23 de jan. de 1397 

31 de dez. de 1397 

4 de mar. de 1393

1 de abril de 1393 

1 de abril de 1393

4 de mar. de 1393
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ENVIADOS EXTRAORDINÁRIOS K MINISTROS PLENIPOTENCIARIOS

NOMES 
DOS EMPREGADOS

NOMEAÇÕES,
REMOÇÕES,

ETC.
CATEGORIAS

PAIZES 
PARA QUE FORAM 

n o m e a d o s

DATAS 
DOS DECRETOS OU 

RESOLUÇÕES

Silvino Ourgel do
Mandado so-

guir para o
S6U DOStO Grã-Bretanha............. 15 do dez. de 1393

(Serviu de 1° secretario de 
15 junho a 3 de setembro, 
de 15 do setembro a 30 de 
outubro, de 33 de dezem
bro de 1899 a 10 de janeiro 
de 1900, de 33 de março de 
19i’0, a  4 de fevereiro de 
1901 o de 33 de março a 3 
de maio de 1901.)

(Esteve em goso de licença 
de 3 de agosto do 1901 a 3 
de março de 1903.)

(Excedeu a licença de 3 a 22 
de março de 1902.)

(Serviu de lo secretario de 
3 de abril de 1903 a 9 de 
março de 1903.)

Prom ovido... lo sacretario................. .. Republica Argentina. 21 de jan . de 1903

(Partiu  do Londres em 27 de 
março de 1903.)

(Esteve em com missão de 5 
de janeiro a 15 de julho 
de 1905.)

Removido. . . . 1° Secretario................ Estados—U nidos......... 23 de abril de 1995

(Serviu de encarregado de 
negocios de 15 de junho a 
14 de novembro de 1906.)

MnmAArlA. Conselheiro de embaixada.. 21 de fev. de 1907

(Servia de encarregado de 
negocios de 1 de junho a 
1 de outubro de 19 j7.)

Rem ovido.... lo senrotario... ................... Grã-Bretanha......... 21 de jan. de 1909

(Serviu de encarregado de 
negocios de 22 de março a 
21 de abril de 1911.)

Mandado ser-
Ilespanha.................... 4 de maio de 1911

Promovido....

Nomeado em 
commissao..

Ministro residente* Colombia...................... 25 de maio de 1911

Enviado extraordinário e 
Ministro Plenipotenciario.

(Serviu de encarregado de 
negocios na Ilespanha de 
4 de maio de 1911 a 29 de 
fevereiro de 1912.)

Idem.................... . 4 de out. de 1911

Prom ovido... Enviado extraordinário e 
ministro plenipotenciario.

(Esteve em commissao de 1 
de março de 1912 a  26 de 
março dc 1913.)

P araguay ........... . 13 de fev. de 1913

(Chegou a Assumpção a 10 
de abril de 1913.)



ENVIADOS EXTRAORDINÁRIOS E MINISTROS PLENIPOTENCIARIOS

NOMES 
DOS EMPREGADOS

Silvino Gurgcl no 
Amaral.........

men to Feitosa..

NOMEAÇÕES,
REMOÇÕES,

ETC.
CATEGORIAS

PAIZBS 
PARA QUE FORAM 

NOMEADOS

Removido.. . . Idem....................................... Hollanda......................

Idem Idem....................................T. Allemanha.

(Pediu os passaportes, reti
rando-se do Berlim em 27 
de abril de 1917.)

(Em com missão em Berna 
de 28 de abril de 1917 a 30 
de abril de 1919.)

Idem .............. Idem....................................T. Perú......................

(Partiu de Berna em começo 
de maio.)

Nomeado.. . . . Addido de Ia classe............... F r a n ç a , ........t . , f ,

Passou........... 2o secretario........................... Tdemt , , t

Promovido.... Io secretario.......................... Colombia e Equador... 

Idem .. « . . .

Declarada sem 
effeito sua 
promoção...

Posto.................

Idem ..................................................

Em disponibilidade...............

Demittido........ 2o secretario ................................

Posto,................ Em disponibilidade inactiva. 

2o secretario ...............................

•

Designado pa
ra exercer 
p ro v iso ria 
mente o seu 
cargo ............ Bolivia.. . .

(Partiu para o seu posto a  29 
de janeiro de 1902)................

Rem ovido.... Idem .,.................................. P flDIlhliríl O rien t a 1 do
Declarada sem 

effeito sua 
remoção.. .  • Idem .......................

AVVMui/iALce v/AAwUvCvl UU
Uruguay .......................

Idem___

Promovido.... 1° secretario ........................... Perú .....................

(Serviu de encarregado de 
negocios na Bolivia de lt 
de junho de 1904 a  5 de 
maio de 1907.)

(Partiu para o Perú em 6 de 
maio de 1907.)

•

Promovido...

(Regressou do Perú e conti
nuou a servir de encarre
gado de negocios em La 
Paz desde 1 de junho de 
1907 a 14 de maio de 1913.

Ministro residente.. . , .  T Venezuela. ...........
Removido.... Idem....................... Rn ni» d nr . . _

1 Promovido..., Enviado extraordinário e 
ministro plenipotenciario. Bolívia..........................

d a ta s  
DOS DECRBT08 OU 

RESOLUÇÕES

12 de nov. de 1914 

23 de abril de 191Ô

30 de dez. de 1919

16 de julho de 1890 

12 de dez. de 1890

17 de abril de 1897

28 de abril de 1897 

28 de abril de 1897 

30 de julho de 1897 

30 de nov. de 1899

10 de jan . de 1902

30 de nov. de 1903

30 de m ar. de 1904 

21 de mar. de 1906

11 de junho de 1912

12 de m ar. de 1913

15 de maio de 1913



ENVIADOS EXTRAORDINÁRIOS E MINISTROS PLENIPOTENCIARIOS

NOMES 
DOS «MPRHOADOS

Antonio Augusto 
de Brienne Car
neiro do Nasci
mento Keitosa..

Dr. Pedro de To
ledo....................

Raul Regis de 01i« 
veira..................

NOMEAÇÕES,
REMOÇÕES,

ETC.

lemovido*»*.

d em,

Nomeado.......

Removido. • .. 

Idem...........

Nomeado. 

Idem.......

Exonerado... 

Nomeado. . . .

CATEGORIAS

Tomou posse na mesma 
data.)

dem

Em licença regulamentar 
de 1 de fevereiro a  30 de 
junho de 1917.)

dem*....................................

Assumiu o exercício a  4 de 
outubro de 1917.)

Esteve em licença para tra 
tamento de saúde de 10 de 
fevereiro a 12 de outubro 
de 1919.)

(Em transito de 13 de outu
bro a 5 de novembro de 
1919.)

Assumiu o exercicio em 6 de 
novembro de 1919.)

Enviado extraordinário e mi
nistro plenipotenciario....

(Esteve em commissSo de 2( 
de novembro de 1913 a  1 c 
de abril de 1913; partiu a 
14 desse mez e tomou 
posse a  21 de m aio .)

PAIZBS 
PARA QUE FORAM 

NOMKADOS

Noruega e Dinamarca

Paraguay 20 de julho de 1917

ltalia,

Idem.

Idem.

(Partiu da Hespanha em 1 
do maio.)

(Em licença regulam entar 
de 1 de maio a 31 de ou
tubro de 1919.)

(Assumiu o exercicio em 6 de 
novembro 1919.)

Addido.........

2o secretario.

(Entrou em exercicio em 29 
de maio de 1897.)

Idem

Idem,

(Partiu em 16 de abril de 
1902 e assumiu o exercicio 
em 28 do mesmo mez.)

(Serviu de lo secretario de 28 
de abril de 1902 a  15 de 
março de 1903.)

Hespanha..

Argentina.

ltalia.

Idem.

Idem,

Estados Unidos 
America.. . . . . . .

da

DATAS 
DOS DBCRBTOS OU 

RESOLUÇÕES

4 de junho de 1914

20 de nov. de 1913

13 de out. de 1917 

28 de jan . de 1919

31 de dez. de 1895 

17 de abril de 1S97

31 de dez. de 1897 

10 de jan . de 1902



ENVIADOS EXTRAORDINÁRIOS E MINISTROS PLENIPOTENCIARIOS

NOMES 
DOS EMPREGADOS

Raul Regis de Oli
veira

NOMEAÇÕES,
REMOÇÕES,

ETC.
CATEGORIAS

I* 'I7.ES 
PARA QUE FORAM 

NOMEADOS

R em ovido.... 2 °  secretario ........................ Austria-I I uncria

(Partiu de Washington em

Idem ................

17 de março o chegou a 
Vienna em 1 de abril de 
1903.)

(Serviu de encarregado de 
negocios de 11 dc outubro 
a 10 de novembro de 1901 
e de 14 de março a 14 do 
setembro de 1905.)

Idem ........................................ Italia ............................

Promovido.... Io secretario.....................  , ♦ . . .

Designado.. . . Idem.................................................. Republica Oriental do

Removido...... Idem........... .......................................

Uruguay...................

P e rú ., ................ 1 1 , , ,

Promovido....

(Esteve em commissão no 
Rio de Janeiro até 5 do 
abril de 1910.)

(Esteve era gozo de licença 
de 6  de abril a 30 de se
tembro de 1910.)

(Serviu de encarregado de 
negocios de 1 de outubro 
de 1910 a  S de outubro do 
1911.)

(Em commissão nesta cidade 
de 16 de abril de 1912 a 8 
de maio de 1913.)

Ministro residente................ Cuba e na America

Nomeado........ Enviado extraordinário e mi-

Central......................

nistro plenipotenciario om 
commissão.................................... Idem ,,

Promovido.. . . Enviado extraordinário e
ministro plenipotenciario Japão ......................................

Removido....... Idem ..................................................... A nst.wa-TTnncrpift

Idem ............... Idem....................................... M e x ie n . .

Idem...............

(Em licença regulamentar de 
8 de maio a 7 de outubro 
de 1916.)

(Em commissão nesta cidade 
de 8 de outubro de 1916 a 8  
de janeiro 1918.)

Idem....... ............................... A 11 Qt i»i fl-TTn n rr ni •»

Nomeado....... Sub-secretario de Estado..,.

Removido...... Enviado extraordinário o mi-
nistro plenipotenciario.... F rança..........................

Exonerado, a
nedjdo............ Sub-secretario.......................

(Assumiu o exercício na 
França em 8 de maio de 
1919.)

DATAS 
DOS DECRETOS OU 

RESOLUÇÕES

19 de nov. de 1908

11 de abril de 190$ 

9 de jan. de 1909

14 de jan. de 1909 

8 de fer. de 1909

12 de m ar. de 1913

12 de m ar. ne 1913

4 de junho de 1914 

26 de abril de 1915 

31 de maio de 1916

7 de m ar. de 1917

8 de jan . de 1918

28 de jan. de 1919 

10 de abril de 1919



ENVIADOS EXTRAORDINÁRIOS E MINISTROS PLENIPOTENCIARIOS

NOMES 
DOS EMPREGADOS

NOMEAÇÕES,
REMOÇÕES,

ETC.
CATEGORIAS

PA1ZES 
PARA QUE FORAM 

NOMEADOS

Raul Regis de OU*
Rem ovido.... Enviado extraordinário e mi-

nistro plenipotcuciario.... A ustria-H ungria.......

(Deixou o exercício da Em
baixada na França em 3 
de dezembro de 1919 e está 
em cominissão na mesma 
Embaixada desde 3 de de
zembro do mesmo anno.)

Removido Idem....... ............ Ilolianda................ .I

Rinâldo de Lima
A  Rilvft......... ..... Nomeado....... Addido som vencimentos...* Austria-Hungria.......

Idem............... 2o secretario.................. .. Estados Unidos.......

(Começou a  receber venci
mentos a P jr tir  de 25 de 
maio de 1891.)

Mandado ser
v ir ............... Republica Argentina

(Serviu de 1® secretario de 
20 de junho a 25 de no
vembro de 1896 e de 30 de 
janeiro a  25 de março 
de 1897.)

Removido.. . . Idem. Japão..........................

(Partiu de Buenos Aires em 
28 de maio de 1897 e 
chegou a  Tokio em 10 de 
setembro seguinte.)

(Serviu de 1° secretario de 
10 de setembro a  31 de 
dezembro de 1S97.)

Exonerado.... Idem Idem...........................

(Deixou o exercício na mes
ma d a ta .)

Nomeado inte
rinam ente.. Idem .. ..................... . Estados Unidos.......

(Partiu em 17 de dezembro 
de 1902 e chegou a 
Washington em 8 de ja
neiro de 1908.)

(Serviu de lo secretario de 
26 de março a 22 de abri 
de 1903 ; de encarregado 
de negocios de 23 de abril 
a 13 de maio de 1903 e 
de lo secretario de 14 de 
maio de 1903 a  26 de de
zembro de 1904 e de 21 de 
fevereiro a  19 de maio 
de 1905.)

Rem ovido..., Grã-Bretanha............

(Partiu de Washington em 
25 do maio de 1905 e 
chegou a Londres em 25 
de junho seguinte.)

(Serviu de lo secretario de 
2S de junho a 14 de 
dezembro de 1905.)

DATAS 
DOS DECRETOS OU 

RESOLUÇÕES

17 de out. de 1919

17 de maio de 1920

31 de dez. de 1S95 

25 de maio de 1S9Ô

17 de junho de 1393

17 de abril de 1397

31 de dez. de 1897 

26 de nov. de 1902

31 de dez. de 1904



ENVIADOS EXTRAORDINÁRIOS E MINISTROS PI.ENIPOTENCIARIOS

KOMBB 
DOS EMPBBGADOS

NOMEAÇÕES,
REMOÇÕES,

bTC .
CATEGORIAS

PAIZBS 
PARA QUE FORAM 

NOMEADOS

DATAS 
DOS DBCRBTOS OU 

RESOLUÇÕES

Rinaldo de Lima 
e Silva............. t Promovido... • lo RA A pA tario.......................... Grã-Bretanha ............ • 3 de dez. de 1907

(Tomou posse em 8 de de
zembro de 1907.)

(Serviu de encarregado de 
negocios de 15 ae julho 
a 7 de setembro de 1908.)

(Esteve em goso de licença 
de 8 de outubro de 1908 
até janeiro de 1909.)

•

Removido.. . . Idem ..................................................... Estados Unidos.»....... 81 d e ja n . de 1909 

81 de jan . de 1909Nomeado........ Conselheiro de em baixada..

(Esteve em gozo de licença 
de 5 de janeiro a  4 de feve
reiro de 1910.)

(Serviu de encarregado de 
negocios de 5 de levereiro 
de 1910 a 10 de junho de 
1911 e de 5 de julho a 82 de 
setembro de 1911.)

Removido.. . . N o r n A P A .............................. 14 de junho de 1912
(Serviu de encarregado de 

negocios de 5 de agosto 
de 1918 a 1 de abril de 
1913.)

Removido... . Idem ........................................ R e l í r i e a ...........................  . 31 de dez. de 1912
(Serviu de encarregado de 

negocios de 16 de abril de 
1913 a ...........

Prom ovido... Ministro residente................ Equador................ T., 16 de maio de 1913
(Chegou a  Quito em 6 de se

tembro 1913.)

Idem............... Enviado extraordinário e mi
nistro plenipotenciario....

(Chegou a  La Paz a 2 de ja
neiro de 1915.)

Bolivia.......................... 4 de junho de 1914

Mandado ser
vir proviso
riam ente.... Idem........................................ Suissa__ r T. 15 de fev. de 1919

(Partiu da Bolivia a 27 de 
março.)

(Chegou a Berna em 10 de 
junho, e tomou posse a 21 
de junho de 1919.)

Adalberto Guerra 
Duval................ Nomeado....... 2o secretario. Republica Argentina.

P a r u  d d r v

nr j .  «.«a j .  jô a **

Mandado ser
vir...............

7  de out. de 189o 

22 de out. de 1895
(Partiu desta cidade em 4 de 

novembro de 1895.)

Chegou a  Assumpção em 30 
do mesmo mez.)



e n v ia d o s  e x t r a o r d in á r io s  e  m in is t r o s  p l e n ip o t e n c ia r io s

NOMES 
DOS EMPREGADOS

NOMEAÇÕES,
REMOÇÕES,

ETC.
CATEGORIAS

PA1ZES 
PARA QUE FORAM 

NOMEADOS

DATAS 
DOS DECRETOS OU 

RESOLUÇÕES

Adalberto Guerra 
Duval (Serviu de 1© secretario de 1 

de janeiro a  23 de março 
de 1895.)

Mandado re
g ressar ............... Republica A rgentina. 10 de fev. de 1898

(Partiu  deAssumpção em 5 
de abril de 1896 e chegou a 
Buenos Aires em 9 do mes
mo mez.)

Mandado ser
v ir ................................. Portugal...................... 25 de m ar. de 1395

(Partiu  de Buenos Aires em 
20 de abril de 1895 e che
gou a Lisboa em 24 de 
julho seguinte.)

(Esteve em gozo de licença 
de 29 de março a 31 de de
zembro de 1897.)

Removido. . . . Idem ......... ................................. Colombia e Equador. . 17 de abril de 1897

E x o n e r a d o  
e posto em 
d isp(o n ibill- 
dade . .  . . . . 31 de dez. de 1S97

(Estava em gozo de licença 
quando foi exonerado, não 
tendo nunca seguido para 
Colombia.)

0

(Esteve em disponibilidade 
inactiva de 1 de janeiro 
de 1898 a  31 de dezembro 
de 1902, deixando de per
tencer ao Corpo Diplo
mático em virtude do dis
posto no a r t .  14 da Con
solidação Diplomática.)

•

NTa m o  a /I n Oo M r ' p p l i )  p i n . . . . . . . . . . . . . . . R ussia......................... 31 de dez. de 1904

(Partiu em 3 de maio de 
1905 e chegou a  S. Pe- 
tersburgo èm 15 de junho 
seguinte.)

Mandado ser-
t f l  M 2o secretario................ . . • • • • Peril............................. 9 de fev. de 1905

D e c l a r a d a  
sem effoito 11 de fev. de 1906

TV* o  i / v n o / i  a

(8erviu de encarregado de 
negocios em S. Peters
burg© de 10 de setembro 
de 1906 a  5 de junho de 
1907.)

Republica A rgentina. 23 de fev. de 1907j j c b i g u a a o . . . .

('Partiu de S. Petersburgo 
em 15 de junho e chegou a 
Buenos Aires em 14 de se
tembro de 1907.)

11 dc abril de 1908T  n  a  «v\ Paraguay................. ... ....

(Partiu de Buenos Aires a 
23 e chegou a Assumpção 
a 29 de agosto de 1903.)



ENVIADOS EXTRAORDINÁRIOS E MINISTROS PLENIPOTENCIARIOS

NOMES 
DOS EMPREGADOS

Adalberto Guerra 
Dava!..................

E p  a m i n o n d a  s 
Leite Chermont

NOMEAÇÕES,
REMOÇÕES,

ETC.
CATEGORIAS

LOGARES 
PARA QUE FORAM 

NOMEADOS

(Serviu de encarregado do

Promovido....

Designado....

negocios de 30 de agosto 
de 1909 a  21 de novembro 
de 1911.)

Io secretario...................... .

Idem , ........... ....................., G rã-Bretanha.............

Conselheiro de Leffacão.......

(Serviu de encarregado de

, Promovido.... 

! Idem..............

negocios de 14 de janeiro 
a 12 de agosto de 1013 e de 
1 de maio a 6 de outubro 
de 1914.)

Ministro residente.. . . . . . . . . Colombia.................... .

Enviado extraordinário e mi-
I nistro plenipotenciario.. . . Paraguay.....................

Rem ovido.... Idem . ........... , ......................... Paizes-Baixos.............

(Esteve em commissào no

Idem.............

Rio de Janeiro de 9 de ou
tubro de 1914 a  4 de julho 
de 1910, servindo do intro- 
ductor diplomático.)

(Partiu a 5 de julho e assu
miu o exercício a 1 de 
agosto de 1916.)

Idem........................................ Allemanha..................

Nomeado.......

(Assumiu o exercicio em 14 
de maio de 1920.)

Consul..................................... S . Francisco da Cali-
Declarada sem fornia........................

elFeito a no-
meaçào....... Idem........................................ Idem.............................

Nomeado....... Idem........... ............................ Baltimore.....................

Removido... •

(Partiu a  1 de janeiro de 
1892 e assumiu o exercicio 
em 24 de maio de 1892.)

(Esteve em gozo de licença 
de 10 de fevereiro a 29 de 
agosto de 1895.)

Idem........... . . . . . . . S. P e te rsb u rg _____

Idem............... Idem ....................................... Londres........................

(Esteve era gozo de licença 
de 6 de novembro a 31 de 
dezembro de 1897.)

Exonerado e 
posto em dis
ponibilidade

(Esteve em disponibilidade 
inactiva ató 12 de fevereiro 
de 1901.)

D e s i g n a  do 
para exercer
o seu cargo Londres........................

DATAS 
DOS DECRETOS OU 

RESOLUÇÕES

25 de maio de 1911 

21 de set. de 1911

26 de mar. de 1913

1 de junho de 1911

12 de nov. de 1914 

26 de abril de 191

3 de mar. de 1920

13 de ju^ho de 1S91

14 de nov. de 1S91 

14 de nov. de 1891

12 de julho de 1895 

17 de abril de 1897

31 de dez. de 1897

24 de jan . de 1901



ENVIADOS EXTRAORDINÁRIOS E MINISTROS PLENIPOTENCIARIOS

NOMES 
DOS EMPREGADOS

NOMEAÇÕES, 
REMOÇÕES,

ETC.

E p a m i n o n d a s
Leito Chermont.|Nomeado<

CATEGORIAS
PA1ZBS 

PARA QUE FORAM 
NOMEADOS

Removido.. . .

2o secretario.......................... |Grã-Bretanha.

(Assumiu o exercício do! 
cargo em 10 do março 
de 1903.)

Serviu de lo secretario de 
10 de março de 1903 a 
31 de agosto do 1901 ; de
18 de janeiro a 16 de feve
reiro de 1905 e de 23 de 
março a 9 de maio del 
1905.)

dem........................................ IEstados Unidos.

Partiu  de Londres em 10 e| 
chegou a Washington em
19 de maio de 1905.)

Serviu de 1® secretario de|
19 de maio a  18 de agosto 
de 1905.)

C h a m a d o  a 
serviço pu
blico.........

Nomeado.

Promovido ..

DATAS 
DOS DECRETOS OU 

RESOLUÇÕES

21 de jan . de 1903

31 de dez. de 1904

Secretario da delegação bra
sileira no 3o Congresso 
Internacional Americano.

(Esteve ausente do posto por 
esse motivo de 15 de 
junho a 14 de novembro 
de 1906.)

(Esteve em gozo de licença 
de abril a 18 de setembro! 
de 1909.)

(Serviu de encarregado de 
negocios de 17 de janeiro! 
a  4 de fevereiro de 1910.)1

30 de maio de 1906

19 de julho de 1906

lo Secretario........................

| D esignado ....; Idem ....................................................... I Mexico.

(Serviu de encarregado de 
negocios de 11 de outu-

22 de jan . de 1910 

30 de julho de 1910

Removido......

iNon.eado.......

Promovido....

Exonerado e 
posto em dis
ponibilidade

C o n s i d e 
rado em dis
ponibilidade 
a c tiv a ....

Promovido....

negocios
bro de 1910 a  25 de agosto | 
de 1912.)

Idem................................ . . . . . |E s ta d o s  Unidos.

Conselheiro de Embaixada.

Ministro residente................. I Colombia.

24 de m ar. de 1913 

16 de abril de 1913 

16 de maio de 1913

• 30 de ou t. de 1913

Enviado extraordinário e 
ministro plenipoleuci&rio. j Japão e China.

(Tomon posso no Rio em 1] 
de maio de 1915.)

1 de ja n . de 1915

25 de abril dc 1915



ENVIADOS EXTRAORDINÁRIOS E MINISTROS PLENIPOTENCIARIOS

NOMES 
i 08 EMPREGADOS

NOMEAÇÕES, 
REMOÇÕES, 

ETC.
CATEGORIAS

PAIZES 
PARA QUE FORAM 

NOMEADOS

DATAS 
DOS DECRETOS OU 

RESOLUÇÕES

p a m i n o n d a s  
Leite Chermont. (Partiu em 30 de junho.]

(Assumiu o cargo a 21 de 
sotembro.)

I

1

L u i s  Guimarães 
Pilho................ N o m ead o ^ ^ Addido.rf............ ................. Republica Argentina.. 

Idem___t . T.. 11

13 de set. de 1893 

23 de dez. de 1899

14 de set. de 1901 

20 de dez. de 1901

10 de jan . de 1902

Exonerado. . . Idem........................................

Nomeado....... 2osecretario da missão espe
cial (Conferência Pan- 
Americana)......................... Mexico.......... - t .

Exonerado ••• Idem........................................ Idem ,, , , ,

Nomeado....... 2o secretario...........................

(partiu a 28 de abril de 
1002.)

Republica Oriental do 
1 U ruguay..................

(Serviu de lo secretario de 7 
de fevereiro a 11 de março 
e de 30 de abril de 1903 a 
23 de setembro de 1904.)

Exonerado e 
m a n d a d o  
servir e m 
commissão.. Idem........................................ Bolivia.................... 30 de nov. de 1903 

30 de abril de 1904

D e c l a r a d a  
sem e deito 
sua oxone- 
ração.......... Idem........................................

(Esteve em gozo de licença 
de 15 de outubro de 1904 a 
14 de abril de 19J5.)

Removido...... 2o secretario........................... Japão__, 31 de dez. de 1904
(Partiu em 2õ de abril de 

1905.)
(Chegou a Tokio em 8 de 

agosto de 1905.) [

(Serviu de encarregado de 
negocios no Japão de 9 de 
junho de 193Ô a  29 de 
março de 1909 e no Japão 
e na China de 23 de outu
bro de 1909 a  4 de novem
bro de 1910.) I

(Serviu de secretario da mis
são especial para assistir 
aos tuneraes do Imperador 
da China de 21 de abril a 
4 de maio de 1909.) 1

(Esteve em gozo de licença 
de 5 de novembro de 1910 
a  4 de outubro de 1911.)

Promovido.... 1° secretario...........'...............1 125 main Ha 4Q44
Designado.... [dem........................................ 1 Cuba e America Cen

t r a l ............................h 20 de set. de 1911
(Serviu de encarregado de 

negocios de 11 dezembro 
de 1911 a 31 de maio dei 
1913.) j



ENVIADOS EXTRAORDINÁRIOS E MINISTROS PLENIPOTENCIARIOS

NOMES 
DOS e m p r e g a d o s

L u i z  Guimarães 
Filho..................

José de Paula Ro
drigues Alves...

NOMEAÇÕES,
REMOÇÕES,

ETC.
CATEGORIAS

PAIZES 
PARA QUE FORAM 

NOMEADOS

DATAS 
DOS DECRETOS OU 

RESOLUÇÕES

Rem ovido.... Idem................................... Suittsa- - 31 de dez. de 1912 

4 de junho de 1914Promovido....

(Serviu do encarregado de 
negocios de 9 junho a 8 de 
julho de 1914.)

Ministro residonle................ Venezuela....................

(Assumiu o exercicio em Ca
racas a 21 de outubro de 
1914.)

Nomeado em
com missão . Enviado extraordinário e mi-

nistro plenipotenciario.... Idem............................. 24 de junho de 1914

Removido... •.

(Em licença regulamentar de 
a de julho a  7 de dezembro 
de 1910.)

(Esteve em commissão nesta 
cidade servindo de iutro- 
ductor diplomático de 8 de 
dezembro de 1916 a 31 de 
maio de 1917.)

Ministro residente................ Grécia.......................... 20 de julho de 1917 

8 de a g t. de 1917

D e c l a r a d a  
sem effeito 
a remoção e 
promovido.» Enviado extraordinário e mi

nistro plenipotenciario... Russia..........................

Posto .............

(Em commissão nesta ca
pital até 23 de março de 
1920.)

(Não chegou ao posto.)

Em disponibilidade............... 24 de mar» de 1990

Designado.... Enviado extraordinário e mi
nistro plenipotenciario.... Uruguay ..................... 17 de maio de 1920

Nomeado........ 2o secretario.......................... 29 de nov» de 1906

Designado.. .  • 

R em ovido....

(Serviu nesta Secretaria de 
Estado de 18 de dezembro 
de 1906 a 7 de maio de 
1907.)

Idem ....................................... íícllanda.................. .. 23 de fev» de 1907

(Partiu desta capital em 8 
de maio de 1907 e chegou 
a Haya em 5 de junho do 
mesmo anno.)

Idem..................................... Grã-Bretanha.............. 26 de fev. de 1908

(Chegou a  Londres em 28 de

Nomeado........

março de 1908.)

2° secretario da Embaixada 
Brasileirra as festas com- 
memorativas do cincoen- 
tenario da unificação da Ita lia ............................ 5 de m ar. de 1911

Promovido.... lo secretario...................... . lô de maio de 1913 

31 de maio de 1913Designado.. . . Idem........................................ Republica Argentina.
64200-920



ENVIADOS EXTRAORDINÁRIOS E MINISTROS PLENIPOTENCIARIOS

NOMBS 
DOS F.MPRBOADOS

NOMBAÇÕP.S,
RHMOÇÕBS,

ETC.
CATKQORIAS

PA1ZB8 
PARA QUB PORAM 

NOMEADOS

José de Paula Ho- 
d ri (rues Alvos (Serviu de encarregado de 

negocios de 2 a i ó  de ou
tubro de 1914 ; esteve em 
cominissào de 17 de outu
bro a  9 de dezembro de 
1913 e serviu novamente 
de encarregado de nego
cios de 1J de dezembro de 
1913 a  13 de abril de 1914.)

Nomeado........ Conselheiro de Legação.^_.

Removido. . . . Idem........................................ Belffica o Suécia...

(Serviu de encarregado de 
negocios em Stockholmo 
de 1 de marco d 1916 a 
20 de julho de 1917.)

Promovido.... Ministro residente................ Suécia..........................

(Tomou posse a 21 de julho.)

Promovido. . . Enviado extraordinário e mi
nistro plenipotenciario....

(Partiu para o Rio de a  5 de 
setembro.)

China......... .................

(Em licença regulam entar de 
1 de fevereiro a 31 de julho 
de 1919.)

Em licença sem vencimentos 
de 1 de agosto do 1919 a  1 
de levereiro de 1920.)

(Partiu para a  China em 25 
de março e assumiu o 
exercido em 5 de maio de 
1920.)

»

Annibal V o llo so  
Robcllo............... Nomeado........ Amanuense do Ministério da 

Instrucçâo Publica, Cor
reios e Telegraphos.........

Exonerado . . . Idem................................... ..

Nomeado........ Amanuense do Ministério da 
Justiça je Negocios Inte
riores....................................

•
(Tomou posse no dia 3 do 

mesmo mez.)

Exonerado.... Idem........................................

Nomeado........ Addido de Legação............... Ita lia .................

Exonerado.... Idem......................................... Idem...............

Nomeado........ Addido á  missão especial.... 

2o secretario..........................

Idem.................... r
Idem............... Colombia....... ,

(Não partiu .)

Mandado sej>
v ir............... Eatados Unidos

(Partiu para W ashington em 
19 de abril e chegou em 19 
de maio de 1905.)

DATAS 
DOS DBCKBT08 OU 

RESOLUÇÕES

29 do out. de 1914 

7 de julho de 1915

20 do julho de 1917

24 de julho de 1918

27 de out. de 1892

7 de jan. de 1899

5 de abril de 1905



ENVIADOS EXTRAORDINÁRIOS E MINISTROS PLENIPOTENCIARIOS

NOMES 
0 0 9  BMPRKGADOS

NOMEAÇÕES,
REMOÇÕES,

ETC.
CATEGORIA 9 !

PAIZBS 
PARA gUB FORAM 

NOMBADOS

DATAS 
1)09 DECRETOS 0 J 

RESOLUÇÕES

Annibal V ol loso 
Kebello........ •. (Serviu de 4<> secretario de 

15 de junho a 14 do no
vembro do 1000.)

Rem ovido.... Idem........................................ Belgirfl.......Tf___ t . T. 17 de agt. ce 1907

(Serviu de encarregado de 
negocios de 17 de fevereiro 
a 1 de março de 1908 e de 
15 de setembro a 20 de 
dezembro delUO ’•)

Esteve em gozo de licença 
de 15 de abril a 14 de se
tembro de 1911.)

Promovido.... 1° secretario.......................... 31 de maio âç 1911

Designado.. •• 

Nomeado........

Idem........................................ Portugal.................... . 21 de set. de 1911

Conselheiro de Legaçao,_tJ_. 14 de fev. de 4914

(Serviu de encarregado de 
negocios do 1 de dezem
bro de 1911 a £7 de agosto 
de 1912, de 10 de novem
bro a 25 de dezembro de 
1913. de ô de janeiro a 22 
de abril de 1914 e de 32 de 
janeiro a  17 do julho de 
í9,ô.)

(Em licença regulamentar 
de 18 do julho a  17 de do- 
zembro de 1910.)

Promovido.... Ministro residente................ Equador........T............ 22 do fev. dc 1917

(Esteve em commissào de 1 
de fevereiro a 21 de abril 
de 1917.)

(Partiu  a 23 de abril o assu- 
m u o exercício em 18 de 
julho do 1917.)

Prom ovido... Enviado extraordinário e 
ministro plonipotenciario..

(Partiu do Equador a 24 de 
outubro e chegou em Cuba 
a 22 de novembro de 1918.)

Cuba............................. 7 de agt. de 1918



MINISTROS RESIDENTES

NOMES 
DOS EMPRBGADOS

NOMEAÇÕES,
REMOÇÕES,

ETC.
CATEGORIAS

PAIZBS 
PARA QUE FORAM 

NOMEADOS

DATAS 
DOS DECRBTOS OU 

RESOLUÇÕES

L uii do Lima e
.QOvfl 1 Nomeado........ Addido...................................... I R ussia ............................ 31 de dez. de 1895

lidem . r ............ 2o secretario................... . I P o rtu g a l........................ 17 de abril de 1S97 

22 de maio de 1897[R em ovido .... Idem. ........... *............... [F rança...........................

(Entrou em exercicio do seu 
cargo a  14 de junho de 
1897.)

Exonerado.... 

1 Nomeado

Idem ....................... . Idem ............................... 31 de dez. de 1897 

21 de ja n . de 1899Idem K espanha....................

(Serviu de encarregado de 
negocios de 1 de junho 
de 1903 a  30 de abril de 
1904.)

Prom ovido. . . Io secretario .................... . Chile............................... 31 de dez. de 1901

(Chegou a  Santiago em 12 de 
agosto de 1905.)

(Serviu de encarregado de 
negocios de 1 de abril a  
4 de outubro de 1907.)

C h a m a d o  a 
serviço pu
blico............ 29 de abril de 1903

(Esteve em commissâo no 
Rio a té  3 de novembro de 
1908.)

Rem ovido.. . . Idem ........ .................... ............ I ta l ia . . . ............ ............. 17 de ou t. de 1908

vServiu de encarregado de 
negocios de 28 de julho 
de 1910 a 5 de maio de 
1911.)

Nomeado........ Conselheiro de L eg ação .. . . 25 de out. de 1911

(Esteve em commissâo de 5 
de m arço de 1913 a  21 de I 
março de 1914).

Mandado ser
v ir ................ lo  secretario .......................... AlIRfcriA.—HllTiaiMA.. . 9 de m ar. de 1914 

4 de ju n . de 1914
Prom ovido. . . M inistro residente..................1 C u b a  e A m e  r i c a  

Central.......................

Serviu de encarregado dei 
negocios em Vienna de 1 
de maio de 1914 a  29 de 
m arço de 191(5.)

1R em ovido .... dem ...........................................I Colombia.......... 17 de nov. de 1915

Esteve em licença regu la
m entar de 1 de setembro 
de 1910 a  31 de janeiro  de 1 
1917.)

Esteve em commissâo nesta 
cidado dc 17 dc fevereiro a ! 
29 de julho de 1917.)

Idem............... dem................. t ___ . Tt f t f t t C u b a e  A m e r i c a  
C entral...................... 20 de ju lho de 1917



MINISTROS RESIDENTES

KOMB»
DOS BMPBBGADOS

Luiz de Lim a e 
Silva....................

Alfredo de Almei- 
da B ra n d ã o ... .

NOMBAÇÕBS,
RKMOÇÕES,

ETC.
CATBOOBIAS

PAIZB8 
PARA QUB FORAM 

NOMEADOS

D eclarada sem 
effeito a  re
moção e re
movido........ I d e m .. . . ................................... G récia.. . . . . . Tt t ( ( i f t

Nomeado........

(Tomou posse na mesma 
data .)

(Esteve em commmissão de 
18 de março de 1917 a 
31 de janeiro de 1918.)

À d did o ...................................... G rã-B retanha............

Idem ................ 2o secretario ............................ Republica da Colom
b ia ...............................

Estados Unidos da 
America.....................

Idem ...............................

R em o v id o ....

E xonerado ....

Nomeado

(Partiu  a  3 de outubro de 
1896.)

Idem . •

Idem ................. ........... • • • • • • .

Id em .............. R ussia ......................... .

E xonerado .... 

Nomeado........

Idem............... .. Idem ................. .

Idem . • • • . • • • • • • • ................... Republica A rgentina..

Suissa............... .R em o v id o ....

Mandado ser
v ir  ............ ..

(Entrou em exercício no dia 
31 de janeiro de 1902.)

(Serviu de 1° secretario de 
31 de janeiro de 1902 a 
21 de fevereiro de 1903.)

2o S ecre ta rio ...........................

B élgica... • ...................

Removido.......

Mandado se r
v ir . .

(Serviu de encarregado de 
negocios em Berna de 3 a 
14 ae outubro de 1903.)

Tdevn ...................................... Idem ••••••••• .• • •* •••

G rã-B retanha.............

P rom ovido....

(Partiu  de BruxeUas em 8 de 
abril de 1905.)

(Serviu de lo secretario  de 
10 de maio a  28 de junho 
de 1905.)

(Regressou a  BruxeUas em 2 
de julho de 1905.)

4o QonrAtn ma............... .

t

Mexico................ ..

(Partiu  de BruxeUas em 
17 de abril e chegou ao 
Mexico em 7 de maio 
de 1906.)

(Serviu de encarregado de ne
gocios de 7 de maio de 1906 
a 8 de fevereiro de 1907.)

DATAS 
DOS DBCBBTOS OU 

RBSOLUÇÕB3

8  de a g t. de 1017

£1 de dez. de 1895

30 de ju n . de 1896

17 de abril de 1897

31 de dez. de 1897 

21 de ja n . de 1890 

lô  de m ar. de 1900 

10 de ja n . de 1902

24 de ja n . de 1902 

30 de m ar. de 1903

20 de a g t .  de 1903 

30 de m ar. de 1905

26 de m ar. de 1906
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MINISTROS RESIDENTES

NOMES 
DOS EMPREGADOS

Alfredo de Almei
da B randão ...

NOMEAÇÕES,
REMOÇÕES,

ETC.

Removido.

Idem,

Idem,

Removido.

Nomeado.

Exonerado e 
p o s t o  em 
disponibili
d a d e . . . .

C o n 8 i d o -  
rado em dis
ponibilidade 
activa..........

Promovido . . .

D esignado ....

/o^é Francisco de 
Barros Pim entel. Nomeado,

Mandado ser
v ir nesta Se
cre ta ria  de 
Estado.........

Removido.

Idem,

Idem,

CATEGORIAS
PAIZES 

PARA QUE FORAM 
NOMEADOS

lo secretario ......................... • A u stria -H u n g ria . 

R u ssia ...........................

(Partiu do Rio, onde estava 
em commissão, a  24 de 
junho de 1908.)

Idem ..........................................

(Serviu de encarregado de 
negocios de 1 de fevereiro 
a  31 de maio de 1909.)

Idem .......................................... Suissa................. ..........

(Serviu de encarregado de 
negocios de 1 de março 
de 1911 a  30 de setembro 
de 1912.)

Idem .......................................... Hespanha..................

Conselheiro de Legacão........

1° se c re ta rio .,........ ..............

Idem ..........................................

(Esteve em disponibilidade 
a té  20 de julho de 1917.)

M inistro residen te ................ China................... ..

(Partiu  p a ra  0  seu posto a 
30 de julho.)

Idem.......................................... Suécia. . t t Tt . TTttft

(P artiu  para  Stockoimo a  1 
de fevereiro e assum iu 0  
exercício a  23 de junho 
de 1919.)

2o secretario ........................... . S an ta  Sé................t , ,

(Serviu de 1 de abril a  18 de 
julho de 1905.)

Idem ........................................... G rã-Bretanha.......

(P artiu  em 19 de julho de 
1905 e chegou a  Londres 
em 25 de agosto seguin te .)

Idem ........................................... H ollanda..................... T

(Serviu de encarregado de 
negocios de 1 a  26 de ou
tubro de 1908.)

[Idem........................................... Venezuela......................

DATAS 
DOS DECRETOS OU 

RESOLUÇÕES

17 de out. de 1903

4 de jun . de 1910

24 de m ar. de 1913 

20 de m ar. de 1913

8  do abril de 1914

1 do maio de 1916

20 de julho de 1917

24 de julho do 1913

31 de dez. de 1904

30 de mar. de 1905

29 de ju n . de 1905

11 dc abril de 1908

28 de fev. de 1909



MINISTROS RESIDENTES

WOMBS 
DOB KMPBBOADOS

José Francisco do 
Barros Pimeotol

Abelardo R egas.

NOMB AÇÕES, 
REMOÇÕES, 

ETC.

Removido.

OATBGORIA8

(Cbegon a Caracas em 6 de 
abril de 1909.)

(Esteve em gozo de licença 
de £9 de agosto de 1 09 a 
28 de fevereiro de 1910 e 
em commissão de 1 de 
março a 5 de abril de 1910.)

Idem,

(P a rtia  do Rio em 6  de abril 
de 1910.)

!(Esteve em gozo de licença 
de 22 de novembro de 1910 
a 15 de fevereiro de 1911.)

PAIZBS 
PARA QUK FORAM 

NOMEADOS

Estados-Unidos.

Promovido..

Designado..

Idem ...........

Rem ovido..

Nomeado..

Io secretario.

Idem ..............

Idem .............

Idem ..............

(Servia de encarregado de 
negocios em Tokio de 8 
de dezembro de 1913 a  20 
de setembro de 1915.)

Conselheiro de Legação.

Promovido.

(Esteve em cora missão nesta 
cidade de 1 de março de 
1916 a  5 de fevereiro de 
1917.)

M inistro residente....................Venezuela

Chile..........

Japão.........

Allemanha.

Nomeado.

D esignado ....

Mandado ser
v i r ................

Designado..*.

(Era licença regulam entar 
de 17 de janeiro  a  17 de 
agosto de 1919.)

(Era transito  de 18 de agosto 
a  7 de novembro de 1919.)

(Reassum iu o exercicio em 8 
de novembro de 1919.)

2o secretario.

(Serviu nesta Secretaria de 
Estado de 7 de dezembro 
de 1906 a  26 de de março 
de 19 J7.)

Idem.

(Partiu  desta capital em 27 
de mnrço de UÔ7 e chegou 
a  Haya a  22 de maio do 
mesmo anno.)

Idem,

Chogou a  Londres a  13 de 
fevereiro de 19J8.)

Estados-Unidos,

Hollanda,

Grã-Bretanha,

DATAS 
DOS DECRETOS OU 

RESOLUÇÕES

17 de m ar. de 1910

16 de maio de 1913 

31 de maio de 1913 

25 de ag t. de 1913 

9 de julho de 1914

29 de out. de 1914

20 de julho de 1917

29 de nov. de 1906

23 de fev. de 1907

8 de jun. de 1903



- 8 8 -

MINISTROS RESIDENTES

NOMES 
DOS EMPREGADOS

Abelardo Rocas. • Nomeado........

Prom ovido....

D esignado ....

dem ................

Removido.......

Felix de Barros 
Cavalcanti de 
L acerda.........

NOMEAÇÕES,
REMOÇÕES,

ETC.

2° secretario da Embaixada 
B rasileira As testas com- 
memorativas do cincoente- 
nario da Unificação d a . . . .

Nomeado.......

R em ovido .... 

Idem........ .

Prom ovido....

Nomeado,

Mandado se r  
v ir ..............

Idem,

C h a m a d o  
serviço.

a

Mandado ser 
v ir ............

CATEGORIAS

io secretario.

Idem ..............

Idem ..............

Idem .............

PAUSES 
PARA QUE FORAM 

NOMEADOS

Italia.

P erú .................

Chile.................

(irá-B retanha,

Em coinmissâo no Rio de 
24 de abril a  5 de julho 
de 1914.)

P a rtiu  do Rio a 6 e checou 
a  Londres a 21 de julho 
de 1914.)

Conselheiro de Legaçao.

Idem ..................................

Idem ...................................

(Esteve em coin missão nesta 
cidade de 1 de abril de 1916 
a  3 de julho de 1917.)

M inistro residente.

(Partiu  em 30 de julho e as
sumiu o exercício em 16 de 
oatubro de 1917.)

(Em licença para tr a ta r  de 
seus interesses de 4 de 
agosto a  19 de novembro 
de 1919.)

(Assumiu o exercício a 20 de 
novembro de 1919.)

2o secretario.

Idem,

(Serviu de 1 de abril a 20 de 
setembro de 1905.)

Idem

(P artiu  em 21 de setembro 
de 1905 e chegou a Lon
dres em 18 de outubro 
segu in te .)

Estados Unidos. 

R ussia................

Colombia,

Venezuela,

Secretaria de Estado

Grã-Bretanha.

(Serviu nesta Secretaria de 
Estado de 16 de junho a 
27 de agosto de 1Ó07.)

Idem

(P artiu  do Rio em 28 de 
agosto e chegou ao Mexico 
em 19 de outubro de 1907.)

Mexico.

d a t a s
DOS DECRETOS OU 

RESOLUÇÕES

5 de m ar. de 1911 

16 de maio de 1913 

31 de maio de 1913 

30 de a g t .  de 1913 

25 do junho de 1914

29 de out. de 1911 

31 de m ar. de 1916 

1 de maio de 1917

20 de julho de 1917

31 de dez. de 1904 

30 de m ar. de 1905

14 de se t. de 1905

17 de maio de 1907

31 do ju i. do 1907



MINISTROS RESIDENTES

NOMES 
DOS EMPREGADOS

Felix de Barro» 
Cavalcanti del 
L acerda........

| JÍNOMBAÇÕKS, 
REMOÇÕES, 

ETC.
CATEGORIAS

PA1ZBS 
PARA QUE PORAM 

NOMEADOS

DATAS 
DOS DECRETOS OU 

RESOLUÇÕES

Removido.......

Idem,

(Serviu de encarregado de 
1 negocios de 30 de janeiro 

de 1903 a  5 de junbo de 
1909 e de 12 de agosto de 
1909 a  10 de outubro de 
1910.)

(Esteve em goso de licença 
de 12 de outubro a  9 de 
dezembro de 1910.)

2o secretario............................. | Estados Unidos.

(Chegou a  W ashington em 
I 10 de dezembro de 1910.)

Idem .....................  Dinamarca,
I Declarada sem 

effeito essa 
rem o ção ....i

i  de nov. de 1910

21 de se t. de 1911

Idem Ic*em............................... 8 de nev. de 1911
(Esteve em goso de licença 

de 10 de fevereiro a  2 de 
julho de 1912.)

Removido.. . . .  Id em,

I  Mandado ser
v ir ................

] (Assum iu o exercício em 
Bruxellas em 18 de abril 
de 1913.)

Bélgica.............................31 de dez. de 1912

Idem ...............

Promovido . . . l i o  secretario,
Portugal 27 de ju l. de 1914 

12 de nov. de 1914
(Esteve encarregado dos in

teresses do B rasil em Bru
xellas desde 19 de se
tembro de 1914 a 12 de 
maio de 1917.)

Nomeado........ Conselheiro de Legação...................................................... I29  de dez. de 1915

(De 13 de maio de 1917 a  22 
de setembro de 1913 como 
lo secretario junto  ao Go
verno Belga, no H avre.)

Removido ^ em .......................................... IEstados Unidos. 4 de fev. de 1918

|(Ein licença regulam entar 
de 10 de fevereiro a 9 de 
julho de 1913.)

Prom ovido....!M inistro  residente................... America C entral......... |$4 de jnlho de 191o

(Em commissàío nesta cidade 
de 10 de ju lho de 1918 a  25 
de junho de 1919 )

Mandado se r
v ir  em com- |
missão d e .. Introductor d ip lo m á tic o ... ........................................] 26 de junho de 1919

Exonerado a
pedido..........Idem................................................................    l d e s e t . d e  1919

Removido.......  Ministro residente..................N ornega.........................24 de m ar. de 1920
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MINISTROS RESIDENTES

NOMES 
DOS BMFBBQADOS

NOMEAÇÕES,
KRMOÇÒKS.

BTC.

C arlos Lem gruber 
Kropf.................. Nomeado

Mandado

Nomeado

E xonerado ....

Nomeado

CATEGORIAS

Addido.

Servir na Secretaria de Es
tado das Relações Exte 
riore*...................................

2o secretario,

(Partiu  em 27 de maio o che
gou a  Tokio em 10 de se
tembro de 1897.)

2o secretario.

(Serviu até 28 de fevereiro 
de 1898.)

Promotor Publico,

PAIZKS 
PARA QUK FORAM 

NOMEADOS

G rã-B ro tanha.............

Japão..............................

Japão .............................

Comarca do Carmo, 
Kstado do Rio de 
Janeiro .......................

E xonerado .... 

N om eado...

Idem ................

Exonerado.. . .  

Nomeado........

Confirmada a 
nom eação ..

M andado ser
v ir ................

M andado re
g ressa r.......

Designado----

Idem ........................... .

Promotor da Justiça,

Juiz substituto, 

Idem...................

2o secretario (servindo om 
commissão.).........................

(Partiu em 23 de setembro 
de 1903.)

(Chegou a  Berna em 22 de 
outubro de 1913.)

2o secretario,

Idem

(Serviu de 7 de junho a 31 de 
dezembro de 19o5.)

Serviu de encarregado de 
negocios de 7 de março de 
1909 a  28 de fevereiro de 
1907.)

Serviu como lo delegado á 
Conferência Internacional 
de revisão da Convenção 
de Genebra (Cruz Verme
lha) que se reuniu naquella 
cidade de 11 de junho a  6 
de julho de 1906.)

Idem,

P artiu  do Berna em í  de 
março de 1907 e chegou a 
Haya em 8 do mesmo mez.)

Idem.

Comarca de Além P a- 
rahyba, Estado de 
M inas Gerae8..........

Idem,

Idem,

Suissa.

Idem

Hespanha.

Suissa.

Hollands,

Serviu como lo secretArio 
da Delegação B rasileira 
na 2a  Conferência In terna
cional da P a i  na H aya em 
1907.) J

DATAS 
DOS DECRETOS OU 

RK80LUÇÔKS

13 de ou t. do 1896

13 de ou t. de 1896 

17 de abril de 1897

31 de dez. de 1397

20 de o u t. de 1900 

25 de fev. de 1901

13 de abril de 1901 

5 de junho de 1903 

18 de se t. de 1903

20 de a g t .  de 1903

31 de dez. de 1901 

24 do maio de 1905

18 de dez. de 1905

23 de fev. de 1907



MINISTROS RESIDENTES

n o m e s  
DOS EMPREGADOS

Carlos Lemgrubor 
Kropf...................

NOMEAÇÕES.
REMOÇÕES,

ETC.
CATEGORIAS

PAIZKS*
PARA QUE FORAM 

NOMEADOS

Prom ovido.... lo  secretario ........................... .......................................................  1

(Serviu de encarregado do 
negocios de 8 de março a 
18 do setembro de 1907.)

(Estave em gozo de licença 
de 11 de agosto a  9 de ou
tubro de 1908.

R em ovido.. . . lo itAf*reta.rio ..................... .................. U ruguav....................... S

(P artiu  do Rio em 10 de ou
tubro de 1903.)

O * . . . . . . . . . . . . .  "

Nomeado........ Conselheiro do Embaixada 
da missão especial enviada 
a Buenos Aires doi* occa- 
siao da posse do P ros!- 
dente Suens Pena

(Serviu do encarregado de 
negocios do 31 de janeiro 
a 7 do abril de 1909.)

T? A m /w irJn lo  R A C rfltftnn ........................ ............. P araguay ...................... i

D e c l a r a d a  
sem effeito a 
rem o ção ..,. THem .................................... .. Idem ..............................

(Esteve em gozo de liçença 
de 23 de março a  22 de 
abril de 1910.)

Mrtiviaa /1a
i

(Serviu de encarregado de 
negocios de 9 de julho a 7 
de setembro de 1911 e de 7 
de julho de 1912 a  lô de 
ab ril de 1913.)

R  Amnvirln Santa Sé........................

(Serviu de encarregado de 
negocios de 3 de julho a  
17 de outubro de 1913.)

lo ancrotario........................... Chiua e Japão .............

(Serviu de encarregado de 
negocios junto  á  Santa Sé 
de 12 de agosto a  21 de se
tembro de 1917 e de 27 de 
maio a  2 de julho de 1918.

Prom ovido.... M in ía tu A  Maaí/ÍArit0 Equador..................................

(Deixou a  embaixada na 
Santa Sé em 7 julho de 
1919.)

(Tomou posso nesta Secre
ta ria  de Estado em 11 de 
outubro de 1919.)

(Partiu do Rio para  Quito 
em 8 de abril e chegou a 
Quito em 15 de maio de 
1920.)

DATAS 
DOS DECRETOS OU 

RESOLUÇÕES

18 de abril de 1907

26 de se t. de 1908

25 de nov. de 1910

11 de ja n . de 1909

8 de fev. de 1909

10 de ou t. de 1910

12 de maio de 1913

9 de julho de 1914

7 de a g t .  de 1918
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PRIMEIROS SECRETÁRIOS

NOMES 
DOS EMPREGADOS

Eduardo de Lima

NOMEAÇÕES,
REMOÇÕES,

ETC.
CATEGORIAS

Ramos Nomeado........  Addido sem vencim entos...

Mandado ser
v ir nesta  Se
c re ta ria  de 
E s ta d o .. . .

{(Serviu de 3 de agosto de 
1897 a  28 de fevereiro de 
1838 e de 2Ô de setembro 
de 1898 a  11 de fevereiro 
de 1899.)

l
D e c l a r a d a  

sem  effeito
a  nomeaçío(Addidosem vencim en tos....

Nomeado........ |2<> secretario,

{(Partiu em 10 de fevereiro de 
1902 e assum iu o exercicio 
em 14 de abril de 1902.)

Mandado ser-l 
v i r ..............

PAIZKS 
PARA QUE PORAM 

NOMEADOS

Russia,

Russia. 

Id em ..

(P artiu  de S . Petersburgo 
em 1 e cbegou a  Paris em 
ô de outubro de 1902.)

Exonerado... .  I Idem

{(Recebeu vencimentos a té  13 
de março de 1903.)

Mandado ser
vir em com- 
m issão ........Idem

{(Assumiu o exercicio em 14 
de março de 1903.)

Nomeado ora 
commissào.. lidem,

França

Russia

França,

|( P artiu  de P a ris  em Ô e 
chegou a  Berlim era 9 de 
novembro de 1905.)

{(Esteve em gozo de licença 
1 de 9 de abril de 190Ô a 17 

de Janeiro de 1907.)

Allemanha,

Confirmada a  
nomeação... 2osecretario.

D esignado.... Idem.

(Serviu de encarregado de 
negocios de 1 de dezembro 
de 1908 a  28 de março de 
1909.)

Suissa.

P rom ovido ... Io secretario 

D esignado.... Idem.............

(Chegou ao Mexico em 23 de 
agosto de 1913.)

Removido....*| Idem................................

{(Partiu do Mexico a  13 de 
outubro e chegou a Madrid 
a 30 de nevemoro de 1914.)

Mexico,

Hespanha,

d a t a s
DOS DECRETOS OU 

RESOLUÇÕES

30 de julho de 1897

31 de julho de 181*7

28 de dez. de 1899 

10 de ja n .  de 1902

20 de se t. de 1902

24 de ja n . do 1903

26 de ja n . de 1903

14 de ab ril de 1905

29 de nov. de 1906 

23 de fev. de 1907

16 de maio de 1913 

31 de maio de 1913

29 de julho de 1914



PRIMEIROS SECRETÁRIOS

NOMBS 
DOS EMPREGADOS

Eduardo de Lima 
R am os................

José Joaquim do 
Lim a  e Silva Mo- 
niz de A ragão ...

NOMEAÇOES,
RBMOÇÒIIS,

ETC.

Nomeado.

CATEGORIAS

Conselheiro de Leg&çfto,

PAI/.BS  
PARA QÜR FORAM 

NOMEADOS

DATAS 
DOS DECRETOS 0 0  

RESOLUÇÕES

20 de out. de 1911

(Serviu de encarregado de 
negocios de 1 de agosto a  
17 de novembro de 1915.)

R em o v id o ....

Idem

Nomeado.

Nomeado,

Exonerado... .

D esignado.. . .

P rom ovido.... 

D esignado ....

M andado se r-
! w ................

Idem

(Assumiu o exercício em 21 
de m arço de 1916.)

(Serviu de encarregado de 
negocios de 9 de inaio de 
1916 a  23 de julho de 1917.)

lo secretario

(Esteve em licença regula
m entar de 21 de setembro 
de 191S a  22 de março de 
1919.)

(Assumiu o exercício em 1 de 
junho de 1919.)

(Serviu de encarregado do 
negocios de 17 de junho de 
1919 a  1 de maio de 1920.)

(Serviu de addido a  esta  Se
c re ta ria  de Estado de 30 
de junho de 1903 a  9 de 
maio de 1910.)

3° official desta Secretaria 
de E stado.............................

(Tomou posse na mesma 
d a ta .)

2® secretario.

(Tomou posse em 1 de juDho 
de 1911.)

3o official da Secretaria de 
E stado ...................................

(Serviu no Gabinete do Mi
nistro  de 20 de fevereiro 
de 1909 a té  13 de fevereiro 
de 1912.)

2o secretario.

(Partiu  do Rio a 20 de março 
de 1912.)

lo secretario, 

Idem ...............

(Serviu de encarregado de 
negocios de 28 d e i u n h o a  
1 de setembro de 1913 e de 
4 de abril a  28 de agosto 
de 1914.)

Idem

A rgentina,

Santa Sé,

Estados Unidos

U ruguay,

Hollanda.

22 de julbo do 1915

20 do so t. de 1913

l

10 de maio de 1910 

25 de maio de 1911

31 de maio de 1911

20 do tev. de 1912

16 de maio de 1913 

31 de maio de 1913

27 de julho de 1914



PRIMEIROS SECRETÁRIOS

NOMES 
DOS EMPREGADOS

NOMEAÇÕES,
REMOÇÕES,

ETC.
CATEGORIAS

PAIZBS 
PARA QUE FORAM 

NOMEADOS

' DATAS 
DOS DECRETOS OU 

1 RESOLUÇÕES

José Joaquim de 
Lim a e Silva Mo- 
niz de A ragào... Nom eado... Conselheiro de L eg a çâo .... 29 de out. do 1911

Idem ............... Conselheiro da Embaixada
especial para a ss is tir  á 
posse do Presidente da Re* 
publica do......................... .. Urusruav....................... 4 de m ar. de 1915

R em ovido .... i°  secretario............................ H esnanha.................... 22 de abril de 1915

(Chegou a 4 de novembro de 
1915.)

(Serviu de encarregado de 
nogocios de 18 de novem
bro de l9t5 a  17 de outubro 
de 1916.)

Idem ............ Italia - - - - - 25 de maio de 1916

(Chegou a  23 de dezembro 
de 1916.)

(Serviu de encarregado de 
negocios de 81 de julho a 
6 de outubro de 1917 e de 
18 de novembro de 1917 a 
3 de fevereiro de 1913.)

(Em licença regulam entar 
de 25 de outubro a  23 de 
dezembro de 1913 quando 
interrom peu.)

Nomeado........ lo secretario da Delegação 
da Paz em V ersailles........ 23 de dez. de 1918

•

(Entrou novamente no goso 
da licença regulam entar 
do 18 setembro de 1919 a 
12 de abril de 1920.)

R em ov ido .... lo secretario ........................... Allemanha........ 11 do m ar. de 1920
(Chegou em Berlim a 9 de 

maio de 1920.)

Arminio de Mello 
F ran co ............... Nomeado........ Addido sem vencim entos.... Bélgica.. 125 de maio de 1897

(Serviu nesta Secretaria de 
Estado até 23 de dezembro 
de 1899.)

D e c l a r a d a  
sem elfeito 
a  nomeação. Idem............................ Idem........... 23 de dez. de 1900

20 i] ú p av 4 QAANomeado........ 2o secretario..........; ........

Serviu nesta Secretaria de 
Estado de 3 de dezembro 
de 1906 a 21 de março de 
1907.)

W UC XJUV. UO lVvU

Designado.... dera........................ t nhile.. 23 de fev. de 1907

94 /Ls «va a h A 4 0(1̂
Mandado ser

vir ............... Idem..........................

Partiu em 25 de março e 
chegou a La Paz em 27 de 
abril de 1907.)

j OiIVIm . . . . . . . . . . . . . . . ei ué m ar. ue ivu/



PKIM EIROS SECRETÁRIOS

NOMES 
DOS EMPREGADOS

Arminio de Mello 
F ranco...............

NOMEAÇÕES,
REMOÇÕES,

E T C .
CATEGORIAS

[(Serviu de encarregado de 
negocios de 6 a  31 de maio 
de 1907.)

| (P artiu  de L a Paz em 9 de 
setembro e chegou a  San
tiago  em 7 de outubro de 
19o7.)

PA1ZES 
PARA QUE FORAM 

NOMEADOS

Removido....... |2o secretario.

Idem.

[(Partiu de Santiago em 9 de 
abril do 191 > e chegou a 
Copenhague a  20 de junho 
de 1910.)

|(Serviu de encarregado de 
negocios de 12 a  21 de ou
tubro de 1911.)

|(Esteve em gozo de licença 
de 1 de janeiro  a  31 de 
maio de 1912.)

lidem ........................................

Noruega e D inam arca

DATAS 
DOS DECRETOS OU 

RESOLUÇÕES

11 de m ar. de 1910

[(Serviu de encarregado de 
negocios em Bruxellas de
14 de setembro de 1912 a
15 de abril de 1913.)

Idem................ [Idem................

P rom ovido ....11° secretario,

(Serviu de encarregado de 
negocios de 1(5 de novem
bro de 1914 a  6 de julho do 
1915.)

Designado . . .  [Idem ......................................

Nomeado........ (Conselheiro de L eg ação ...

Removido . . . .  I Idem .......................................

Alberto Jorge de 
I p a n e m a  Mo
re ira ..................

[Em licença regu lam entar de 
18 de setembro de 1917 a 
17 de fevereiro de 1913.

Nomeado........ Addido,

Exonerado 

Nom eado..

(Serviu de 7 de novembro de 
1398 a 30 de janeiro de 
1900.)

Idem .......................................

2o secretario.

[(Partiu em 12 de fevereiro de 
1903 e assum iu o exercício 
em 2(5 de março de 19o3.

(Serviu de lo secretario de
1 31 de agosto de 1904 a 23 

de abril de 1905 e de 4 de 
junho a  31 de agosto de 
1906.)

(Esteve em goso de licença 
de 20 de setembro a  22 de 
outubro de 1906.)

Bélgica e Suécia,

íollanda.

U ruguay,

21 de julho de 1912

24 de m ar. de 1913 

4 de junho de 1911

G rà Bretanha,

França

Idem

Portugal,

9 de julho de 1914 

29 do dez. de 1915 

IS de abril de 1916

16 de se t. de 1898

28 de dez. de 1899 

24 de ja n . de 1903



PRIMEIROS SECRETÁRIOS

NOMB&
DOS BMPBBOÀDOS

Albarto Jorge de 
I p a  n em  a  Mo
re ira ....................

NOMEAÇÕES,
REMOÇÕES,

ETC.
CATEGORIAS

D esignado ....

Idem.

Removido.

2o secretario.

(Assumia o exercício em
I  de maio de 1907.)

(Servia de lo secretario  de
II a 27 de maio e de 20 de 
setembro a  19 de outubro 
de 1907.)

(Servia de encarregado de] 
negocios de 11 de julho a 
20 de agosto de 190o.)

(Esteve em goso de licença; 
de 5 de junno a  8 de julho 
de 1909.)

2o secretario na Conferência I 
de Direito Marítimo de 
Bruxella8........................

PA1ZBS 
PARA QUB HORAM 

NOMEADOS

Republica A rgentina.

Idem,

Prom ovido. .

D esignado...

Nomeado,

D e c l a r a d a  
sem effeito a 
d es ig n ação  
para a Ar
g e n t i n a  
rem ovido...

Mandado ser
v ir ...........

(Partiu  do Rio em 9 de julho 
de 1909.)

(Esteve no desempenho dessa 
commissão de 9 de julho a 
30 de dezembro de 1909.)

2o secretario............................  Chile,

(Chegou a  Santiago a 23 de 
abril de 1910.)

Idem ................................. ••••. ]  Hespanha

(Esteve em commissão de 31 
de março a 31 do julho dei 
1913.)

(Serviu na Em baixada em 
W ashington de 1 de agos-| 
to de 1913 a  3o de abril de!
1913.)

DATAS 
DOS DBCKUTOS OU 

RESOLUÇÕES

23 de tev. de 1907

1 de julho de 1909

23 de m ar. de 1910

31 de julho de 1912

1® secretario

Idem, I Republica A rgentina.

Conselheiro de Embaixada

10 secretario........................... Mexico,

Idem,

[Serviu do encarregado de 
negocios de cZ de outubro 
de U I i  até 1 de marco de 
1920.) 1

Partiu  dos Estados Unidos! 
em liceaça regulam entar 
em 13 de março de 1920.)

Estados Unidos,

4 de junho de 1914 

9 de julho de 1914 

25 de maio de 1915

4 d e fe v . de 1918

20 do se t. de 1913
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NOMES 
DOS EMPREGADOS

Mario P i m e n t e l  
Brandão.............

Mario de Belfort 
R am os................

PRIM EIROS SECRETÁRIOS

NOMEAÇÕES,
REMOÇÕES,

E T C .
CATEGORIAS

PAXZES 
PARA QUE FORAM 

NOMEADOS

DATAS 
DOS DECRETOS OU 

RESOLUÇÕES

(Serviu addido a es ta  Se
c re ta r ia  de Estado de 16 
de agosto do 1912 a  14 de 
fevereiro de 1913.)

2o secretario..................... . 16 de maio de 1913

(Tomou posse i.na mesma 
d a ta .)

(Serviu do official do Gabi
nete do Presidente da Re
publica de lõ de fevereiro 
de 1913 a 15 de novembro 
de 1911.)

Promovido . . .  

D esignado.... 

Removido . . . .

Io secretario ............................ 4 de junho de 1914 

9 de julho de 1914 

29 de ja n . de 1915

Jdom. .  T ......... P e rú ...............................

TH Am............. ......................... . P a rag u ay ..................  •

(P artiu  a 9 e chegou a  As- 
sumpção a  25 de fevereiro 
de 1914.)

(Serviu de encarregado de 
negocios desde 14 de m ar
ço de 1915 a té  10 de maio 
de 1917.)

TH « m Idem............. ............................ Bélgica.......................... 1 de maio de 1917

(Chegou a Bruxellas a  1 do 
setembro de 1917.)

(Serviu de encarregado de 
negocios de 25 de maio a 
1 de dezembro de 1919.)

Nomeado........ Addido sem vencim entos.... Republica A rgentina. 21 de julho de 1397

(Serviu nesta Secretaria de 
Estado até 31 de dezembro 
de 1399.)

D e c l a r a d a  
sem effeito a
nnmAA n S  n Idem .. Id em .. ........................... 28 de dez. de 1899UUUIOCÎ Avm •

Nomeado........ 2o secretario (servindo em 
Aommissãol.. . . . . . . . . . . . . . P e rú ...................... 22 de julho de 1993

(P artiu  em 25 de agosto de 
1903.)

(Serviu de encarregado de 
negocios de 10 de outubro 
de 1903 a 23 de dezembro 
de 1904.)

R  Am aví r? n 2o secretario. ............... .......... Santa Sé....................... 29 de junho de 1905

(P artiu  de Lima em 14 de 
abril de 1906 )

(Esteve em commissao de 
9 de maio a  25 de setem
bro de 1906, interrom 
pendo o tran sito .)

4290-020 7



PRIM EIROS SECRETÁRIOS

NOMBS 
DOS BMPBBOADOS

M ario de Belfort 
R am os...............

C&rlos de Ros 
ta ing  L isbôa...

NOMEAÇÕES,
REMOÇÕES,

ETC*

Mandado ser
v ir ............

D esignado....

Prom ovido. . .

Designado. . . .

Declarada sem 
citei to a  de 
signação . .  •

Nomeado,

CATEGORIAS
PAIZBS 

PARA QUB FORAM 
NOMEADOS

Idem .............................................Suissa,

(P a rtia  em 26 de setembro 
de 1906.)

(Assumiu o exercício em 151 
de novembro de 1906.)

Idem ..........................................  Portugal,

(Esteve em goso de licença 
de 10 de setembro de 1909| 
a  19 de abril de 1910.)

1° secretario . .....................

Idem ...........................................I Bolivia,

Id em ..... ................................... I Idem,

(Serviu de encarregado de 
negocios de 18 de julbo a  
26 de agosto e de 17 de no-| 
vembro a  20 de dezembro! 
de 1916.)

Conselheiro de Embaixada,

Nomeado,

Exonerado . . .

Nomeado,

Mandado ser
v ir. ..........

Mandado se
guir para o 
seu posto...

Mandado ser
v ir ..........

Era licença regulam entar de 
15 de maio a  16 de novem-l 
bro de 1918.)

(Serviu de encarregado de 
negocios de 1 de junho de 
1919 a  18 de janeiro de 
1920.) 1

Addido sem vencim entos.. . .  Japão ,

(Tomou posse em 5 de se-| 
tem bro de 1898.)

Idem, Idem,

(Serviu a té  31 de dezembro 
de 1898.)

2o secretario............................. I Equador,

Idem,

(Já servia desde 1 de janeiro 
de 1905.) 1

Chile,

Idem................

Não p a rtia .)
Equador,

Idem,

Partiu  de Santiago em 18, 
de fevereiro de 1906 e che-l 
gou a  Lima em 13 de| 
março seguinte.)

Perú,

DATAS
DOS DECRETOS OU 

RESOLUÇÕES

29 de maio de 1906

23 de fev. de 1907

4 de junho de 1914 

9 de julho de 1914

10 de julho de 1915

18 de abril de 1918

30 de junho de 1889 

2 de ja n . de 1899

31 de dez. de 1904 

24 de abril de 1905

18 de dez. de 1905

11 de fev . de 1906



PRIM EIROS SECRETÁRIOS

NOMES 
DOS EMPREGADOS

Carlos de Ros- 
ta in g  L isliô a ...

NOMBAÇOES,
REMOÇÕES,

ETC.

Removido.

Idem .

P ro m ov ido ...

D esig n ad o ....

D eclarada sem 
eífeito a  de
signação  
m a n d a d o
serv ir

R em ovido. . . .

CATEGORIAS

S(orviu de encarregado de 
negocio» de 26 de novem
bro a 25 do dezembro de 
19U7 e de 4 de junho do 
1908 a  30 de setembro de 
1910.)

Idem,

Idem

(Esteve em goso de licença 
de 28 de julho a 22 de 
dezembro de 1913.)

(Esteve em commissão de 23 
de dezembro de 1913 a  12 
de maio de 1914.)

Io secretario.

Idem

Idem,

Idem

PAIZES 
PARA QUE FORAM 

NOMEADOS

Republica A rgentina.

Ita lia .

Paraguay ,

M andado ser
v ir  proviso 
r iam e n te ...

Removido.

Nomeado.

D esignado...

(Em tran sito  de lo de ja 
neiro a  6 de novembro de 
1916.)

B o liv ia ....

Venezuela,

Idem

(P artiu  do W ashington em 
17 de abril e assumiu o 
exercicio em C aracas a  27 
de abril de 1917.)

(Serviu de encarregado de 
negocio» de 27 de abril a 
14 de outubro de 1917.)

lo secretario,

(Chegou a  Buenos Aires a 
8 ae dezembro de 1913.)

(Serviu de encarregado de 
negocios de 9 de dezembro 
de 1913 a  23 de outubro de 
1919.)

Conselheiro de Legação.

P ara  acom panhar o Ministro 
das Relações Exteriores do 
U ruguay, o Sr. J . J. Buero, 
em visita a  esta  ca p ita l.. .

(Em licença de seis mezes 
nos termos do a r t .  12 le t- 
tr a  a  do Decreto 4.061 de 
16 de janeiro  de 1920, 
desde 23 de abril de 1920.)

Estados Unidos.

DATAS 
DOS DECRETOS OU 

RESOLUÇÕES

26 de abril de 1910

25 de se t. de 1911

4 de junho de 1914 

9 de julho de 1914

10 de julho de 1915 

8 de ab ril de 1916

de nov. de 1916

Argentina, 20 de nov. de 1918

23 de nov. de 1918

1 de m ar. de 1920
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PRIMEIROS SECRETÁRIOS

NOMRS
DOS KMPKBGAPOS

NOMEAÇÕES,
REMOÇÕES,

E T C .
CATEGORIAS

PAIZES 
PARA QUE FORAM 

NOMEADOS

Pedro Leão Val
ioso N etto .......... N o m e a d o ^ ^ Auxiliar do Tribunal Arbi-

ti.nl Rl«ft QÍlAÍl*A.PAt«llA.nn__

Idem ................

IHiiollUli v A v4 UCelAV • • •

Auxiliar do Tribunal Arbi-
ti»o| IpirfvRoliviftllO• •

Exonerado . .  • Auxiliar do Tribunal Arbi-

(Serviu nossas commissõos 
do 10 de setembro de 1907 
a  23 de janeiro de 1910.)

TCAmAflíín

(Tomou posse e serviu nesta 
Secretaria de Estado de 25 
de janeiro  de 1910 a  17 de 
outubro de 1911.)

D esignado... . Idem .. . .......... I ta lia .......................... .

(Partiu a  18 de outubro e 
chegou a  Rom a em 25 de 
novembro de 1911.)

R em o v id o .... 

Prom ovido.... 

D esignado....

Idem ........................................ F ran ça ...........................

Io secretario ...................

Idem.......................................... Suissa............................

(Chegou a Berna em 4 do 
julho de 1916.)

R em ovido... . Idem.......................................... F ranca............. .............

(Chegou a  P aris  a  23 de 
maio do 1918.)

Nomeado para 
se rv ir . . . . . . lo secretario jun to  á  Dele

gação da Paz em Ver
sailles....................................

(Serviu nessa commissao até 
5 do agosto de 1919.)

Mandado ser
v ir ................ 1° secretario............................ D inam arca..........

(Chegou a  15 de agosto do 
1919, servindo desde essa 
data de encarregado de 
negocios até 23 de março 
de 1920.)

R em ovido .... lo secretario........................... Ifcalia.............., ........... t

Antonio Josá do 
Amaral Murti- 
nho...................... Nomeado........ 2o secretario .................TT

Serviu nesta Secretaria de 
Estado de 10 de dezembro 
de 1906 a  26 de março de 
1907.)

D esignado.... Idem...............................t Cuba e America Cen
t r a l ..............................

Partiu  desta Capital em 27 
de março de 1907.)

DATAS 
DOS DECRETOS OU 

RESOLUÇÕES

10 de se t. de 1907 

3 do nov. de 1933 

22 de ja n . de 1910

22  de ja n . do 1910

21 de se t. de 1911

30 de abril de 1913 

16 de fev. de 1916 

8 de abril de 1916

27 de fev. de 1913

23 de doz. de 1913

6 de a g t .  de 1919

11 de m ar. de 1920

29 de nov. de 1906

23 de fev. de 1907
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NOMES 
DOS e m p r e g a d o s

Antonio José do 
A m aral M urti-
.......................................

Gustavo de V ianna 
Kelsch..................

PRIM EIROS SECRETÁRIOS

NOMEAÇOKS,
REMOÇÕES,

E T C .
CATEGORIAS

PA IZES 
PA RA  QUE FORAM  

NOMEADOS

Prom ovido.... 

D esignado... .

Removido.......

(Assumiu o exercício em P a
nam á em 3 de julho de 
1907.)

(Serviu de encarregado de 
negocio» na America Cen
tra l a té  15 de dezembro 
de 191(3.)

(Em licença regulam entar de 
15 do dezembro do 1916 a  
15 de m aio de 1917.)

(Em commissão de 27 do 
junho a té  8 do julho.)

(De 8 a  30 de julho de 1917, 
sem vencim entos.)

lo secretario, 

Idem ..............

(Serviu do encarregado do 
negocios de 31 de julho de 
19Í7 a té  23 de setembro 
de 1919.)

Idem,

N om eado.. . ,  

Exonerado... 

N om eado... 

Exonerado.. 

N om eado...

Rem ovido..

E xonerado . .

(Em licença de dois mezes 
p a ra  t r a ta r  dos seus inte
resses desdo 24 de abril de 
1920.)

Addido sem vencim entos.. . .  

Idem ...........................................

Addido á  missão especial.. .

Idem ...........................................

2o secretario ............................

(P artiu  era l i  de maio de 
1902 e tomou posse em 28 
do mesmo mez.)

Idem,

(P artiu  de Lisboa em 26 de 
março de 1903 e chegou a 
Berlim em 27 de abril de
1903. )

(Serviu de lo secretario de 
27 de ab ril a 16 de agosto 
de 1903 e de 21 de setembro 
de 1903 a  20 de junho de
1904. )

(Dirigiu o Consulado em 
Berlim de 7 de julho a  7 
de agosto de 1904.)

(Serviu de lo secretario de 
3 de novembro de 19w5 a  27 
de março de 1907.)

Idem ........................................

America C entral

Cuba,

DATAS 
DOS DECRETOS OU 

RESOLUÇÕES

Allemanha,

Id e m .........

I ta lia .........

Id e m .........

P o rtu g a l..

Allemanha

20 de julho de 1917 

20 de julho de 1917

20 de se t. de 1919

28 de ja n . de 1898 

28 de dez. de 1899 

3 de abril de 1902 

14 de abril de 1902 

14 de abril de 1902

2 i d e j a n .  de 1903

27 de m ar. de 1907
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NOMES 
n o n  BMPRBOADOS

Gustavo de Vianna 
Kelsch................

Lucillo Antonio da 
Cunha B ueno...

PRIMEIROS SECRETÁRIOS

NOMEAÇÕES,
REMOÇÕES,

BTC.
CATEGORIAS

Nom eado...

Designado.. ••

Removido. . . .

D e c l a r a d a  
sem effeito 
essa remo
ção...........

2o secretario,

Idem .............

Idem .............

PAIZES 
PÁRA QUE FORAM 

NOMEADOS

Estados Unidos, 

Jap ão .................

Posto em dis
ponibilidade

(Esteve em disponibilidade 
inactiva de 18 de maio a 
11 de julho de 1911.)

Feito reverter 
á  effectlvi- 
dade do car
go.............

Designado. . . .

idem.

Idem, Japão,

(Serviu de encarregado de 
negocios de 17 de setembro 
de 1911 a  7 de dezembro 
de 1913.)

Removido. . . .

Mandado ser
v ir .............

Idem Grã-Bretanha.

(Chegou a Londres a 28 de 
fevereiro de 1914.)

Removido,

Idem,

Idem,

I ta l ia . .

Russia.

Chegou a Petrogrado a  14 
de setembro de 1916.)

(Serviu de encarregado de 
negocios de 15 de setembro 
de 1916 a 26 de fevereiro 
de 1919.)

Prom ovido.... Io secretario, Idem,

(Em licença regulam entar 
de 13 do julho de 1919 a 17 
de janeiro de 1920.)

R em ovido .... Idem, Hollands,

Nomeado.

Idem...............

Exonerado....

(Serre de encarregado de 
negocios desde 13 de maio.)

Amanuense desta Secretaria

(Tomou posse a  27 de maio 
de 1905.)

Auxiliar do Tribunal Arbi
tra i Brasileiro-Peruano.. .

Idem,

(Esteve na Europa em gozo 
de licença de 20 de março 
de 1908 a 19 de março de 
1909.)

DATAS 
DOS DECRETOS OU 

RESOLUÇÕES

9 de maio de 1907 

27 de jan . de 190S 

26 de abril de 1911

7 de maio de 1911 

10 de maio de 1911

30 de junho de 1911 

5 de julho de 1911

30 de se t. de 1903

27 de julho de 1911 

16 de fev. de 191*3

31 de ja n . de 1913

20 de se t. de 1919

25 de maio de 1905

2 de ja n . de 1906 

1 de a g t .  de 1997
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PRIM EIROS SECRETÁRIOS

NOMES
DOS EMPREGADOS

Lucillo Antonio da 
Cunha B ueno.. .

n o m e a ç õ e s ,
REM OÇÕES,

KTC.

Passou a . . .  

Nomeado... 

Designado..

Rem ovido.. . .

M andado ser
v ir ..............

CATP.GORIAS

3o o ffic ia l.... 

2o secretario, 

Idem..............

(Serviu nesta Secretaria até 
19 de abril de 1910. P a rtiu
Sa ra  C aracas a 20 de abril 

e 1910 e chegou a  24 de 
junho.)

(Serviu de encarregado de 
negocios de 6 de julho de 
1910 a  24 de fevereiro de 
1911 e de 12 de agosto de 
1911 a 2S de outubro de 
1913.)

2o secretario,

(Ser?iu a té  S de agosto de 
1915.)

Idem

R em o v id o ....

Idem,

(Era licença regulam entar de 
1 de dezembro de 1915 a  30 
de abril de 1916.)

PATZES 
PARA q u e  f o r a m  

NOMEADOS

Venezuela.

Allemanha

Portugal,

Idem,

Idem

(Chegou a 23 de junho de 
1916.)

Nomeado........Secretario da Embaixada
Especial p a ra  representar 
o Brasil n a  posse do Pre* 
sidente Hipólito Irigoyen.

Prom ovido...

D esignado...

Nomeado, 

Idem ........

lo secretario,

(Tomou posse na mesma 
d a ta . )

Idem,

(Serviu de encarregado de 
negocios de 16 de julho de 
1913 a  3 de janoiro de 
1919.)

Conselheiro de Legaçào,

Conselheiro da Em baixada 
Especial para a  posse do 
Presidente do U ruguay, 
D r. B. B rum ...................

(Esteve em commissão no 
Gaidnete de 12 de maio a 
30 de julho de 1919.)

(Serviu de encarregado de 
negocios de 15 de dezembro 
do 1919 a  11 de junho de
1920.)

Suissa.

Argentina,

Idem,

U ruguay,

DATAS
DOS DECRETOS OU 

RESOLUÇÕES

31 de a g t. de 1939 

4 de nov. de 1909 

23 de m ar. de 1910

12 de jun. de 1913

27 de julho de 1914

11 de ja n . de 1916 

21 de m ar. de 1916

27 de se t. de 1916. 

31 de ja n . de 1913

27 de lev . de 1913

23 de nov. de 191S

12 de fev. de 1919
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NOMES 
DOS BMPREOADOS

Godofredo de Bu
lhões...................

Jarbas Loretti da 
Silva L im a........

PRIMEIROS SECRETÁRIOS

NOMEAÇÕES ,  

REMOÇÕES, 
ETC.

CATEGORIAS
PA IZES 

PARA QUE PORAM 
NOMEADOS

DATA8 
DOS D EC R BT08 OU 

RESOLUÇÕES

Nomeado em 
commissão.. 2° secretario ........................... Bolgica........................... 4 de dez. de 1905

(Partia  em 20 de dezembro 
de 1905 e chegou a  B ru- 
xellas em 12 de janeiro  de 
1906.)

Confirmada a  
nomeação...

D esignado ....

Idem ....................... ............... 29 de nov. de 1906

Idem ........................................ .... P erú .......................... .... 23 de lev. de 1906

(Esteve em goso de licença 
de 12 de novembro do 1907 
a  11 de agosto de 1903.)

Removido....... Idem ...................................... ... ... S uissa ................................. 20 de julho de 1903 

17 de fev. de 1909Idem ............... Idem .......................................... Austria-Hnncrria. . . . . .

(Esteve em goso de licença 
de 11 de dezembro de 1913 
a  10 de maio de 1914 e em 
commissão de 11 de maio 
a 22 de dezembro de 191 i . )

Idem ............... Idem .............................. V enezuela. . . . . . 4 de junho de 1914 

3 de nov. de 1914Idem ............... Idem ...................................................................................... UpnffnAv..

(Chegou a  Montevidéo a  8 
de Janeiro de 1915.)

Prom ovido.... lo secre ta rio ........................... Idem ....................................................... 31 de ja a . de 1918 

27 de fev. de 1918

•

R em ovido.. . . Idem ...................................................................................... Grecia ...................

(Chegou a  A thenas a 15 de 
setembro de 1918.)

(Serviu de encarregade de 
negociog de 10 de outubro 
a  15 de novembro de 1918.)

Idem ................................ lo  secretario ....................................................... Sniflflfl. 28 de ja n . de 1919

(Chegou a  Berna a  26 de 
junho de 1919.)

Idem ................................ Idem .......................................... 20 de se t. de 1919

4 de dez. de 1905 

15 de fev. de 1906

Nomeado em 
com missão. 2o secretario ....................................................... P e rú ............................

Mandado ser
v i r ................................ Idem ....................................................................... A n  o f  A _ U i i n n » i * i o

(P artiu  em 21 de fevereiro de 
1906 e chegou a Vienna em 
26 de março seguinte.)

Confirmada a 
nomeação.. . Idem ...................................................................................... 29 de nov. de 1906 

23 de fev. de 1907D esignado.... Idem ............................. Ennador .......................

(Partiu  de Vienna em 5 do
março de 1907 e chegou a  
Quito em 13 de maio se
guinte.)



—  105 —

PRIMEIROS SECRETÁRIOS

NOMBS 
DO» EMPREGADOS

Jarb&8 L oretti da 
Silva L im a........

NOMEAÇÕES,
REMOÇÕES,

ETC .

Removido.

Idem,

Promovido.. . .

Designado.. ••

Tornada sem 
effeito a  re
moção para 
a  Suécia e 
m a n d a d o  
se rv ir ........

Carlos M a r t i n s  
P ereira  e Sousa Nomeado.

D esignado...

Removido.

Idem ........

Idem........

Idem ........

CATEGORIAS

Serviu de encarregado de 
negocios de 1 de abril a  18 
de julho de 1910 e do 26 de 
março de 1912 a 10 de se
tembro de 1913.)

Idem

(Esteve em com missão de 1 
de outubro de 1913 a  11 de 
fevereiro de 1911 e esteve 
em gozo do licença de 12 
de fevereiro a  1 de maio 
de 1911.)

Idem.

(Serviu de encarregado de 
negocios de 10 de dezem
bro de 1914 a  17 de julho 
de 1917.)

lo secretario,

Idem .

Idem,

(Em licença regu lam en tar 
do 1 de setembro de 1913 a 
31 de março de 1919.)

(Assumiu o exercicio em 23 
de junho de 1919.)

(Serviu de encarregado de 
negocios de 23 de junho de 
1919 a  15 de maio de 1920.)

2o secretario.

(Serviu nesta Secretaria de 
Estado de 6 de dezembro 
de 1906 a  28 de fevereiro de 
1907.)

Idem .......................................

(Partiu  desta cidade em 1 de 
março de 1907 e chegou 
em 27 do mesmo mez a 
Assumpção.)

Idem......................................

Idem.......................................

Idem.

Idem,

(Serviu de encarregado de 
negocios de 1 de outubro de 
1909 a  30 de abril de 1911.

(Esteve em gozo de licença 
de 1 de setembro de 191* 
a 31 de janeiro de 1912.

PAIZBS
PARA QUE FORAM 

NOMEADOS

Hespanha,

Equador.

Suécia.

Equador.

P araguay ,

A ustria H ungria. 

A llem anha..........

A ustria Hungria. 

R u ss ia ..................

16 de m ar. de 1914

DATAS 
DOS DECRETOS OU 

RESOLUÇÕES

2 de nov. de 1913

31 de ja n . de 1918 

27 de fev. de 1918

15 de ab ril de 1919

29 de nov. de 1906

21 de fev. de 1907

11 de abril de 1908 

9 de julho de 1908 

15 de ja n . de 1909 

17 de se t. de 1909
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PRIM EIROS SECRETÁRIOS

NOMBS 
DOS EMPREGADOS

NOMEAÇÕES, 
REM OÇÕES , 

ETC.
CATEGORIAS

PAIZES 
PARA QUE FORAM 

NOMEADOS

DATAS 
DOS DRCRETOS OU 

RESOLUÇÕES

Carlos M a r t i n s  
P ereira  e Souza (Esteve em commissão no 

Rio, de t de fevereiro de 
1912 a  9 de março de 1912.]

| |
I

Removido 2o secretario .................... ........... [ I ta l ia ....................... ...... 12 de junho de 1913

•
(Partiu  de S. Petersburgo a  1 

de julho e chegou á  Roma 
a  9 de julho de 1913 )

Mandado ser
v ir  proviso
r ia m e n te ... 2 °  secretario............................. I A ustria H un g ria ........ 20 de fev. de 1914

(Seviu de encarregado  de 
negocios de 1 a  30 de 
abril de 1914.)

(Servo de encarregado de ne
gócios desde 1 de maio de 
1916.)

Prom ovido.... lo secreta rio ........................... 31 de ja n . de 1913

•

16 de m&io de 1913

Samuel de Souza 
Leão G ra d e . . . . Nomeado........ 3 ° Official desta Secretaria 

de Estado.............................

Tomou posse na mesma 
d a ta .)

(Serviu addido ao Gabinete 
do Sub-Secretario de Es
tado de 1 de abril de 1912 
a  19 de janeiro  de 1913 e 
ao do M inistro de 20 de 
janeiro a  15 de maio de 
i913.)

(Serviu de A uxiliar da Dire
ctoria Geral dos Negocios 
Politicos e Diplomáticos 
de 4 de fevereiro a  31 de 
dezembro de 1914.

Prom ovido.... 2o official................................. 22 de abril de 1914

31 de dez. de 1914 

24 de ab ril de 1918 

24 de set. de 1919

Ha AAfc Ha 1019

Nomeado.......... Auxiliar da D irectoria G e-1 
ra l dos Negocios Politicos) 
e Diplomáticos........................ |

Prom ovido.... 1° Official...........................................

Nomeado.......... 1° secretario ................................ , i

Exonerado.... Auxiliar da D irectoria Geral 
dos Negocios Politicos e | 
Diplomáticos. . . .

D esignado.... lo secretario ....................................| Paracruav......................

UO BOVt UO 1V19

26 de se t. de 1919

Chegou a  Assumpção a  9 
de dezembro de 1919).

Luiz Avelino Gur- 
gel do A m aral.. Nomeado...........Amanuense d a  Secretaria 

de E stado............................. 25 de maio de 1905
Knt.Pftll o m  ovnn/«<nín n C V "t A  ,c m  a  v < cio

maio de 1905.)

Promovido..., 2o official............... 10 de maio de 1910
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PRIM EIROS SECRETÁRIOS

NOMBS 
DOB BMPRBOADOB

Luiz Avelino Gur- 
g e ld o  A m ara l..

Frederico de C as- 
tello B r  a  n c o 
C larck ..'.........

NOUBAÇÕBS,
REM OÇÕES,

BTC.

Nomeado.

E xonerado ....

D esignado ....

P ro m ov ido ...

D esignado ....

Removido.

Idem ..............

N om eado .... 

Idem ..............

Idem ..............

D esignado...

R em ovido ...

M andado se r
v i r ............

CA rBOORlAS

Serviu em commissão na 
Legaçao em Buenos Aires 
de 7 de ab ril a 10 de julho 
de 1012.)

2o sec rota rio,

(Tomou posse na mesma 
d ata  e esteve em commis
são a té  14 de julho de 
1013.)

2o official da Secretaria de 
E stado...................................

2o secretario.

(Partiu  do Rio a  15 de julho 
e chegou a  Santiago a 
1 de agosto de 1913.)

(Serviu de encarregado de 
nogocios de 1 de abril a  2d 
de setembro de 1917.)

lo secretario,

Idem

(Chegou ao Mexico a  22 de 
novembro de 1918 e desde 
esta  d a ta  a té  13 de junho 
de 1919 serviu de encarre
gado de negocios.)

lo  secretario

(Em licenca regulam entar de 
1 de setem bro oe 1919 a  1 
de março de 1920.)

Ficou nesta  capital ag u ar
dando or lens a té  31 de 
maio de 1920.)

Idem,

Addido sem vencim entos....

Secretario da Delegação Bra
sile ira  n a  4» Conferência 
In ternacional Americana.

2o secretario. 

Idem ..............

Idem

(P artiu  do Rio em 6 de no
vembro de 1911 e chegou 
a  Buenos Aires em 12 do 
mesmo mez.)

Idem,

(Chegou a  18 de novembro 
de 1913.)

PA IZB *
PARA ONDE FORAM 

NOMEADOS

Chile,

Mexico,

A rgentina.

Estados Unidos.

G rã-B retanha.

Uruguay.

A rgentina.

Chile,

21 de julho de 1918 

6 de s e t. de 1913

DATAS 
DOS DECRETOS OU 

RESOLUÇÕES

6 de maio de 1913

7 de maio de 1913 

2 de junho de 1913

21 de m aio de 1919

17 de m a r. de 1930

14 de fev. de 1903

23 de junho de 1910 

31 de m&io de 1911 

2 de se t. de 1911 

25 de s e t .  de 1911

15 do m a r. ds 1913
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PRIMEIROS SECRETÁRIOS

BOMBS 
DOS EMPREGADOS

NOMEAÇÕES,
REMOÇÕES,

ETC.
CATEGORIAS

PAXZES 
PARA QUE PORAM 

NOMEADOS

DATAS 
DOS DECRETOS OU 

RESOLUÇÕES

Frederico de Cas- 
trOllo B r a n c o  
C larck................. (Serviu de encarregado de 

negocios de 31 de março a  
3 de outubro de 1913.)

Idem ............, , Idem ........................................ P e rú ....................... •••• 8 do ou t. de 1913

(Em commissao no Rio de 7 
de abril a  22 de junho de 
1914.)

R em ovido.... Idem ............................. . F rança ............... 14 de junho de 1911

(Chegou a  P aris em 8 de 
julho de 1914.)

P rom ovido ... 1° secretario ........................... Idem ............................... 24 de julho de 1918

(Serviu de encarregado de 
negocios de 15 de abril a  8 
de maio de 1919.)

Carlos T a y lo r .... Nomeado........ Addido sem vencim entos.. . . Belsrica........................... 5 de ab ril de 1903

(Serviu addido a  e s ta  Secre
ta ria  de Estado de 19 de 
julho de 1912 a  15 de maio 
de 1913.)

Idem ............... 3° secretario ............................ 16 de m aio de 1913

(Tomou posse n a  mesma 
d ata  e esteve em com
missao até 27 de outubro 
de 1913.)

Designado.. . . Idem.v. ...................................... Colom bia.. 12 de junho de 1913

(Serviu de encarregado de 
negocios de 28 de janeiro 
de 1914 a  15 de maio de 
1915.)

Mandado ser
v ir................ Idem .......................................... •Tanon a rMnno 27Ade julho de 1914 

22 de ab ril de 1916Removido. . . . Idem ................................... Hesnanhft

(Assumiu o exercicio om 1 
de julho de 1916.)

Prom ovido... Io  secretario ........................... Idem. t T 24 de ju lho de 1918

(Serviu de encarregado de 
negocios de 1 a  31 de maio 
de 1919.)

Em licença regulam entar 
desde 31 de outubro de 
1919.)

Pedro de Moraes 
Barros................ Nomeado.. Addido de Le&racão............ Chile 27 de dez. de 1915 

10 de out. de 1917Nomeado........ 2o secretario............................

Promovido.... 1° secretario....................... 24 de julho de 1918 

6 do se t. de 1918D esignado.... Idem ................. A rgentina.....................
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NOMES 
DOS EMPREGADOS

Pedro de Moraes 
B arros................

Jeronym ode A vei
l s  r  F igueira  de 
M ello..................

PRIM EIROS SECRETÁRIOS

NOMEAÇÕES, 
REMOÇÕES, 

ETC.

tem o v id o .. . .

Nomeado

M andado ser
v ir ............

D esig n ad o ....

R em o v id o ..,.

Removido.

Idem

Idem,

Prom ovido.... 

Rem ovido. . .

CATEGORIAS

Csteve em commiss&o no 
Rio, servindo nesta Secre
ta r ia  de Estado desde 14 
de junho de 1916, sendo 
auxiliar do gabinete do 
m inistro de 7 de maio do 
1917 a  14 de novembro 
de 1918).

Io secretario,

Chegou a 14 de junho de 
1919).

2o secretario,

Idem,

(Serviu de 3 de abril de 1907 
a  15 de m arço de 1908.)

Idem,

(P artiu  p a ra  assum ir o seu 
posto em 16 de março de 
1908.)

Chegou a  La Paz a  27 de 
abril de 1908.)

Idem,

(Chegou a  Lim a a  14 de ou
tubro de 1908.)

(Esteve em gozo de licença 
de 13 de dezembro de 1910 
a  2 de maio de 1911.)

Idem

PAIZES 
PARA QUE FORAM 

NOMEADOS

DATAS 
DOS DECRETOS OU 

RESOLUÇÕES

Suissa............................  12 de fev. de 1919

27 de m ar. de 1907

Secretaria de Estado. 1 de abril de 1907

Bolivia...........................  25 de ja n . de 1908

P e rú .......... .......................28 de se t. de 1908

(Chegou a  Vienna em 31 de 
maio de 1911.)

Idem .........................................

(Chegou a  3 de maio de 1913.)

(S ertiu  de encarregado de 
negocios de 8 de junho a 
2 de julho de 1913.)

Idem ...........................................

(Chegou a  16 de julho de 
1918.)

lo secretario, 

Idem ..............

(Em licença regu lam en tar 
de9de 8 de janeiro  de 
1920.)

A ustria H ungria.........  21 de m ar. de 1911

S an ta  Só..........................24 de m ar. de 1913

P o rtu g a l..........................27 de fev. de 1918

Idem ............................... 7 d e a g t .  de 1918

C hile ....................   26 de ju lho  de 1919
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PRIMEIROS SECRETÁRIOS

NOMES 
DOS EMPREGADOS

NOMEAÕE8,
REMOÇÕES,

ETC.
CATEGORIAS

PAIZES 
PARA QUE FORAM 

NOMEADOS

DATAS 
DOS DECRETOS OU 

RESOLUÇÕES

Octavio F ilho .. . . (Serrln  addido a  esta Secre
ta r ia  de Estado de 24 de 
Janeiro a  9 de maio de 
1910.)

Nomeado........ 3o official da Secretaria de 
E stado................................... 10 de maio de 1910

(Tomou posse na mesma 
d a ta .)

Idem ................ 2o secretario ............................ 16 de maio de 1913

(Tomou posse na mesma 
d ata  e esteve em com- 
missão a té  30 de junho 
de 1913.)

Exonerado... . 3o official da Secretaria de 
Estado. ................................. 17 de maio de 1913 

12 de junho de 1913D esignado.... 2o se c re ta r io ........................... R.nssia. _ ________

(Em commissão nesta secre
ta r ia  a té  30 de junho de 
1913.)

(Assumiu o exercido em 22 
de agosto de 1913.)

Removido....... Idem .......................................... ÍtpS Rpfltftnhft..........

P artiu  a l e  chegou a  7 de 
outubro de 1916.)

Idem ................ Idem .......................................... 18 de out. do 1917 

27 de fev. de 1918Idem ..* .......... Idem .......................................... Estados Unidos

(Chegou a  5 de abril.)

Prom ovido.... lo secretario ........................... 26 de fev. de 1919 

21 de m ar. de 1919D esignado .... Idem .......................................... P erú ............ tT. Tft

(Chegou a  1 de abril.)

(Serve de encarregado de ne- 
goclos desde 1 de abril de 
1919.)
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SEGUNDOS SECRETÁRIOS

N0MB8 
DOS BM PBB0AD08

Paulo Coelho de

Palmeiro,

! NOMEAÇÕES, 
REMOÇÕE8, 

ETC.
CATEGORIAS

PAIZBS
PARA QUE FORAM 0 

NOMEADOS

Nomeado........ Addido sem vencimentos. •• Allemanha.................... 2'3

1Serviu addido a es ta  Secre
ta r ia  de Estado de 27 de 
dezembro a  15 de maio 
de 1913.)

I Idem ............... 2o secretario ..........................

(Tomou posse n a  mesma 
d ata  e esteve om com- 
missao a té  S de julho de 
1913.)

I D esignado.. . . Idem ........ ................................. VatiakhaIa____. . . . . . .  1!

(Chegou a  C aracas a  9 de 
setembro de 1913)

(Serviu de encarregado de 
negocios de 29 de outubro 
a  26 de dezembro de 1913 e 
de 1 de agosto a  23 de ou
tubro de 1914.)

I M andado se r-
1 vi i* . 1Id em .................................... H nllanda..................... . 2

(P artiu  de C aracas a  23 de 
novembro de 1914 e che
gou a  Hava a  21 de abril 
de lv>15.)

%

(Em licença regulam entar 
de 1 de outubro cie 1913 a  
31 de março de 1919).

(Reassumio o exercio em 25 
de maio de 1919.)

al
(Serviu addido a  e s ta  Secre

ta ria  de Estado de 2 de 
agosto a  4 de novembro 
de 1912 e ao consulado Ge
ra l ero Motevidéo d’ahi 

I a té  15 de maio de 1913.)

1 VavviaA n  a l2o secretario ..

I (Tomou posse n a  mesma 
d ata  e esteve em commis- 

1 sào a té  2 de janeiro de 1914.

I D esignado.. . . 1 T íí Am_________ . . . . . . . . . . . . . Belffica.

(P artiu  a  3 de janeiro e 
assum iu o exercício em 18 

1 de m arço de 1914.)

(Servio de encarregado de 
1 negocios de 27 de junho a  
1 12 de julho de 1914.)

I R em o v id o .... 12° secre ta rio .......................... PapA ..........................................................................................

(Em transito  de 16 de junho 
1 a  13 de agosto de 1913). •

(Era licença regularm entar 
de 13 de agosto de 1913 a 

! 13 de fevereiro de 1919).

2 7 d e ja n . de 1912

DATAS
S DECRETOS l 
RESOLUÇÕES

16 de maio de 1913

12 de ju n . de 1913

27 de ju l. de 1914

16 de maio de 1913

2 de ja n . de 1914

27 de fev. de 1913
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SEGUNDOS SECRETÁRIOS

NOMES 
DOS EMPREGADOS

NOMBAÇOES.
REMOÇÕES,

RTC.

Fernando de L ara 
P a lm e ira ............I R em ovido.. . .

João Leopoldo Mo-| 
desto L eal....

I Nomeado........

D esignado....

CATEGORIAS

2o secretario.

(Assumia o exercício a  24 de 
fevereiro do 1919)

(Serviu addido a  e s ta  Secre
ta ria  de Estado de 24 de 
julho de 1912 a  11 de fe
vereiro de 1913.)

2o secretario. 

Idem ............. .

R em ovido... .

Idem.

Idem.

João Severiano da 
Fonseca Hermes I 
Jun io r...............

Nomeado,

D esignado....

R em ovido....

(Tomou posse a  9 de junho 
de 1913.)

(Esteve em licença de 1 de 
junho a  1 de setembro ee 
de 1914.)

(Esteve ausente do posto 
sem  vencimentos de 2 se
tembro a  15 de outubro dc 
1914).

PAIZBS 
PARA QUE FORAM 

NOMEADOS

U ruguay.

Estados Unidos.

2° secretario.

(Em transito  de 12 de se
tembro de 1918 a  30 de 
abril de 1919).

2o secretario,

(Em licença regulam entar 
de 3o de abril a  30 de ou
tubro de 1919.)

2o secretario,

(Assumiu o exercício a  9 de 
jaueiro de 1920.)

(Em licença p a ra  tra ta 
mento de saude desde 1 
de maio de 1920.)

(Serviu no Consulado geral 
em P aris de 23 de dezem- 
bro de 19Í2 & 26 de abril 
de 1914.)

2o secretario.

Tomou posse em 27 de 
ab ril de 1914.)

d e m ,

P artiu  a 14 e assum iu o 
exercício a  19 de julho de 
1914.)

dem,

Chegou a  1 de janeiro  de 
1915.)

A rgentina.

Portugal,

U ruguay,

A rgen tina ,

Hespanha.

DATAS 
DOS DECRETOS OU 

RESOLUÇÕES

24 de ja n . de 1919

lô  de maio de 1913 

12 de junho de 1913

12 de set. de 1913

20 de set. de 1919

5 de dez. de 1919

22 de abril de 1914

9 de ju l. de 1914

30 de nov. de 1914
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SEGUNDOS SECRETÁRIOS

NOMES 
DOS e m p r e g a d o s

João Severino da 
Fonseca Hermes
Junior...............

NOMEAÇÕES,
REMOÇÕES,

KTC.

Rem ovido..

Lourival de Guil- 
lobel.....................

Nomeado,

Carlos Alberto de 
Moniz Gordilho.

D esignado .... 

Idem ............

Nomeado,

R em o v id o ....

Nomeado,

CATEGORIAS
PAIZES 

PARA QUB FORAM 
NOMEADOS

2° secretario,

Chegou em 3 de setembno 
de 1918.)

(Serviu de encarregado de 
negocios de 10 de feve
reiro a 6 do novembro de 
1919).

(Em licença regulam entar 
desde l i d e  fevereiro de 
1920.)

(Serviu addido a esta Se
c re ta ria  de Kstado de 1 
de maio a  31 de julho de 
1910.)

2o secretario.

(Tomou posse na mesma 
d ata  e esteve em com mis
são a té  10 de novembro de 
1914.)

Idem,

Idem.

(Partiu  a  11 e assumiu o 
exercicio a 16 de novembro 
de 1914.)

2° secretario  da Embaixada 
Especial para  represen tar 
o B rasil no 1° centenário 
da Independencia Argen
tin a ....................................

Paraguay,

Colombia......................

Republica Argentina,

DATAS 
DOS DECRETOS OU 

RESOLUÇÕES

27 de Fev. de 1913

4 de junho de 1914

9 de julho de 1914 

24 de out. de 1914

2° secretario.

(Assumiu o exercicio a 1 de 
setembro de 1917.)

(Serviu de encarregado de 
negocios de 10 de junho a 
15 de julho de 1919.)

(Serviu addido a e>ta Secre
ta r ia  de Estado de 14 de 
outubro de 1912 a  15 de 
maio do 1913.)

3o official desta Secretaria 
de E stado .............................

(Tomou posse na mesma 
data .)

(Serviu no Gabinete do sub
secretário de Estado de 7 
46 junho de 1913 a 11 de 
iulho de 1914.)

Italia.

10 de junho de 1916 

30 de Jun. de 1917

16 de maio de 1913

4290-920 8
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SEGUNDOS SKCRETAKIOS

NOMES 
DO» BMPRBOAD08

NOMEAÇÕES,
REMOÇÕES,

ETC.
CATEGORIAS

PÂ1ZB8 
PARA QUE FORAM 

NOMEADOS

DATAS 
DOS DECRETOS OU 

RESOLUÇÕES

Cario» Alberto de 
Monis Gordilho.

*

>1
1 V aiyiao Ha 4 de junho de 1914

I(Tomou posse na mesma 
1 data e esteve em commis- 
I são a té  14 de julbo de 

1914.)

I  E xonerado .... I  3o official desia Secretaria 
1 de Estado................ i de junho de 1914 

9 de julho de 19111 n . a i o n n  A r\j i / w i g u u u u .  •. •

(Partiu  a  15 de julho e assu
miu o exercício a  3 de ou
tubro de 1914.)

1 R aiyiavIHo lidam.... ...................................... I ta lia .............................. 10 de junho de 1916

(Partiu  a  8 de julho e as
sum iu o exercicio a  31 de 
julho de 1916.)

Idem, Idem.......................................... G rã-B re tan h a .............. £7 de fev. de 1918

(Partiu  a  11 do junho e 
chegou a  15 de junho de 
1918.)

Mandado ser
v ir proviso
riamente . . . Idem .......................................... Sue ria ............................. 12 de a g . de 1918

(Partiu  de Londres a  26 de 
agosto e chegou a  Sto
ckholm© a  1 de setembro 
de 1918.)

(Serviu todo o tempo de en
carregado de negocio», 
isto é de 5 de setem bro 
a  11 de julho de 1919.)

(Mandado reg ressa r a  Lon
dres, partiu  a  37 de se
tembro e chegou a  Lon
dres a  1 de outubro de 
1919.)

1[Reassumiu o exercicio em 
Londres em £  de outubro 
de 1919.) •

ctavio de Teffé | 
von HooDholtz.. Nomeado........ h Io s e c re ta r io .. ....................... 4 de jun. de 1914

<Tomou posse n a  mesma 
d a ta  e esteve em com- 
missao até £  de novembro 
de 1914.)

]D esignado....]]

(

[dem............... ................. . 4 H em  an h a .................... 9 de ju l. de 191 í

P artiu  a  3 e assum iu o exer
cicio a  £6 do novembro de 
1914.)

Mandado ser-|
% v ir......  ][dnm. . íe e 13 de ju l de 1916

i Assumiu o exercicio em 7 
de agosto de 1916)



SEGUNDOS SECRETÁRIOS

NOMES
DOS e m p r e g a d o s

NOMEAÇÕES,
REMOÇÕES, CATEGORIAS

ETC.

Octavio de Teffó 
von Hoonholtz..

Carlos Celso de 
Ouro P re to . . . .

M&ud&do ser-l 
v ir ................. |2o secretario,

Id em ................. lidem

Removido....... I Idem

Noruega.

S uissa ...

Noruega.

(Assumiu o exercio em 10 de 
janeiro  de 1920.)

[Serviu addido a  esta  Secre- 
to ria  de Estado de 4 de 
m arço a  15 de maio de 
1913.)

Nomeado......... |3o official da Secretaria de
E stado................................

(Tomou posse na mesma 
data .)

Prom ovido.. . .  2o official

T ra  ns fe r i  do 
da Secreta
r ia  de E s
tado .............. |2o secretario  de Legação,

(Tomou posse n a  mesma 
d a ta .)

D esignado.. . .  Idem.

(Assumiu o exercicio em 23 
de setem bro de 1916 e ser
viu a té  27 de abril de 
1917.)

Rem ovido......  2o secretario,

Gustavo de Souza 
Bandeira............

(Chegou & 8 de agosto de 
1917.)

PAIZBB 
PARA QUE FORAM 

NOMEADOS

Allcmanha,

Suissa

Idem ................  Idem,

(Chegou a  Londres a  27 de 
junho de 1918.)

Nomeado........ |2° secretario  da Delegação
do Brasil ao Congresso 
de Versailles

R e m o v id o .... 2o secretario.

(Chegou a  1° de agosto de 
1919.)

Mandado ser
v ir proviso-1 
r ia m e n te ...  lidem

R em o v id o .... Idem.

(Serviu addido a  esta  Secre- 
t i r i a  de Estado de 19 de 
setembro a  20 de dezembro 
de 1912 e de 3 de abril a  15 
de maio de 1913, e ao Con
solado Geral em P aris  de 
6 de janeiro  de 1913 a  2 de 
ab ril de 1913.)

Gra-Brctanha.

França.

Dinamarca. 

B élgica------

DATAS 
DOS DSCRBTO* OU 

RESOLUÇÕBS

27 de fev. de 1918 

14 de m ar. de 1919 

20 de set. de 1919

16 de maio de 1913

29 de out. de 1914

16 de lev. de 1916

23 de fev. de, 1916

8 de ju l. de 1917

27 de fev. de 121$

23 de dez. de 1918
i
30 de jun . de 1919

31 de out. de 1919
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NOME 3 
DOS EMPREGADOS

Gustavo de Souza 
B andeira ............

Carlos Elias La- 
torre L isboa....

SEGUiNDOS SECRETÁRIOS

NOMEAÇÕES,
REMOÇÕES,

BTC.

Nomeado.

Idem,

E xonerado.... 

D esignado ....

R em ovido ....

Idem,

Nomeado,

Removido, 

Idem ........

Idem

Idem

Nomeado.

Removido.

Nomeado.

CATEGORIAS

do official desta S ecretaria 
de E stado ....................... .

(Tomou posse na mesma 
d a ta .)

2o secretario ,

(Tomou posse a  13 de no
vembro de 1914 e esteve 
em commissão a té  9 de 
tevereiro de 1915.)

3o official desta S ecre taria  
de Estado...........................

2o secretario

(Partiu  a  10 de fevereiro e 
assumiu o exercicio a  4 de 
março de 1915.)

Idem,

(P artiu  a  1 de setembro de 
1915 e assum ia o exercicio 
a 3 de novembro de 1915.)

Idem,

(Em commissão nesta cidade 
de 1 de abril a 8 de junho 
e em licença de 1 de agosto 
a  30 de setembro de 1917.)

(Assumiu o exercicio em 1 de 
novembro de 1917.)

2o seorotario da Em baixada 
Especial para  assis tir d 
posse do Presidente do 
U ruguay...............................

2o secretario 

Idem ............. .

(Tomo*u posse era 12 de julho 
de 1919.)

Idem

Idem,

Addido de Legaçao, 

Idem ........................

2o secretario,

(Tomou posse na mesma 
d a ta . tendo estado addido 
a  es ta  S ecretaria de Es
tado de 22 de abril de 1912 
a  29 de m arço de 1913.)

LOGARES 
PARA QUE FORAM 

NOMEADOS

Perú,

Portugal,

Uruguay,

I ta lia ...

F rança,

P e rá .

Japão.

P er 6 ........

Hollanda,

DATAS 
DOS DECRETOS OU 

RESOLUÇÕES

16 de maio de 1913

12 de nov, de 1914

12 de nov. de 1914 

18 de ja n . de 1915

14 de a g t .  de 1915

2$ de julho de 1917

12 de fev. de 1919 

20 do ja n . de 1919 

25 de abril de 1919

20 de se t. de 1919 

5 de dez. de 1919

25 de out. de 1908 

5 de abril de 1907 

16 de julho de 1912



SEGUNDOS SECRETÁRIOS

NOMES 
DOS EMPÀEGADOS

NOMEAÇÕES,
REMOÇÕES,

ETC.
CATEGORIAS

p a I z e s
PARA QUE POR AM 

NOMEADOS

Carlos E lias La.- 
torro L isb ô a ... . |D e s ig n a d o ... . |2 °  secretario. Paraguay,

[(Partiu do Rio a 30de m arço1 
de 1913 o chegou a  Asun-! 
ción a  10 de abril de 1913.) I

[(Esteve em commissao de 15 
de junho a  4 de outubro de 
1913.)

Rem ovido....... Idem,

[(Chegou a Montevidéo em 
19 de outubro.)

(Uruguay,

Exonerado e| 
p o 8 1 o em 
d isp o n ib ili- | 
dade......... Idem,

R evertido  á  
activ idade.. Idem

I D esignado.. . .  I Idem .

i Rem ovido, . . . I  Idem

Portugal, 

I B élg ica ..

(Serviu nesta  S ecretaria de 
1 Estado de 15 de fevereiro I 

a  26 de julho de 1919.)

(Chegou a  Bruxellas em 5 de 
outubro de 1919.)

Idem, Idem Fran«;a.

Sylvio R angel de 
C astro ................. I Nomeado, Prom otor publico de G uara-| 

tin g u e tá ............................

(Serviu de curador geral 
deO rphãos e Ausentes da 
mesm a Comarca de 19 de | 
outubro de 1911 a té  22 de 
abril do 1914.)

E xonerado.. . .  Idem.

Nomeado.

Idem,

(Serviu addido a  es ta  Secre
ta r ia  de Estado de 8 de 
abril a  9 de novembro de 
1914.)

[secretario da Ju n ta  Inter-! 
nacional de Jurisconsultos. j

(Tomou posse n a  mesma 
d a ta .)

|2<> secretario de Legação.
(Tomou posse na mesma» 

d a ta .)

D esignado .. . .  Idem ......................................

E xonerado ... .  Secretario da Ju n ta  Interna-' 
cional de Juriconsultos

Grã-Bretanha.

I (Chegou <t Londres cm 22 dCil 
setembro de 1916, tendo| 
estado em tran sito  de 29: 
de junho a 21 de setembro !| 
de 1916.)

DATAS 
DOS DECRETOS O ü 

RESOLUÇÕES

l i  de m ar. de 1913

11 de se t. de 1613

22 de ju n . de 1916

15 de fev. de 1919 

15 de fev. de 1919 

25 de ju n . de 1916

31 de ou t. de 1919

20 de o u t. de 1919

20 de o u t. de 1914

10 de nov. de 1914

10 de julho de 1915

16 de fev. de 1916 

1 de maio de 1916



SEGUNDOS SECRETÁRIOS

NOMES 
DOS EMPREG ADOS

Sylvio R angel de 
C astro................

Labienno Salgado

NOMEAÇÕES,
REMOÇÕES,

ETC .

Removido.

Idem

dos Santos

_ . -V

Américo Galvao 
Bueno.................

Nomeado,

Promovido..,

Nomeado.

D esignado ..,.

Removido.

Nomeado,

Idem

Idem,

Desiguado..

Dispensado.,

CATEGORIAS

2o secretario

(Chegou a P a ris  em 1 de 
maio de 1918)

p i i z e s  
PARA QUB FORAM  

NOMEADOS

França,

Idem,

(Sorviu em P aris  a tá  22 de 
Setembro de 1913).

(Em commissao no Palacio 
da Presidência de 23 de 
de Setembro de 1913 a  4 
de outubro de 1919).

(Em transito  de \  a  10 de 
ontnbro. quando obegou 
em Buenos Aires).

3o official desta Secretaria 
de Estado.........................

2o official,

(Tomou posse na mesma 
d a ta .)

2o secretario  de Legaçao,

(Tomou posse na mesma
data.)

Idem,

(Tomou posse a  1 de agosto 
de 191o e esteve em com
missao nesta cidade a té  
27 de fevereiro de 1917.)

Idem.

P artiu  a  14 de junho o assu
miu o exercício cm 3 de no
vembro de 1918.)

Serviu de encarregado de 
negocios de 2 de fevereiro 
de 1919 a  4 de maio de 
1920.)

A uxiliar do bibliothecario 
desta Secretaria de Estado

Secretario da Ju n ta  In te rn a
cional de Ju m co n su lto s ..

2o secretario de Legaçao.

Tomou posse n a  mesma 
d a ta .)

dem,

Secretario da Ju n ta  In te rn a
cional de Ju rise on sul to s . .

(Partiu  em 17 de março e a s 
sumiu o exercício em 15 de 
maio de 1917.)

Argentina

U ruguay

China.

I ta lia ,

DATAS 
DOS D B0R BT0S OU 

RESOLUÇÕES

27 de fev. de 1913

24 de abril de 1913

l ô d e  maio de 1913 

16 de fev. de 1915

22 de junho de 1916

26 de junho de 1916

27 de fev. de 191S

4 de junho de 1914

23 de fev. de 1916 

25 de maio de 1916

25 de maio de 1916 

30 de junho de 1916



SEr,UNDOS SECRETÁRIOS

NOMES 
DOS EMPREGADOS

Américo
Bueno.

Galvào

NOMEAÇÕES,
REMOÇÕES,

E T C .
CATEGORIAS

R em ovido.. . .

I [Partiu em 8 de abril o a s 
sumiu o oxercicio em 24 
de outubro do 1919.)

Idem ................ TVlam . .......................... .. 1

(Partiu  em 13 de abril e che
gou a  W ashington em 7 
ao maio de 1920.)

.INomeado........ Addido de I^ecracão........... ..  ^

lidem ................ 2o secretario de L egaçao ... '

(Tomou posse em 1 de ou 
tubro de 1915.)

(Em commissão nesta cidade 
de 1 de outubro de 1915 a 
1 de julho do 1916.)

1 Idem ................ 2o secretario da Embaixada 
Especial para  representar 
o Brasil no lo centenário 
da Independencia A rgen- 
t in a ................... ..................

D esignado... . 2o s e c r e t a r i o ^
1 4

(Em commissão nesta cidade 
de 30 de julho do 1916 a  8 
do julho de 1917.)

(Sem vencimentos do 9 a  31 
de julho de 1917.)

(Em licença sem vencimentos 
de 1 a 31 de agosto de 1917.)

Tornada sem 
effeito a por
ta r ia  de 31 
de janeiro  de 

1 1917 e remo- 
i vido............. On . . . . . . . .

(Partiu  a  2 de setembro e as
sumiu o oxercicio a 11 de 
setembro de 1917.)

(Em licença sem vencimentos 
de 29 de setembro de 1917 a 
1 de janeiro do 1918.)

(Sem vencimentos de 2 de 
janeiro de 1918 a 20 de 
julho de 1919.)

1 Remo vido.......

(Partiu a  21 de julho e assu
miu o exercício em 13 de 
agosto de 1919.)

PAIZBS 
PARA QUE FORAM 

NOMEADOS

DATAS 
DOS DECRETOS 0 0  

RESOLUÇÕES

Estados Unifies,

11 do nov. de 1918

13 do m ar. de 1920

30 de se t. de 1915

10 de junho de 1916

Argentina 25 de julho de 191

França. 30 de nov. de 1913
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SEGUNDOS SECRETÁRIOS

NOMES 
DOS EMPREGADO

José Roberto de 
Macedo Soares.

KOMEAÇOES,
REMOÇÕES,

ETC.
CATEGORIAS

Nomeado,

Idem ................

E xonerado....

R em ovido .... 

Nomeado........

Removido. 

Idem ........

Lauro de Andrade 
Müller................

R e m o v i d o  
e tornadas 
sem effeito 
as  p o r t a 
r ia s  de 21 
de agosto e 
7 de desem- 
bro de 1913.

Removido,

Nomeado.

Idem

Auxiliar da Ju n ta  In terna
cional de Jurisconsultos..

(Serviu de secretario do Mi
nistro do Estado n a  via
gem ao Rio da P ra ta  e 
Chile de 26 de abril a  2 de 
junho de 1915.)

Addido de Legação,

Auxiliar da Ju n ta  Interna^ 
cional de Jurisconsultos..

Addido de Legação, 

2o secretario ...........

(Tomou posse na mesma 
data .)

Idem

PA IZES 
PARA QUE FORAM 

NOMEADOS

Portugal,

Suissa 

Id em ..

Uruguay,

Idem ..........................................  Hollanda,

Idem,

(Em transito  de 24 de de
zembro de 1918 a  25 de 
maio de 1919.)

(Assumiu o exercício om 26 
de maio de 19l0.)

Idem.

P ra tican te  desta S ecretaria 
de Estado..............................

(Tomou pcsse 
d a ta .)

na mesma

3o official

(Serviu addido ao Gabinete 
do M inistro de 1 de agosto 
de 1914 a  1 de novembro 
de 1915.)

(Serviu de secretario do Mi
nistro  de Estado n a  sua 
viagem ao Rio da P ra ta  e 
Chile de 26 de abril a  3 
de junho de 1915.)

(Esteve em commiss&o nos 
Estados Unidos da Ame
rica de 24 do junho a  17 
de outubro de 1916.)

(Serviu como aux iliar do
fabinete do M inistro de A 

e novembro de 1916 a  
7 de maio de 1917.)

Republica A rgentina .

Equador.

DATAS 
DOS DECRETOS OU 

RESOLUÇÕES

15 de abril de 1915

%

16 de fev. de 1916

16 de fev. de 1916 

2 de maio de 1917

20 de julho de 1917

21 de a g t .  de 1918 

7 de dez. de 1918

22 de abril de 1919

21 de m ar. de 1920 

15 de julho de 1911 

23 de fev. de 1916



SEGUNDOS SECRETÁRIOS

NOMES 
DOS e m p r e g a d o s

NOM EAÇÕES,
REMOÇÕES,

ETC .

Lauro de Andrade 
Müller................. Nomeado

CATEGORIAS
PAIZES 

PARA QUE FORAM 
NOMEADOS

2° secretario

D esignado ... .  

R em o v id o ....

! Nomeado........

E xonerado .... 

R em o v id o ....

(Tomou posse na mesma 
d a ta .)

dem ........................................... | Colombia,

dem ......................................... .ICuba.

Gastâo Paranhosl 
do Rio Branco.

Nomeado,

D ispensado.. 

N om eado ... .

2° secretario da Delegação 
do Brasil ao Congresso de| 
V ersailles..........................,

Idem,

2o se c re ta rio ..........................Estados Unidos.

Chegou a  W ashington em 
23 de outubro de 1910.)

Em com missão nesta Secre-| 
ta r ia  de Estado desde 101 
de maio de 19*0.)

(Assentou praça no exercito 
em 17 de fevereiro de 
1905 e teve baixa em 2| 
de julho de 1903.)

(Assentou praça como As
pirante de M&riuha em 2 
de abril de 1909, o foi exo
nerado, a pedido, do cargo 
de tenente graduado 
em 3 de julho do 1916.)

A judante do Commissariol 
do Brasil na Coramissão 
de Limites com a R epu
blica Oriental do U ruguay

Idem

Idem

D esignado..

Nomeado,

3o official desta Secretarial 
de Estado.......................

2° secretario  de Legação.

( Tomou posse na mesma 
data!)

Idem

Exonerado.. 

Removido...

(P artiu  em i de abril e assu
miu o exercicio em 13 de| 
ab ril de 1913.)

Official do Gabinete do Mi-| 
n istro ............... .............

'Estados Unidos,

Idem

2o secre ta rio .. . . . .   .........* • .1 G rã-B retanha..,,

(Partiu  em 12 de setembro e 
assumiu o exercicio om 21 
d<i setembro do 1919.)

DATAS 
DOS DECRETOS OU 

RESOLUÇÕES

27 de fev. de 8191

27 de fev. de 1918 

5 de nov. de 1918

23 de dez. de 1918 

3i de julho de 1919 

23 de se t. de 1919

23 de fev. de 1913

31 de dez. de 1913 

28 de jun . de 1916 

27 de fev. de 1918

27 de fev. de 1918

15 de nov. de 1918 

2ô de ju l. de 1919 

25 de ju l. de 1919



SEGUNDOS SECRETÁRIOS

NOMES

Antonio 
de 01
Filho.

Cyco de

NOMEAÇÕES. 
_ REMOÇÕES,
S  I  ETC.

CATEGORIAS
PAXZRS 

PARA ONDE FORAM 
NOMEADOS

lio
a

(Scrfiu addido a  esta Se- 
crotaria de Estado de 9 dc 
setembro de 1916 a 26 dc 
fevereiro de 1918.)

11
1

1 M nniA ft rln 2o s e c r e t a r i o . •

I  D esignado.... lidem .......................................... Bolívia...........................

I (Partiu  em 12 de maio e as- 
j sumiu o exerci cio em 24 

de junho de 1918.)

|(Serve de encarregado de 
| Negocios desde 27 de 
I  março de 1919.)

•al
• I  Nomeado____ 2o secretario de L e g a e ã o ^ ........................................

(Tomou posse a  30 de julho.)

[(Serviu de au x ilta r  do ga
binete do m inistro a té  14 
de novembro de 4918.)

I  D esignado....

Ternada sem 
I  effeito a  de

s i g n  a  c ã o  
I para o Egy- 

pto e remo- 
I  vido.............

2o secre ta rio .......................... Eírvnto....................... . 1

Idem .......................................... F ra n c a ...........................2

I Tornada sem 
j effeito a  re -  
1 moção para] 

a  F rança  e | 
rem ovido... j Idem .......................................... I ta lia .............................. 2

(Partiu  em 15 de setembro 
e assum iu o cargo em 9 
de outubro de 1919.)

>1
I  Nomeado........ |í 1° secre ta rio ...........................

[D esignado.... h

| Idem p ara  se r-1 
vir prov iso-1 
riam en te ....]!

(

[dem.......................................... EsrvDto.........................  2"

dera..............................................A rgentina.. . . lí

P a rtiu  a  31 de julho e che
gou a  17 de agcsto  de 1918)

Serviu  de encarregado de 
negocios de 31 de outubro 
a 19 de dezembro de 1918)

(

I Removido. ̂ . I l dem................................. .. ^Rt.nilAQ TTnirlno 9.

( Chegou a  "Washington em 
14 de março de 1919.)

d a t a s
DOS DECRETOS OU 

RESOLUÇÕES

21 do ju lho de 1918

11 de nov. de 1918

23 de nov. de 1818

25 de abril de 1919

10 de ju n . de 1918

21 d e ja n . de 1919

4 de o u t. de 1919



SEGUNDOS SECRETARIOS

n o m b s
DOS EMPRBQADOS

N0M BAÇÔK8.
REMOÇÕRS,

KTC.

Carlos Maximiano 
de F igueiredo ..

Nomeado

Idem

Idem 

Idem

iDesignado

Praticante.

A uxiliar do Bibliothecario,
T o m o u  posse na mesma 

data .)
3o Official desta Secretaria 

de Estado..............................

2o secretario  

Idem ..............

Themistocles da] 
Graça A ran h a .

Nomeado.

lidem ............ .

D esignado..

I Removido. 

Idem ........

Antonio Moreira] 
de A breu........

N om eado..

[Designado.

Removido.

CAT ROOM AS
PA IR S* 

l» \B A  ONDE FORAM 
NOMRAOOS

Serviu addido a  osta Secre
ta r ia  de Estado de 5 de 
agosto de 1915 a  22 de fe
vereiro de 1916.)

T o m o u  posse na mesma 
data .)

Chegou a  C aracas a  12 
de novembro de 1913.)

Serviu de encarregado de 
negocios de 17 de janeiro 
a  7 de novembro de 1919.)

(Serviu addido a esta Secre
ta r ia  de Estado de 21 de 
julho de 1915 a  15 de feve
reiro de 1916.)

Venezuela.

Addido de I.egação.

P a rtiu  a  10 de m arço e 
tomou posse a  3 de abril 
de 1916.)

2 o secretario.

Idem

(Tomou posse em 5 de no
vembro.)

Idem

Idem

(Partiu  de P aris  a  14 de ja 
neiro e chegou a  Lisboa 
a  13 de janeiro de 1920.)

(Official de Gabinete da Pre
sidência de Minas Geraes 
de 1914-1918.)

2o secretario.

Idem ............. .

Idem ...............

(Serviu como auxiliar do ga
binete do Presidente d a  
Republica de de janeiro 
de 1919 a 27 de julho de 
1919.)

França.

França.

Japão .....

Portugal

Chile..........

A rgentina.

23 de fev. de 1916

i  de nov. de 1916

27 de fev. de 4913 

7 de a g t .  de 1918 

6 de se t. de 1918

DATAS 
DOS DBCRKTOS OU 

RESOLUÇÕES

16 de fev. de 1916

24 de julho de 1913 

6 de se t. de 1918

20 de se t. de 1919 

5 de dez. de 1919

21 de julho de 1913 

6 de se t. de 1913 

11 de nov. de 1913
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SEGUNDOS SECRETÁRIOS

NOMES 
DOS EM PREGADOS

NOMEAÇÕES,
REMOÇÕES,

ETC.
CATEGORIAS

Antonio Moreira 
d© Abreu............. Rem ovido.. . .  2° secretario

(Assumiu o exercido a  23 
de outubro de 1919.)

João Avellar de 
M agalhães Cal- 
v e t......................... Nomeado,

D esignado....

Removido.

Idem.

Rubens Dunham. INomeado.

Idem........

Idem,

Removido.

[R e m o vido e 
tornada sem 
effeito a  re 
moção para  
os Es t  a  dos 
U n id o s...,

2o secretario.............

Idem ............................

(Não tomou posse.)

Idem............................

(Não tomou posse.) 

Idem ............................

(Chegou a Santiago a  19 
de fevereiro de 1919.)

Addido de Legação, 

2o secretario .......... .

(Tomou posse a 8 de janeiro 
de 1919.)

(Secretario da Em baixada 
Especial para  assistir a 
posse do Presidente do 
U ruguay.).............................

PAIZBS 
PARA QUE FORAM 

NOMEADOS

H e s p a n h a ,

Mexico.

Estados Unidos.

Chile

Uruguay,

2o secretario,

Feiippe Silviano| 
B randão..........

Nomeado.

D esignado .,..

Caio de M e 11 ol 
F ranco...........

Idem.

(Aussumiu o exercicio a  30 
de setembro de 1919.'

(Serviu addido a  esta  secre
ta r ia  de 14 de novembro 
de 1918 a  3 de fevereiro 
de lv!9.)

2o secretario.

Idem.

Nomeado,

(Partin  a  8 de iraio  e assu
miu o exercicio em 14 de 
junho de 1919.)

(Serviu addido a  esta Se
cretaria  de Estado de 4 
de dezembro de 1918 a 25 
defev . de 1919.)

2o secreto rio.

Estados Unidos.

Grécia,

Suissa.

• •

d a t a s  
d o s  d e c r e t o s  o u  

RESOLUÇÕES

2 de se t. de 1919

24 de abril do 1918 

10 de julho de 1918

1 de nov. de 19S1

15 de dez. do 1913

14 de nov. do 1916 

2 d e j a n .  de 1919

12 de fev. de 1919 

30 de ab ril de 1919

31 de maio de 1919

4 de fev. de 1919

5 de fev. de 1919 •

2G de fev. de 1919



SEGUNDOS SECRETÁRIOS

N 0 M K 3  
D O S  e m p r e g a d o s

N O M B A Ç Ò R S ,

R E M O Ç Õ E S ,

E T C .
C A T E G O R I A S

P A X Z E S  
P A R  V O N D E  F O R \ M  

N O M E A D O S

D a t a s

DOS D B C R K T O S  O U  

U E S 0 L U Ç Õ B 3

Caio de M e l l o  
Vr&nco D esignado .,. • 2o  secre ta rio ........................... S an ta  Sé....................... 3 de m ar. de 1919 

•

(Partiu  em 9 de agosto e as
sumiu o oxercicio em 4 de 
setembro de 1919.)

R u b e n s  F .  de
\ T a 11o  ............................ (Serviu addido a  esta Secre

ta ria  de Estado de 10 de 
setembro 1916 a  30 de 
abril de 1918.)

N om eado.. . . . 30  official...................... .......... 21 de ab ril de 1913

(Tomou posse em 1 de maio.

T r l A t n  . . .  . . . 2o secretario de Lecracão,.# 17 de se t. de 1919

(Tomou posse em 13 de se
tembro de 19 i3.)

F l a a i f p n  n  r l  r> 2o secretario de L egação ... Colombia. 20 do sot. do 1919J L / u a i g u a u v t  • •  •

(Chegou a  Bogotá em 15 de 
dezembro de 1919).

Joaquim de Souza 
Leão Filho . . . . . (Servia addido a  esta Secre

ta ria  de Estado de 2ô de 
junho a  30 de outubro de 
1913.)

N T r i m o n  H a 31 de out. de 1913

2o secretario de Lesracão... 17 de se t. de 1919

D osignado .,..

• r  o v v  a  v  v tvè a v  ' • v  q  f  w  ■ •  —

T Hem . . . . . . . . . . . . . Estados Unidos........... 20 do sot. de 1919

(Tomou posse em 13 de se
tembro de 1919.)

(Chegou a W ashington em 
21 de novembro de 1919).

/



CORPO CONSULAR
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LISTA DOS FUNCCIONARIOS DO CORPO CONSULAR

CÔNSULES GERAES DE I a CLASSE

Alberto Baez Conrado.
Filinto Elysio Rodrigues Vianna de Abreu.
Dario Freire.
Manoel Pinto de Souza Dantas.
José Marcellino de Moraes Barros.
José Pinto de Souza Dantas.
Helio Lobo.
José Bazileu Neves Gonzaga Filho.
Landulpho Borges da Fonseca.
José Monteiro de Godoy.
Alcino dos Santos Silva.

CÔNSULES GERAES DE 2 a CLASSE

José Maria de Campos Paradeda.
Carlos Ferreira de Araujo.
Bento Carvalho do Paço.
Augusto Sarmento Pereira Brandão.
Alfredo Varela.
José Pinto da Fonseca Guimarães.
Fabio Ramos.
Octaviano Augusto Machado de Oliveira.
Sebastião Maggi Salomon.
Francisco Pessôa de Queiroz.
Francisco Garcia Pereira Leão.
Luiz Villares Fragoso.
João Baptista Lopes.
Leonardo Olavo da Silva Castro.
Manoel da Costa Barradas.

42ÍO-330 9
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CÔNSULES DE I a CLASSE

Philomeno Padula.
Domingos de Oliveira Alves.
Alvaro da Cunha.
Hippolyto Hermes de Vasconcellos. 
Roberto de Mesquita.
Socrates Moglia.
Matheus de Albuquerque.
Joaquim Maria Pedreira Junior.
Rodrigo Heraclito Ribeiro.
Emilio de S. Felix Simonsen.
Mario Castello Branco.
Mario Savard de Saint Brisson Marques. 
Nicoláo Debbané.
George William Chester.
Mario de Azevedo.
Joaquim Eulalio do Nascimento Silva. 
Carlos Ribeiro de Faria.
Victor Ferreira da Cunha.
Guilherme Fernandes da Silva.
Carlos de Carvalho e Souza.
Manoel de Oliveira Costa.
Oscar Paranhos da Silva.
Paulo Demoro.
Annibal de Saboia Lima.
Alvaro de Magalhães.
Braz Calmon da Gama.
Eduardo Porto Ozorio Bordini.

CÔNSULES DE 2 a CLASSE

Antonio de Azambuja Cidade.
Fernando Augusto Georlette.
Carlos Carlton Coelho Cintra.
Joaquim Pereira da Costa.
Eduardo de Aguiar Vallim.
Protasio Baptista Gonçalves.
Wenceslau de Souza Guimarães.
Milton Cesar Weguelin Vieira.
José Theodoro Falcão.
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iMario de Deus Fernandes.
Mario Drolhe da Costa.
Benjamin de Carvalho e Silva.
James Philip Mee.
Antonio Felinto de Souza Bastos.
João Baptista Borges Machado.
Amynthas de Lima.
Alberto Gracie.
Aluizio Martins Torres.
João Constantino Pinto Peixoto.
João Eudoxio de Vasconcellos.
Oscar Corrêa.
Luiz de Magalhães Tavares.
Manoel da Veiga Menezes.
Filippe de Mello.
Oldemar do Amaral e Silva.
João Carlos Moniz.
Ary Werneck.
Henrique de Carvalho Marques de Hollanda. 
Carlos de Miranda da Silveira Lobo.
Jayme do Nascimento Brito.
Horacio Sully de Souza.
Alfredo de Mesquita Bastos.
José Fonseca Filho.
Fernando de Mesquita Braga.
José Calmon da Gama.
Alcides Domingos da Silva.
Alfredo Polziu.
Euribiades Barbosa Gonçalves.
Pedro Nunes de Sá.
Antonio Rabello Braga.
José Fabrino de Oliveira Bayão.
Alfredo Dias de Mello.
Mario Navarro da Costa.
Manoel Vidal Barbosa Lage.
Noé de Florambel Pinto Peixoto.
Osorio Dutra.
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INSPECTORES DE CONSULADOS

Henrique Carlos de Martins Pinheiro.
João Fausto de Aguiar.
José Custodio Alves de Souza.

ADDIDOS COMMERCIAES

Deoclecio de Campos.
Francisco Guimarães.
Narciso Peixoto de Magalhães.
Joaquim Antonio de Souza Ribeiro.
Sebastião Sampaio.
Julio Augusto Barbosa Carneiro.

ALLEMANHA

HAMBURGO 

(Consulado geral de Ia classe)

Consul geral de i 3 classe — Filinto Elysio Rodrigues Vianna de 
Abreu.

Consul de 2a classe adjundo — Milton Cesar Weguelin Vieira. 
Auxilíares — Odon Sarmento, Alfredo Retumba, José A. de 

Sampaio Guimarães, Benedicto Costa e Demetrio de Toledo.

BREMEN 

(Consulado de Ia classe)

Consul geral de 2a classe — Bento Carvalho do Paço.
Auxilíares — Paulo de Souza Dantas e Henrique Schüler.

BERLIM 

(Consulado de Ia classe)

Consul de 2a classe — José Fabrino de Oliveira Bayão.

ARGENTINA

BUENOS-AIRES 

(Consulado geral de 1» classe)

Consul geral de ia ciasse — Alcino dos Santos Siiva.
Cônsul de 2* classe adjuncto — Oldemar do Amaral e Silva.



Auxiliares — Julio Mirellis Garcia, Raul Conrado, Raul de Santa 
Marinha, W aldemar de Araujo e Ildefonso Falcão.

ROSARIO DE SANTA FÊ 

(Consulado de Ia classe)

Consul de iA classe — Socrates Moglia.
Auxiliar  — Ildefonso Navarro Leitão.

POSADAS 

(Consulado de l*4 classe)

Consul de / a classe — Paulo Demoro.
Auxiliar  — Antonio Barroso Fernandes Filho.

ALVEAR 

(Consulado de 2a classe)

Consul de 2a classe — Carlos Carlton Coelho Cintra.

PASO DE LOS LIBRES 

(Consulado de 2a classe)

Consul de 2a classe — Manoel Vidal Barbosa Lage

SANTO TOMÉ 

(Consulado de 2a classe)

Consul de 2a classe — Protasio Barbosa Gonçalves.

AUSTRIA

VIENNA 

(Consulado de 2a classe)

Consul de 2a ciasse — Fernando de Mesquita Braga.

BÉLGICA

ANTUÉRPIA 

(Consulado geral de Ia classe)

Consul g;eral de ia classe — Manoel Pinto de Souza Dantas.
Consul de 2a classe adjuncto — Fernando Augusto Georlette. 
Auxiliares — Nicanor de Oliveira, Christiano do Valle Junior e 

Lucien Turqué.
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BOLIVIA

VILLA BELLA 

(Consulado de I® classe)

Consul de /a classe — Joaquim Maria Pedreira Junior.

COBIJA 

(Consulado de 1* classe >

Consul de / a classe — Braz Calmon da Gama.
Auxiliar — Santerre Guimarães.

CHILE

VALPARAISO 

(Consulado geral de 2a classe)

Consul geral de 2a classe — Augusto Sarmento Pereira Brandão. 
Auxiliar — Raul Vacchias.

CHINA

SHANGHAI 

(Consulado de 2a classe)

Consul de 2a classe — Manoel da Veiga Menezes.

EGYPTO

ALEXANDRIA 

(Consulado de 2a classe)

Consul de ix classe — Annibal Saboia Lima.

ESTADOS UNIDOS

NOVA YORK 

(Consulado geral de Ia classe)

Consul geral de /a classe —  Helio Lobo.
Consul de 2a classe adjuncto— João Carlos Moniz.
Auxiliares — Henrique Carlos dc Martins Pinheiro Filho, David Mo- 

retzon, Renato de Macedo Sodré, Antonio Augusto de Souza Bandeira,



Gabriel de Andrade, Jayme Morse, Arthur dos Guimarães Bastos, 
Jorge de S. Clemente, João Carlos de Mesquita Telles e Alfredo Gusmão 
da Silva Barreto.

NOVA ORLEANS 

(Consulado da Ia classe)

Consul de /“ chsse — Victor Ferreira da Cunha.
Auxiliar  — Carlos de Escobeiro Fernandes.

NORFOLK 

(Consulado geral de 2* classe)

Consul geral de 2a classe — Francisco Garcia Pereira Leão- 
Auxiliares — Mario Gasparoni e Pedro Alpoim.

CHICAGO

• (Consulado de 2a classe)

Consul dc 2a classe — Pedro Nunes de Sá.

SÃO LUIZ 

(Consulado de 2* classe)

Consul de 2a classe — Aluizio Martins Torres.

BALTIMORE 

(Consulado de 2a classe)

Consul de 2a classe — Luiz de Magalhães Tavares.

FRANÇA E POSSESSÕES

PARIS

(Consulado geral de Ia classe)

Consul geral de /“ classe — José Pinto de Souza Dantas.
Consul de /* classe adjundo — Mario Navarro da Costa.
Auxiliares — Eduardo Agostini, Roberto Beltrão, W aldemar 

Mendes de Almeida, José Severiano de Rezende e Pedro de Alcantara 
Nabuco de Abreu Filho.

HAVRE
I

(Consulado geral de 2a classe)

Consul geral de /a Classe — José Monteiro de Godov.O  «*I
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Consul de 2a classe adjunclo — Alfredo Polzin.
Auxiliares — Caio de Moraes Barros, Raul Gaia, François lluiban

e Maurício Morei.
BORDÈOS 

(Consulado geral de 2a classe)

Consul geral de 2a classe — Octaviano Augusto Machado de 
Oliveira.

Auxiliares — Theodoro Ribeiro Junior e Louis Espinasse.

BOULOGNE-SUR-MER 

(Consulado de 2a classe)

Consul de /a classe — Alvaro da Cunha.

CHERBURGO 

(Consulado de 2a classe)

Consul de 2a classe — Manoel de Oliveira Costa.

MARSELHA 

(Consulado de Ia classe)

Consul de /a classe — Roberto de Mesquita.
Auxiliares — Antonio C. de Moreira Telles e José de Carvalho e 

Silva.
%

LA ROCH ELLE- PALLICE 

(Consulado de 2a classe)

Consul de 2a classe — João Baptista Borges Machado.

LYON 

(Consulado de 2a classe)

Consul de 2a classe— Antonio Filinto de Souza Bastos.

DAKAR 

(Consulado de 2a classe)

Consul de 2a classe — Noé de Florambel Pinto Peixoto.

CAYENNA 

(Consulado de 2a classe

Consul de 2a classe — João Constantino Pinto Peixoto.



GRÃ-BRETANHA E POSSESSÕES

LIVERPOOL 

(Consulado geral de Ia classe)

Consul geral de /s classe — Dario Freire.
Consul de 2a classe adjuncio — James Philipp Mee.
Auxiliares — William Howarth, William Punshon, Joaquim Pinto 

Monteiro, Ubirajara Nogueira Reys e Alberto Cavalcanti.

LONDRES 

(Consulado geral de 2a classe)

Consul geral de 2a classe — José Maria de Campos Paradeda.
Consul de 2a classe adjuncio — Oscar Corrêa.
Auxiliares — Arnaldo Guimarães, Alfredo Carlos Morgan e Antonio 

dos Santos Torres.
CARDIFF 

(Consulado de V' classe)

Consul de i*- classe — Domingos de Oliveira Alves.
Auxiliar  — Thomaes de Roossel Brookes.

GLASGOW 

(Consulado de Ia classe)

Consul de /& classe — Joaquim Eulalio do Nascimento Silva. 
Auxiliares — William Smith e Narciso Braga.

MANCHESTER 

(Consulado de Ia classe)

Consul de /a classe — George William Chester.
Auxiliares — José Enéas Ferraz Filho e Tertius Anslow.

SOUTHAMPTON 

(Consulado de 2a classe)

Consul de 1a classe — Hyppolito Hermes de Vasconcellos.
A uxiliar  — John de Grouchy.

CALCUTÁ 

(Consulado de 2a classe)

Consul de /a classe — Mario Savard de Saint-Brisson Marques.
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HALIFAX 

(Consulado de 2* classe)

Consul de 2a classe — Mario de Deus Fernandes.
Auxiliar — Antonio de Brandão Mendes.

BARBADOS 

(Consulado de 2a classe)

Consul de 2* classe — Amyntas de Lima.

BOMBAIM 

(Consulado de 2a classe)

Consul de 2*classe —  Antonio Rabelio Braga.

SYDNEY 

(Consulado de 2a classe)

Consul de 2a classe —  Guilherme Fernandes da Silva.

HESPANHA

BARCELONA 

(Consulado geral de Ia classe)

Consul geral de / a classe — Landulpho Borges da Fonseca.
Consul de 2a classe adjuncto — Alfredo Dias de Mello.
Auxiliares — Francisco Gualberto de Oliveira Filho e Francisco 

Sebastian.

CADIZ 

(Consulado de I a classe)

Consul de /a classe — Matheus de Albuquerque.
Auxiliar — Paulo Coelho Rodrigues.

VIGO 

(Consulado de 2a classe)

Consul de 2a classe — Carlos de Carvalho e Souza.
Auxiliar — Manoel Diaz.



HOLLANDA

AMSTERDAM 

(Consulado geral de 2 l classe)

Consul geral de 2a classe — Leonardo Olavo da Silva Castro. 
Auxiliares — José de Moura Vianna e Alex Georlette

ROTTERDAM 

(Consulado de 2 l classe)

Consul de 2a classe — Mario Costa.
A uxiliar  — Alfredo dos Santos Couceiro.

ITALIA

GENOVA 

(Consulado geral de Ia classe)

Consul geral de i a classe — José Marcellino de Moraes Barros. 
Consul de 2a classe adjundo  — Ary Werneck.
Auxiliares — José Rodrigues Martins, João Rodrigues Martins, 

Joaquim Pinto Dias e Cândido Louza.

TRIESTE 

(Consulado de Ia classe)

Consul geral de 2a classe — Alfredo Varela.
Auxiliar — André Luxich.

NÁPOLES 

(Consulado de Ia classe)

Consul de za classe — Philomeno Padula.
Auxiliares — Eugenio Oddino e Enrico La Camera.

LIVORNO 

(Consulado de 2Ü classe)
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Consul de za classe — Mario Castcllo Branco.
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MILÃO

(Consulado de 2 ‘ classe)

Consul de 2a classe— Eduardo de Aguiar Vallim.

JAPÃO

YOKOHAMA 

(Consulado geral de 2* classe)

Consul geral de 2a classe — Fabio Ramos.

KOBE 

(Consulado de 2a classe)

Consul de 2a classe — Osorio Dutra.

NORUEGA

CHRISTIANIA 

(Consulado de Ia classe)

Consul geral de 2a classe — Luiz Villares Fragoso. 
Auxiliar — Felippe de Santa Cruz Guimarães.

PARAGUAY

ASSUMPÇÃO 

(Consulado geral de 2a classe)

Consul geral de 2a classe — Carlos Ferreira de Araujo. 
Auxiliar — Claudionor Augusto de Campos.

PERU’

IQU1TOS 

(Consulado de Ia classe)
ér

Consul de /“ classe — Rodrigo Heraclito Ribeiro. 
Consul de 2a classe adjundo — Felippe de Mello.
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PORTUGAL

LISBOA

(Consulado geral de 1 • classe)

Consul aeral de /> classe -  José Bazileu Neves Gonzaga Filho. 
K  *  *  d —  adjunclo — Henrique de Carvalho Marques

^  -  Joaquim Clington. Heraldo Pederneiras, Carlos

Noronha e Jorge Clington.

PORTO 

(Consulado geral de 2a classe)

T r ^ - m T dã “ i f f l T S a z o  da Cos,a 
M oraes,Tntonio Pinto Chaim, Ernesto dos Campos Velho, Manoel de 

Mattos e Quintino Gramacho.

f u n c h a l

(Consulado de 2a classe)

Consul de 2* classe -  Benjamin de Carvalho e Silva Junior

ROMANIA

GALATZ 

(Consulado de 2X classe)

Consul geral de 2- classe -  Francisco Pessoa de Queiroz.

RUSSIA

HELSINGFORS 

(Consulado de 2a classe)

Consul de 2* classe -  Horacio Sully de Souza.

ODESSA 

(Consulado de 2* classe)

Consul de i* classe-O s c a r  Paranhos da Silva.
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VLADIVOSTOK 

(Consulado de 2a classe)

Consul de 2a classe — Jayme do Nascimento Brito.

SUÉCIA

GOTHEMBURGO 

(Consulado de Ia classe)

Consul de / a classe— Emilio de São Felix Simonsen.
Auxiliar — Eugenio Raisin.

SUISSA

GENEBRA 

(Consulado geral de 2a classe)

Consul geral de 2a classe — João Baptista Lopes.
Auxiliar — José Antonio dos Santos Junior.

ZURICH 

(Consulado de 2a classe)

Consul geral de a* classe-JoséPinto da Fonseca Guimarães.

URUGUAY

MONTEVIDEO 

(Consulado geral de Ia classe)

Consul geral de r* classe—  Alberto Baez Conrado 
Consul de 2> classe adjuncto -  Wencesláo Guimarães.
Auxihares— Mario Rowley Mendes, Luiz Gonzaga Mendes de

dó M o n t e i  Garc‘a Paranhos, A. Caseaux Dasquez, Id g ard  Rangel 
do Monte e Maurício Wanderley de Araujo Pinho.

SALTO 

(Consulado de Ia classe)

Consul de /a c la sse -  Mario Augusto de Azevedo.
Auxiliar — Eurico Costa.



RIVERA

(Consulado de Ia classe)

Consul de /a classe — José Theodoro Falcão. 
Auxiliar  — João Barreto Leite.

ARTICAS 

(Consulado de 2* classe)

Consul de 2a classe— Alcides Domingos da Silva.

MELO 

(Consulado de 2 1 classe)

Consul de 2a classe— Alfredo de Mesquita Bastos.

p a y s a n d u '

(Consulado de 2a classe)

Consul de 2a classe — Joaquim Pereira da Costa.

RIO BRANCO 

(Consulado de 2 ‘ classe)

Consul de 2a classe — Euribiades Barbosa Gonçalves.

SANTA ROSA 

(Consulado de 2a classe)

Consul de apelasse — Antonio de Azambuja Cidade.



CONSULK$ GBRAKS DB PRIM EIRA C l.ASSE

NOSIKS 
DOS EMPREGADOS

A l b e r t o  Baez 
Conrado.......... ,

NOM8AÇOES.
REMOÇÕES,

ETC,
CATEGORIAS

LOGARKS 
PARA QUE FORAM 

NOMEADOS

N o m ea d o .... Consul.......................................ISalto,

(P artiu  a 12 de dezembro de 
1892.)

Removido........I Idem ............................................ | Rosario.

'(Esteve em goso de licença 
de 1Ô de outubro a  31 del 
dezembro de 1S95.)

E xonerado .,.. I Idem........................................... I Idem,

Nomeado........ I Consul...................................................... I Havre,

Exonerado e 
posto era d is
ponibilidade I

(Esteve em disponibilidade 
inactiva de 12 de janeiro 
de 1893 a  17 de janeiro de 
1899.)

M a  n d a  d of 
exercer o seu
cargo ............I C onsu l....................................... | M arselha.

Filinto Eiysio R o
drigues Y ianna 
de A breu.........

Removido.......I Idem ........................................... | Porto.

(Esteve em goso de licença[ 
de 1 a  31 de agosto  de 
1905.) 1

Prom ovido.... Consul geral de 2» c la s s e ...  Napoles.

R em ovido.. . . | Idem............................, ......... V alparaiso,

(Por despacho de 11 de raaio! 
de 1907, foi m andado I 
ag u a rd a r  ordens em Mon-| 
tevidéo.)

Promovido . . .  

R em ovido.. . .  

N om eado...

Nomeado,

Consul g e ra l de 1* c la sse .. .  Buenos Aires. 

Idem............................ I Montevidéo...

Addido, sem vencimento, ái 
Leg&ção B rasileira ............lidem,

P ratican te da Alfandoga do 
Rio do Janeiro .............

DATAS 
DO8  DECRETOS OU 

RESOLUÇÕES

29 de nov. de 1893 

18 de m ar. de 1891

30 de dez. de 1895 

14 de nov. de 1896

31 de dez. de 1897

11 de ja n . de 1899 

28 de fev. de 1901

30 de dez. de 1905 

13 de dez. de 1906

24 de dez. de 190o 

5 de m ar. de 1913

11 de nov. de 1913

15 de m ar. de 1S90
Exonerado.... 

Nomeado........

Idem...............

Promovido...,

Idem..........................................

Chancellor provisorio do 
Consulado Gerai e m .. . . . .

(Partiu  a 5 de março do 1895)

Chancellor effectivo............
(Esteve em goso de licença 

de 1 de outubro de 1901 a 
29 do fevereiro do 1902.)

Consul, servindo provisoria
mente em ..........

Hamburgo

Idem

La P la ta • • • • • • •  » • « • • •

(Assumiu o exercício a 1 de 
julho de 190í )

(Esteve em goso de licença 
de 1 de novembro de 1905 
a 3t do janeiro  de 1905.)

25 do maio de 1391 

5 de ja n . do 1S95

23 de u g t .  de 1897

6 de ja n . de 1901



CÔNSULES OBRAB3 I)E PRIMEIRA. CLASSE

NOMES 
DOS EMPREGADOS

Filinto Ely si o Ro
drigues "Vianna 
do A breu............

Dario F reire

n o m e a ç õ e s ,
REM OÇÕES,

ETC .

Removido.......

Id em ................

P rom ovido ....

Exonerado o 
posto em dis
ponibilidade

CATEGORIAS

Nomeado,

R em o v id o ... .

P ro m o v id o ...

Exonerado e 
posto em dis 
ponibilidado.

C o n siderado  
em disponibi
lidade activa

Nomeado em 
com m issão.

D esignado...

Nomeado,

P ro m o v id o ... 

Nom eado........

R em ovido ....

Consul.......................................

Idem ...........................................

Consul geral de 2* c la sse ..

(Esteve em disponibilidade 
inactiva  do i de julho a  
13 do agosto de 1908 o 
em disponibilidade activa 
do 14 do agosto de 1903 a 
28 do julho do 1910.)

Consul geral de 2a c la sse ...

(Assumiu o oxorcicio a 1 do 
outubro do 1910.)

Idem,

(Assumiu o exercício a 26 de 
dezembro do 1911.)

Consul geral de 1* c la sse ...

(Chegou a  Iquitos a  18Ado se
tembro do 1913.)

(Esteve em gozo de licença 
desde 1 do novembro de 
1913 a . . . )

LOG A R ES 
PARA QUE FORAM 

NOMEADOS

B rem en... 

Rotterdam, 

Idem ..........

Napolos..

Yokohama,

Iquitos.

Inspector de Consulado,

Consul geral de 1» classo.

(Tomou posse em 11 de 
abril do 1920.

Amanuense da Secretaria de 
Estado dos Negocios do 
In te rio r.................................

2o official da mesma Secre
ta r ia  do In terio r................

Chancelier eflfectivo do Con
sulado em .............................

(P artiu  a  14 de fevereiro 
de 1.895.)

(Em conseqüência desta ul
tim a nomeação foi exone
rado do cargo do 2^ official 
da Secretaria su p ra .)

Idem

America do Sul o Sul 
da Africa...................

Hamburgo.

Londres,

Lisboa

d a t a s  
DOS DECRETOS OU 

RESOLUÇÕES

28 de fev. de 1906 

27 de out. de 1906 

23 de abril de 1907

2 do maio de 1906

29 de ju l. de 1910

17 de out. de 1911

5 de m ar. de 1913

22 do abril do 1914

5 do maio de 1914

24 de abril de 1918 

28 de ja n . de 1920

15 de maio de 1890

22 de maio de 189 i

5 de ja n . de 1895

2 de ju l. de 1896 
104290-920
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CONSULTS GKRAES DE PRIM EIRA CLASSE

NOMES 
DOS EMPREGADOS

Dario Freire.

NOMEAÇÕES, 
REMOÇÕES, 

ETC.
CATEGORIAS

LOOARES 
PARA QUE FORAM 

NOMEADOS

DATAS 
DOS DECRETOS OU 

RESOLUÇÕES

R em ovido..., (Chancellor ellectivo do Con-
! snlado em............................. iGenova,

Promovido....

R em ovido....

Prom ovido.. .

R em ovido .... 

Idem ............

Consul, servindo provisoria
mente no V ice-Consulado 
em..........................................  Bremen,

Consul......................................  Yokohama,
(Chegou e assum iu a  direc

ção do Consulado om i 
de agosto do 1906.)

Consul geral do 2* c lasso ...|lq u ito s ............................ I l l  de

2 de dez. de 1902

2Z de ju l , de 1902 
28 de fev. de 1906

out. do 1906

P rom ovido ...

Manoel Pinto de 
Souza D antns...

R em ovido ....

Nomeado,

Promovido....

(Chegou a  13 e assum iu o 
exe cicio no  Consulado 
Geral em 20 de abril de 
1.07.)

(Esteve em goso de licença 
de 8 de outubro de 19J7 
a  22 de março de 1908.)

Idem ...........................  lAssum pçâo....................| 3 de dez. de 1907

Idom ..........................................  C adiz...............................|29 do ju l. do 1910
(Esteve em goso de licença 

do 16 de agosto a  5 de 
outubro de 1911 e de 15 
de maio a  15 de julho de 
1913.)

Consul gera l de la  c la s s e . . . [V alparaiso ..................... | l 9 d e  nov. de 1913
(Assumiu o exercicio em 1 

do abril do 1911.)

(Esteve om liconça do lô do 
março a  3J do sotembro do 
1916 o em commissào nesta 
cidado ató 25 de janeiro 
do 1917.)

Idem ..........

21 de dez. de 1908

Idem,

R em ovido....

Mandado ser
vir.

I d e . u .................

Liverpool....................... |23 do m ar. do 1917
P artiu  de Valparaizo em 26 

do abril e assum iu o exer
cício om 20 de junho do 
1917.)

Consul.......................................  Bordéos,

(P artiu  em 21 de abril de 
19 09.)

Consul geral de 2* c lasse .. Genebra.......................... 120de ju lho

(Assumiu o exercicio a  2 de 
novembro de 1910.)

de 1910

Consul gerai de ia c la s se ... | Lisboa............................. I20  de maio de 1914
(Partiu  a  13 de setembro e| 

assumiu 0  exercicio a  15i 
de outubro de 1911.)

Idem ...............

(Em commissão em Paris 
de 8 de junho de 1916 a 
19 de abril de 1917)

Idem ..........: .........

Idem

A ntuérpia........................ 23 de fev. de 1916

Serviu no Havre de 20 do 
1917 )a  ^ agosto de

L ondres............................26 de Dez. de 1916

H a v r e . . , ........................ 10 de abril do 1917



CÔNSULES GBKAES DE PRIM EIRA CLASSE

NOMKS
DOS e m p r e g a d o s

Manoel Pinto do 
Souza D antas.

J o s é  Marcellino 
de Moraes Bar-
ros.....................

José Pinto de Sou
za D an tas........

NOMBAÇOKS, 
REM OÇÕES, 

ETC.

Nomeado,

Idem ................

Idem ................

E xonerado . . .

Nomeado........

E xonerado ,... 

N om eado.. .  

P rom ovido ....

Idem .............

N om eado...

CATEGORIAS

(Em commissuo no oxtorior 
do 10 do agosto do 1917 a 
8 do janeiro  do iyitf.)

(Reassum iu o exercido em 
A ntuérpia a  9 do janoiro 
do 1919.)

Encarregado interino do 
Consulado G eral.................

E xonerado .... 

D esignado.....

R em o v id o ... .  

P ro m o v id o ...

R em ovido ..

Idem

Idem,

Vice-Consul.........................

Idem ......................................

Idem ......................................

Consul sem vencim entos.. . .

Idem ......................................

Vice-Consul.........................

Consul...................................

Consul Geral do 2a classe 

Addido com m ercial............

LO 0A RBS 
PARA QUE FOR AM 

NOMEADOS

Idem.......................................

Consul gcral do 2a c lasse ...

(Esteve om goso do licença 
do 16 do m arço a  15 do 
dezembro do 1912.)

(Estovo em commissào do 
Id do dezembro do 1912 a 
15 do março do 1913.)

Idem ......................................

Consul geral do Ia c lasse ...

(Partiu  a  10 do dezembro do 
1914 e assum iu o exorticio 
a  22 do fevereiro do 1915 )

Idom,

(P artiu  a  1 do maio o assu
miu o exercido a  3 do ju 
nho do 1JÍ6.)

Idom

(Tomou posso em 1 do outu- 
Dro de 1918.)

Idem

(Tomou posso om 14 do outu
bro do i919.)

(Promotor Publico o Superin
tendente do onsino pri
mário em Petropolis do 2 
do janeiro do 1832 a  27 de 
abrii do 1881.)

Juiz Substituto emNicthecoy 
do 23 do junho de 1884 a 
c l do agosto do 1889.)

Genebra.........

Idem...............

Bremen.........

Idom...............

M arse lh a ....

Idem..............

Bremen.........

Southampton,

Argentina, Chile, Pa
raguay o Uruguay.

Idem............

Assumpção.

Barcelona, 

T rie s te ...

Lisboa.

Havre.

Genova.

DATAS 
DOS DECRETOS OU 

RESOLUÇÕES

5 de jan . de 1892 

3 de out. de 1892

2 de jan . de 1896

3 de jan . de 1898 

31 de jan . del898 

31 de jan . de 1898 

11 de jan . de 1899

22 do ju l. do 1903 

31 de dez. de 1910

31 do dez. de 1910

23 do ju l. de 1911 

23 do ju l. do 1911

22 de ja n . de 1913 

12 do nov. do 1914

23 de fev. de 1916

24 de abril de' 1918

21 de m&io de 1919



CÔNSULES GERAES DE PRIM EIRA CLASSE

NOMES 
DOS EMPREGADOS

Josá Pinto de Sou 
za D antas.........

Helio Lobo

NOMEAÇÕES,
REMOÇÕES,

E T C .

Nomeado........

D esignado ....

Prom ovido....

Nomeado........

Exonerado... •

CATEGORIAS
LOGARBS 

PARA QUE FORAM 
NOMEADOS

(Curador Geral dos Orphãos 
no Rio do Janeiro  de 15 do 
janeiro  do 1904 a 2 do ju
lho de 19J8.)

2o secretario .....................

Idem .......................................... iFrança,

(Partiu  desta cidade em 9] 
de agosto de 1998 e chegou 
a  1 de setem bro.)

Io secretario.

(Esteve encarregado do Con
sulado Geral em Paris! 
de 15 de outubro de 1912 a 
26 de outubro de 1914.)

Consul gera l de I a c la sse .. .  |P a r is .

Io secretario  de Legação..

Nomeado.

d e m ..........

dem ........

Exonerado....

Nomeado........

(Esteve em licença do 8 de 
janeiro  a  7 de abril dei 
1917.)

(Em licença de 11 de maio| 
a  31 do outubro do 1918.)

(Reassum iu o oxercicio em] 
17 do setem bro de 1919.)

A uxiliar do Tribunal Ar
b itra i Brasileiro-Poruano.

A uxiliar do Tribunal A r
b itra i Brasileiro-Boliviano

Secretario da Delegação 
B rasileira n a  4a Confe-] 
rencia Internacional Ame-| 
r i c a D a .........................................

Idem,

Idem.

Promovido....

Auxiliar do Tribunal Ar-I 
b itral Bra8ileiro-Peruano.

3o Official da S ecretaria de 
Estado................................

(Tomou posse n a  mesma] 
d a ta .)

Secretario da Commissão In
ternacional de Juriscon- 
sultos, encarregada de co
dificar no Rio de Janeiro! 
o D i r e i t o  Internacional 
Americano..........................

Secretario da Commissão In
ternacional de Juriscon- 
8ultos na sua Secretaria 
Geral no Rio de Jan e iro ..

1° Official.

Serviu de Secretario do Mi
nistro  de Estado na sua] 
viagem official aos E stados! 
Unidos da America)........

DATAS 
DOS DECRETOS OU 

RESOLUÇÕES

1 de ju l. de 1908 

9 de ju l. de 1908

11 de ju n . de 1912

27 de ou t. de 1914 

27 de out. de 1914

31 de dez. de 1907 

3 de nov. de 190S

23 de ju n . de 1910 

1 de out. de 1910

1 de ou t. de 1910

22 de ju n . de 1912

2 de ja n . de 1913

16 de maio de 1913

16 de maio de 1913
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CÔNSULES G EH A ES DE PRIM EIRA CLASSE

NOMES 
DOS EM PREGADOS

Helio Lobo,

J o s é  B a z i l e u  
Neves Gonzaga
F ilho ...................

NOMEAÇÕES,
REMOÇÕES,

E T C ,

Transfe r i d o  
p a ra  o Corpo 
Diplomático 
na qualidade 
d e ...............

Nomeado,

E xonerado .. . .

Designado em 
commissão..

Nomeado,

Removido. , ,  

Nomeado........

D ispensado...

Exonerado e 
p o s to em 
di spo nibili- 
dado, a  pe
d id o ............

D esignado....

R em ov ido ,...

N om eado.. . .

Exonerado...
N om eado....

Exonerado...
N om eado ....

CATEGORIAS

(Serviu no G abinete do Mi
n istro  de 16 de maio de 
1913 a té  15 de novembro de 
1914.)

lo secretario ,

Secretario d a  Presidência da 
R epublica.............................

Secretario da Ju n ta  Inter
nacional de Jurisconsul- 
to s ........................................

lo secretario ,

(Serviu como lo  Secretario 
em P aris  até 10 de julho 
de 1915.)

Consul g e ra l de 1* c la s se ...

(Tomou posse a  12 de julho 
de 191o.)

(Reassum iu o cargo  de Se
cretario  da Presidência 
da Republica em 1 de se
tem bro de 1915.)

Idem .,

Secretario chefe da Dele
gação  do B rasil ao Con
gresso d a  P a z .....................

Idem

Consul g e ra l de Ia classe, 

Idem ....................................

(Assumiu o exercício a  5 de 
janeiro  de 1920.)

Idem,

(Partiu  de Londres em 18 
do maio)...............................

P ra tican te  interno do Hos
pital do Corpo M ilitar de 
Policia da Cdrte..................

(Entrou em exercício em 6 
de janeiro  de 1872*)

Idem ...........................................
Lente substitu to  da Cadeira 

de Grego do E xternato  
Pedro I I ...............................

(Entrou em exercício em 7 
de m arço de 1876.)

Idem ...........................................
Consul sem vencim entos...

P A 1 Z E S  

PARA QUE FORAM 
NOMEADOS

França.

Assumpção.

Londres

Londres

Nova York

M ontreal.

d a t a s

DOS DECRETOS OU 
RESOLUÇÕES

I

29 de out. de 1914 

15 de nov. de 1914

1Ô de nov. de 1914 

23 de fev. de 1915

10 de ju l. de 1915

1 de dez. de 1916

23 do dez. de 1918

11 do a g . de 1919

28 de ag . de 1919

29 de ou t. de 1919

10 de m ar. de 1920

30 de dez. de 1871

27 de ja n . de 1874 

4 de m ar. de 1876

30 de a g . de 1876 
26 de ja n . de 1898



CÔNSULES GERÀKS DE PRIMEIRA CLASSE

NOMES 
DOS EMPREGADOS

Josó Bazilou Noves 
Gonzaga Filho.

NOMKAÇOBS, 
REMOÇÕES, 

ETC.
CATEGORIAS

Rem ovido.. . .  (Consul som vencim entos....

(Partiu  a  13 do abril de IS9S.) 
(Esteve ein goso de licença 

de 10 de janeiro a 7 de 
maio de 1907.)

Nomeado........ Consul.

(Esteve em goso do licença 
de 1 do maio a 25 de agosto 
de 1913.)

P ro m o v id o ...!Consul gorai de 2a classe ..

(P artia  a 6 de abril e chegou 
a  Yokohama a 21 do maio 
do 1913. Esteve em goso 
de licença de 2i do sotem - 
bro de 1914 a  12 do feve
reiro de 1915.)

LOGARES 
PARA QUE FORAM 

NOMEADOS

DATAS 
DOS DECRETOS OU 

RESOLUÇÕES

G lasgow ........................ 11 do m ar. de 139$

Idem ................................ |3 0 d e ja n .  de 1903

Yokohama........................15 dc m ar. do 1913

R em ovido .,.. Idem.

'(P artiu  para  o posto em 13 
do fovoroiro o assum iu o 
exercicio oin 15 do m arço 
do 1915.)

P rom ovido ... Consul geral de ia  c la sse ...

I  (Partiu  a  11 do novembro do 
1918.)

|(Em licença regu lam entar 
de 1 de ab ril a  30 do setem 
bro do 1919.)

Rem ovido.. . .  jxdem,

Landulpho Berges 
da F onseca...

I (Chegou ao Havre em 20 de 
outubro o tomou posso em 
11 do dezembro ao 1919.)

M em..................Idem,

I(Partiu do H avre om 10 do 
fevereiro, chegou a  Lisboa 
om 21 do fovoroiro e tomou 
posse em 9 de m arço de 
1920.)

Nomeado....... | P ratican te interino dos Cor
re io s...............

A m ste rd am .................... 21 do jan . do 1915

Gênova............................ (21 do abril do 1913

H avre................................21 do maio do 1919

L isb o a ..............................14 de jan . de 1930

(Tomou posso ora 19 do mes
mo moz.)

R em ovido.. . .  |Idom para a D irectorii Ge- 
r a l ..........

Nomeado........ P ratican te effoctivo
Prom ovido. . .  | Amanuense..............

Exonerado aU  
pedido......... I dom,

Nomoado....... (Consul som voncimentos.

[(Esteve em goso de licença 
do 1 do fovoroiro a  27 de 
julho do 1934.)

P ern am b u co ................  11 de ja n . de 1393

23 de m ar. de 1893

|25 de maio de 1891 
Districto F e d e ra l .. . .*  29 do a g . de 1391

Idem . 

Braga,

25 de se t. de 1397 

8 d e a g .  de lvOl



CÔNSULES OERAES '>E PRIM EIRA CLASSE

NOMRS 
DOS BMPREOAOOS

NOMEAÇÕES,
REMOÇÕES,

KTC.
CATEGORIAS

LUOARKS 
PARA QUB FORAM 

NOMEADOS

Landulpho Borges 
da Fonseca........ Ncmeado........ Vice-Consul do carro ira

Idem ................ Vice-Consul.................. tosxrio do Santa F é .. 

Salto O riental..............P rom ovido ... Consul....................................

(Esteve em goso do licença 
do 17 de janeiro  a  7 do 
julho do 1911.)

R em ovido.. . . Idem .......................................... Cardiff ..........................

P rom ovido,... Consul geral do 2» c la sse ... Barcelona.....................

P artiu  em 1 de j ineiro e 
assum iu 0  exercício em 2 
do fevereiro do 1915.)

Idem ................ Consul Geral do 1* c lasse ...

Vice-Consul de c a r r e i r a . . . .  

Consul som vencim entos... 

Idem.... ............. ........................

Idem ...............................

José Monteiro do 
Godoy.. ............ Matraíi H n V igo.............................

Tdpm Idem ................... .

Exonerado... .  

Nomeado........

Idem ........................

Vice-Consul do c a r r e i r a . . . . Idem ..............................

(Esteve em goso do licença 
do 3 de dezembro de 13)8 
a  1 de abril do 19)7.)

Prom ovido.... P.nrwn 1 ____ . . . . . . . . . . . . V igo...............................

Idem . .............. ........... ••••••

Ô .............

Y okoham a...................

T fiam Idem .................................... . . . Cadiz.............................

Declarado sem
TH « i n ...... ................................. Idem .............................

P  nm AVI n a Bordéos ......................

(Esteve em goso do licença 
de 11 de julho a  33 de 
dezembro de 1911 o do 1 
de fevereiro a  23 do março 
de 1913.)

Prom ovido.... 
Removido.......
TJam

Consul gorai de 2» c la sse ... C ad iz ...........................

Assumpção.................

▼ J am

(Serviu em Trieste até 31 de 
janeiro  do 1918.)

•

A m sterdam ...............

P rom ovido....

(Em transito  do 1 de feve
reiro de 1918 a  9 do janeiro 
de 1919.)

Consul geral do Ia classo ... L isb o a .........................

R em o v id o ....

(Tomou posse em 19 de ja
neiro do 1919 )

H av re ...........................

(Chegou a  20 dc fevereiro e 
tomou posse a  6 de março 
de 1920.)

—

DATAR 
DOS DBCRRTOS OU 

RKSOLUÇÕKS

11 do out. de 1906 

|27 de out. de 1906 

11 do dez. do 1003

22 de jau . de 1003 

12 de nov. do 1 9 1 4

|2i de abril do 1913

17 do abril de 1897 

115 do a g t. de 1393 

2 de jan . de 1904 

2 de j an . de 19)4

3) de ja n . de 1903 

23 de abril de 1909 

2 de maio do 1910

29 de julho de 1910 

29 de julho de 1910

19 de nov. de 1913 
2 3 d efev . de 1916 

1 de dez. de 1916

|24 do abril de 1913

14 de nov. de 1913 

14 de ja n . de 1920
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CÔNSULES GEKAES DE PRIM EIRA CLASSE

NOMES 
DOS EMPREGADOS

PROMOÇÕES,
REMOÇÕES,

ETC.
CATEGORIAS

LUGARES 
PARA QUE FORAM 

NOMEADOS

DAT AS 
DOS DECRETOS OU 

RESOLUÇÕES

Alcino dos Santos 
S ilva ................... (Àlumno da Escola Naval 

de 21 de novembro de 
1890 a 13 de novembro 
de 1891.)

•

(Addido á  Secretaria de Es
tado da Guerra de 2 de 
junho de 1892 a 24 de ju 
nho de 1S95.)

Nomflftdo.. . . . Auxiliar do Consulado Geral 

Chancellor................................

Y okoham a................... 17 de abril de 1S97

Idem ............... Idem ............................... 27 de abril de 1897

Exonerado.,.. Idem ............................. Idem ............................... 31 de dez. de 1897

(Serviu como A uxiliar dos 
Consulados em Yokohama 
e Kobe de 1 de janeiro 
a 31 de dezembro de 1S98.)

Nomeado........ Consul som vencim entos.. . . La Pallice (Rochelle). 30 de s e t. de 1899

Promovido..., Vice-Consul de ca rre ira  . 23 de fev. de 1906

Idem............... Consul....................................... Yokohama.................... 11 de ou t. de 1906

(Assumiu a  direcção do 
Consulado em 9 de maio 
de 1907.)

R em ovido ..,. Idem .......................... ............... V igo............................... 23 de abril do 1909

(Esteve em commissão do 
10 de iulho da 1909 a  4 de 
fevereiro de 1910.)

(Reassumiu o exercício em 
1 de março de 1910.)

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

•

(Esteve em goso de licença 
desde 1 de setembro do 1912 
a  28 de fevereiro do 1913)..

Prom oyido.... Consul gera l do 2* c la sso ... 

Idem ..........................................

Genebra......................... 20 de m&io de 1914
Rem ovido.. . . Porto . . 24 de abril de 1918

(Em transito  de 1 de dezem
bro de 1918 a  21 do feve
reiro do 1919.)

(Assumiu o exercido a 25 de 
fevereiro de 1919 )

Prom ovido.,.. Consul geral de ia c la s se ... Buenos A ires............... 26 de fev. de 1919

(Partiu  do Porto a 3 de julho 
e assum iu o exercício em 
4 de setembro de 1919.)

(Em licença regulam entar 
de 1 de dezembro de 1919 
a 31 de maio de 1920.)

(Partiu  a  26 de maio do 1920 
para Buenos A ire s .)



c o n s u i . e s  g e r a e s  d e  s e g u n d a  c l a s s e

NOMES 
DOS EMPRKGAD08

José M a r i a  do 
Campos P a ra -  
deda ..................... Nomeado.

NOMEAÇÕES,
REMOÇÕES,

ETC.

Com ovido....

^romovido.. . .

Nomeado,

Ixonerado....

2o official

R em o v id o ....

P rom ovido ... 

R em ovido.. . .

CATEGORIAS

Amanuense desta Secretaria 
do E stado ............................

Entrou om exercício do seu 
cargo a  17 do novembro 
do 1896.)

Serviu de D irector da 2a 
Secção do 18 do janeiro  
a  17 do abril o de 6 a  20 
do julho do 1904 ; de 9 a 
25 do junho de 1905 ; de 
13 do janoiro a  28 de fe
vereiro e do 5 de julho a  1 
de setembro do 1906 ; o de 
4 de outubro de 1905 a  10 
janeiro  de de 1907.)

o Official

Serviu do D irector da la 
Secção do 25 de novembro 
de 1907 a  20 do novembro 
de 190i» e do D irector da 
2a Secção do 14 de feve
reiro a  16 de abril de 
1910.)

Esteve em commissão no 
Consulado G eral em P aris  
de 25 de maio de 1911 a  
30 de junho de 1913.)

l u g a r e s
PARA QUE FORAM 

NOMEADOS

DATAS 
DOS DECRETOS OU 

RESOLUÇÕES

'17 de nov. de 1896

15 do m ar. de 1902

23 de nov. de 1907

Consul, Bordéos......................... 119 de nov. de 1913

o Official da S ecretaria  de 
E stad o ...................................

Esteve em commissão de 
21 de novembro de 1913 a 
21 de março de 1914.)

P a rtiu  para  seu posto a  22 
de m arço e assum iu o 
exercício a  8 de abril de 
1914.)

Esteve em commissão nesta  
cidade do 3 de setembro 
de 1916 a . . . .

Consul

(Tomou posse a  18 de agosto 
de 1917.)

Consul geral de2a c la sso ...

Idem .......................................

(Partiu  do Porto om 5 de no
vembro de 1918.)

(Em transito  do 5 do novem
bro de 1918 a 7 do janoiro 
do 1919.)

(Em licença regulam entar 
de 8 de janeiro  a  31 de 
agosto de 1919.)

(Em commissão nesta  cidade 
do 1 do setembro de 1919 a  
21 de março de 1920.)

19 do nov. de 1913

P o rto .............................. 28 de m ar. de 1917

Idem ........

Shanghai

!31 de dez. de 1917 

24 de abril do 1913



CONSULKS GEUAHS DE SEGUNDA CLASSE

NOMES 
D 0 9  EMPREGADOS

NOMEAÇÕES,
REMOÇÕES,

BTC.
CATEGORIAS

LUGARES 
PARA QUE FORAM 

NOMEADOS

DATAS
DOS DECRETOS OU 

RESOLUÇÕES

José M a r i a  do 
Campos P ara-
H Ada R em o v id o ^^ Consul geral de 2a c iasse ...

(Partiu do Rio a 22 do março, 
chegou a  Londres a 27 de 
abril e assumiu o exerci-io 
a  21 de m a o  do 1920.)

Londros......................... 10 de m ar. de 1920

Carlos F erre ira  de 
Arauio................ Nomeado*.. . . Amanuense desta Secreta- 

ri a d e Kstado 23 de nov. de 1903

(Entrou em exorcicio na 
m ism a data .)

Passou a 3o Official. .  ......................... 31 de a g .  de 1909 

10 de maio de 1910Prom ovido.... 2o Official................. .

(Serviu de Director da 3* 
Secção do 6 a  31 de março 
de 1913.)

Io Official 16 de maio de 1913

(Tomou posso na mesma 
data.)

(Serviu de Director na Se- 
cçào dos Negocios Eco- 
nomicos e Consulares da 
America de 7 a  25 de julho 
de 1914, e de 11 a  30 de no
vembro de 1915.)

Nomeado........ Consul ger&l de 2a c lasse .. .  

io Official................................

Asnuinncão................... 24 de abril de 1918 

24 de abril de 191SExonerado....

(Em commissão nesta Capi
ta l de 25 de abril a 30 de 
junho de 1918.)

(Chegou a  Assurapçao a  21 
de setembro de 1918.)

(Em licença para tratam ento 
de saude de 1 de iuaho a  8 
de setembro de 1919.)

i

(Reassumiu o exercido em 
9 de setembro de 1919 )

Bento C ar v a l h o  
do Paço............. /T7ni m  oHíp a  o H ín n tA  /Ia  a v a .« l  1UOU1LU (iUJUUkU u u  OAOr*

cito de 7 de novembro de 
1391 a 23 de março de 1895.

%

(Foi medico interino da Casa 
de S. José de 2 de agosto 
de 1C93 a  11 de abril de 
1894. e effectivo de 12 de 
abril de 1394 a  26 de no
vembro de 1897 )

(Esteve em licença para tr a 
tam ento de saude de 15 de 
setembro de 1896 a  15 de 
abril da 13w7.)

Em licença sem vencimen
tos de 20 de abril a  20 de 
outubro de 1897.)



COXSUI^ES OERAES DE SEGUNDA CLASSE

N0MP.8 
DOS EMPREGADOS

Bento Carvalho do 
P aço .....................

Augusto Sarm en
to P ere ira  B ran
dão.......................

Alfredo V arela ...

NOMEAÇÕES,
REMOÇÕES,

BTC.

Nomeado

Idem ................

E xonerado.... 

Removido.......

CATEGORIAS

(O periodo de 6 de setembro 
de 1S93 a  13 de março do 
1891 6 contado pelo dobro.)

Consul B e m  vencim ontos...

Vice-Consul de ca rre ira ........

Consul sem vencim entos... •

Vice-Consul..............................

Esteve em commissào de 1 
d« junho a 31 do dezem
bro do 1938.)

LUGARES 
PARA QUE FORAM 

NOMEADOS

M anchester 

R o s a r io ....  

Manchester, 

Bremen. . .  •,

Promovido... C0D8Ul Idem

DATAS 
DOS DECRETOS OU 

RESOLUÇÕES

6 de dez. de 1900 

28 de fev. do 1906 

2 de abril de 1906 

27 de o u t. de 1903

2 de maio de 1910

Idem Consul geral de 2* c lasse .. •

Em exercicio ató 27 de abril 
de 1917eaddido á  Lega- 
çao em Berna desde 8 do 
junho de 1^17 a  31 de de
zembro do 1919.)

Em licença regu lam en tar 
desde 1 de janeiro  de 1930.)

Nomeado, Chancellor effect ivo,

Prom ovido.... Consul,

R em o v id o .... 

P rom ovido,... 

R em ovido..... 

Idem ................

A s s o n t o u 
p r a ç a  n o  
Exercito .,

Teve baixa, 

Nomeado..

Exonerado.. . .  

N om eado.. .

Idem,

Tomou posse em 15 de fe
vereiro de 1901.)

Tomou posso e r a  11 de ou
tubro de 1900.)

Esteve em commissão no Rio 
de Janeiro  de 1 de janeiro  
a  18 de m arço de 1913.)

Idem,

Lisboa,

Villa Bella,

Idem ...........................................

Consul g e ra l de 2* c lasse . ••

Idem ..........................................

Idem ..........................................

(Chegou em V alparaiso a  2 
de fevereiro de 1918.)

P rocurador seccional da 
Republica...........................

Idem ............................*............

Consul sem vencim entos.. .

(Esteve em goso de licença 
de 3 de outubro de 1909 a 
2 de mnio de 1910.)

Consul...................................

G lasg o w ... 

Yokohama., 

T rieste . • • •, 

Valparaiso,

Rio G rande do Sul...

Idem ............................

Cadiz..........................

Yohokama.

11 do fev. de 1914

16 de ja n . de 1994

24 de dez. de 1908

5 de m ar. de 1913 

24 de m ar. de 1915 

1 de dez. de 1916 

28 de m ar. de 1917

3 de se t. de 1881 

16 de abril de 1335

8 de abril de 1891 

10 de ab ril de 1893 

3 de out. de 1908

2 de m&io dc 1910
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CÔNSULES GEKAES DE SEGUNDA CLASSE

NOMES 
DOS EMPREGADOS

NOMEAÇÕES,
REMOÇÕES,

ETC.
CATEGORIAS

LOGARES 
PARA QUE FORAM 

NOMEADOS

DATAS 
DOS DECRETOS OU 

RESOLUÇÕES

Alfredo V are la .. Rem ovido.. . .

Tdftin............. ..

Consul...................................... Nápoles......................... 17 de nov. de 1911

Trlflir»......................................... Porto.............................. 22 de abril de 1914

(Esteve em licença de 14 de 
março de 1915 a  25 de fe
vereiro de 1916.)

Prom ovido.... Consul geral do 2a c lasse ..

(Serviu addido á  Embaixada 
em Lisboa de 2 de maio de 
1917 a 8 do agosto do 1919.

T rieste ........................... 28 de m ar. de 1917

(Sorviu addido á  Embaixada 
om Rom a de de agosto 
a  31 de outubro de 1819.'

(Tomou posse em Trieste a 
1 de novembro de 1919.)

José Pinto da Fon
seca Guimarães. Nomeado........ 2» se c re ta r io .......................... 29 de nov. de 1906

(Serviu nesta Secretaria de 
Estado do 6 de dezembro 
d© 1906 a  28 de fevereiro 
de 1907.)

D esignado .... Idem.......................................... A llA m n n h :i 23 de fev. de 1907

(Partiu em 1 do março de 
1907 o chegou a  Berlim om 
4 do abril seguinte.)

Mandado ser
v ir ................

(Serviu do encarregado de 
negocios de 17 do outubro 
a  25 de novembro do 1903, 
de 9 a 23 de agosto de 
1910 o de 17 do outubro a 
30 do novembro de 1919.

Idem Noruega e Dinam arca

ITGllnn/1o

27 de ju l. de 1914 

8 de junho de 1917
R em ovido .... Idem..........................................

Nomeado........

(Sorviu na Legaçào om Ber
lim de 1 de março de 1916 
a  27 de junho de 1917.)

Consul gera l de 2* c la sse ... Zurich........................... 24 de abri 1 de 1918

(Em liconça regulam entar 
de 1 de janeiro a  30 de 
abril de 1918, quando in
terrompeu a  licença.)

Em commi8são nesta cidade 
de 1 de maio a l i  de agosto 
de 1918.)

Em licença regulam entar 
de 15 de agosto a  15 de ou
tubro de 1918.)

Em tran sito  de 1 de dezem
bro de de 1918 a  15 de ju 
nho de 1919.)

Assumiu o exercício em 
Zurich a 16 de junho do 
1919.)

—



NOMES 
DOS EMPREGADOS

Pabio Ramor.

Octaviano Augus
to Machado de 
O liveira..............

Sebastião M aggi 
Salomon............

F rancisco Pessoa 
de Queiroz........

—  157 —

CÔNSULES GERA ES HE SEGUNDA CLASSE

Nomeado,

NOMEAÇÕES,
REMOÇÕES,

ETC.

Consul

Removido.

Idem

Prom ovido... .

Nomeado, 

Idem ........ Consul,

Prom ovido....

Nomeado.

Removido,

Nomeado,

Prom ovido...

r e m o v id o

(Esteve em goso do liconça 
do 5 do julho do 1915 a  24 
do julho do 1916.)

Idem

(P artiu  a 29 do outubro o a s 
sum iu o oxorcicio a  17 do 
novombro do 1916.)

dem,

(Partiu  do Vigo a  24 do 
agosto do 1317 o chegou a 
Yokohama a  6 do setembro 
do 1913.)

Consul geral do^2a c la sse ...

LUGARES 
PARA QUE FORAM 

NOMEADOS

Boulogne su r M o r , . . .

Vigo,

Yokohama.

Addido Commercial,

P artiu  em 5 de maio e as
sumiu o exercício em 30 de 
junho de 1917.)

Consul g e ra l de 2a c la s se .. .

Dirigiu o Consulado em 
P aris  do 4 de abril a  24 do 
agosto do 1919.)

(Em licença regulam entar 
do 25 de agosto de 1919 a 
24 de fevereiro de 1920.)

(Reassumiu o exercício em 
Bordéos a  18 de m arço de 
1920.)

Consul gera l do 2a c la sse .. 

Idom.......................................

(Sorviu no Gabinete da P re 
sidência da Republica a té  
27 do julho de 1919.)

(Assumiu o exercicio no 
Porto em 25 do outubro de 
1919.)

(Serviu addido a esta  Secre
ta ria  do Estado do 25 de 
março a  15 do maio do 
1913.)

3o Official desta Secretaria 
de E stado .........................

(Tomou posse na mesma 
d a ta .)

2o Official,

DAT \ s 
DOS DECRETOS OU 

RESOLUÇÕES

3 de fev. de 1911

29 de s e t. de 1916

1 de maio de 1917

Idem ................................. 24 de abril do 1918

Republica A rgentina 
e Chile........................

Bordéos,

Idem,

10 de julho de 1915 

28 de mar. de 1917

24 de abril de 1918

V era Cruz, 

P o rto ..........
2-4 de abril de 1918 

26 de fev. de 1919

16 de maio de 1913

29 de ou t. da 1914
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NOMKS 
DOS EMPREGADOS

Francisco Pessoa 
do Queiroz..........

Francisco Garcia 
Pereira L eão .. .

X

CÔNSULES GERA.ES DE SEGUNDA CLASSE

| NOMBAÇOKS, 
RBMOÇÕES, 

ETC.

T r a n s f e r i d o  
da Secreta
r ia  de Es
tado.............

D esignado....

Removido. 

Idem........

Exonerado
pedido...

Nomeado,

Idem,

Exonerado....

Nomeado,

Idem

Promovido....

CATEGORIAS
LUGARES 

PARA QUE FORAM 
NOMEADOS

T ri pni............................ . . . . . . G rã-B retanha..............

(Em commissào no Gabinete 
do Ministro do Estado do 
13 do agosto do 1916 a  31 
do julho do 1917.)

Idem ............... . P arag u ay ......................

Idem .............. A rgentina.....................

Idem .............

Consul gera l do 2* c la sse ...

(Tomou posso em 1 de junho 
e ficou servindo nesta  Se
cretaria  do Estado ató  31 
do dezembro de 1913.)

lo Secretario da Delegação 
do BrasiJ ao Congresso da 
P az ....................... ................

G ala tz ...........................

t

lo Secretario da Delegação 
do Brasil ao Congresso da 
P az .........................................

(Servo no Gabinete do Presi
dente da Republica desde 
23 do julho do 1919.)

Chancellor provisorio do 
Consulado Geral em........... Nova-York................t ,

(Entrou em exercido do seu 
cargo a  6 de m arço de 
1895.)

Chancellor efiectivo............. Idem ....................... t t t t  2

(Esteve n a  gerencia do Con
sulado Geral de 12 de ou
tubro de 1901 a  15 de ja 
neiro de 1902, de 1 de de
zembro de 1993 a 31 de ja 
neiro do 1901.)

(Esteve gerindo o Consulado 
Geral de 4 de janeiro  de 
1908 a  30 de junho de 1997 
e de 1 de agosto de 1914 
a  8 de outubro do 1915.)

Consul....................................... G lasgow .....................  2

(Partiu  a 4 o assumiu o exer
cício a  20 do Lovembro de 
1915.)

Em licença regulam entar de 
16 de juiho de 1917 a  16 de 
janeiro de 1918.)

DATAS 
DOS D B 0R B T 03 OU 

RESOLUÇÕES

23 de dez. de 1910

28 de julho de 1919

5 de ja n . de 1895

2 8 d e a g t .  de 1897

24 de m ar. de 1915
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CÔNSULES GERA.ES DE SEGUNDA CLASSE

NOMKS 
DOS EMPREGADOS

Francisco Garcia 
P ere ira  L e ã o ...

Luiz V illares F ra
goso..................

NOMEAÇOKS,
REMOÇÕES,

ETC.
CATEGORIAS

LUGARES 
PARA QUE FORAM 

NOMEADOS

DATAS 
DOS DECRETOS OU 

RKSOLUÇoES

Prom ovido.... Consul gera l do 2a c la sse ... Nova Orleans,

(Em licença com dous terços 
dos vencimentos de 1? d e ; 
janeiro  a  17 do julho de;
1013.) I

(Chegou a  Nova Orleans a 
30 de setem bro o assumiu 
o exor icio a  1 do outubro 
de 1013.)

21 de abril de 1018

Removido, Idem ............................................'Norfolk

(Dirige o Consulado Geral 
em Nova York desdo 18 de 
junho do lOlO )

2i de m ar. de 1920

Nomeado. 2a secretario 25 de maio de 1911

(Serviu nesta  Secretaria do 
Estado do 7 de junho a  ló 
de outubro do 1011.)

Designado . . .  Idem,

Removido...

Mandado ser
vir proviso
r ia m e n te ...

Removido.......

P araguay , 25 de sot. de 1911

I d e m . . . .,

Idem........

Nomeado,

(Partiu  p ara  Assumpçuo em 
17 do outubro do 10il o 
chegou a  31 do mesmo 
m ez.)

(Serviu do encarregado de 
negocios do 40 do junho do 
1913 a  9 do abril do 1013.

Idem ........................................... Chile

2o S ecretario ........................... A rgentina

Idem.......................................... Idem

(Serviu do encarregado do 
negocios de 17 de outubro 
a  9 de dezembro do 1013.)

Idem ........................... ..............

Idem ..........................................

Cousdl g e ra l de 2a c la sse .. .

(Partiu  p ara  Christ ania a  1 
de novembro, chegou a  *5 
de dezembro e tomou 
posso a  2ô de dezembro de 
1018.)

(Em li ença regulam entar 
de 1 de julho do 1919 a  29 
de fevereiro de í 939.)

(Tendo sido rebaixado o 
1 Consulado Christiania 

foi mandado ag u a rd a r or
dens no Hrasil desde 1 de 
m arço de 193o )

11 de m ar. de 1913

123 dc abril de 1913 

l i  do ju n . do 1913

P o r tu g a l . . .

Suissa.........

Christiania

3 de nov. de 1914

21 de ab ril de 1918
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CÔNSULES GERA ES DE SEGUNDA CLASSE

NOMES 
DOS BMPRBGADOS

João Baptista Lo
pes.....................

Leonardo Olavo 
da Silva Castro.

Manoel da Costa 
B arradas.........

NOME AÇÕES, 
REMOÇÕES) 

ETC.

N om eado...

N om eado...

Prom ovido.... 

Removido...

Promovido....

Nomeado,

CATEGORIAS

Consul geral de 2a c la sse ...

(Assumiu o exercício era 1 
de dezembro de 1918.)

Chanceller do Consulado Ge
r a l .......................................

Consul.................................. .

Idem........................................

(Assumiu o exercício era 25 
de novembro de 1917.)

(Em licença regulam entar 
de 31 de julho de 1918 a  31 
de janeiro de 1919.)

Consul geral do 2a c la sse ...

(Checou ao posto em 8 de 
maio e assumiu o exer
cido em 15 de maio de 
1919.)

Vice-Consul,

(Assumiu o exercido em ô 
de agosto de 1907.)

(Esteve em goso de licença 
de 16 de junho de 1908 a 
15 de março de 1909.)

LUGARES 
PARA QUE FORAM 

NOMEADOS

Genebra,

L isboa...  

Cayenna, 

C obija.. .

Amsterdam

Paso de los L ib re s ... .

Promovido... .  I Consul.......................

Nomeado........jAddido commercial,

Designado.. . .  I Consul

[(Esteve em goso de licença 
de 11 de julho de 1913 a  10 
do abril do 1914.)

Removido...... I Consul

Promovido.... (Consul geral de 2a c la s se ...

!(Em transito  de 6 de junho 
a  31 de agosto .)

j(Em commissão nesta capi
ta l do 1 de setembro de 
de 1919 a 29 de fevereiro 
de 1920.)

Mandado con
tinuar no 
Brasil por 
te r sido sup- 
primido o 
U o n s u  lado 
e m  V e r a  
Cruz............  Idem

Estados Unidos da 
America e M exico..

Vigo,

Salto ..........

Vera Crus,

DATAS 
DOS DECRETOS OU 

RESOLUÇÕES

24 de abril de 1918

24 de dez. de 1900 

2 do maio de 1910 

28 de m ar. de 1917

14 de nov. de 1918

21 de fev. de 1907

31 de dez. de 1910

31 de dez. 

20 de maio

de 1910 

de 1914

21 de ja n . 

26 do fev.

de 1915 

do 1919

1 de m ar. de 1920
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N 0M E 8  
DOS EMPREGADOS

Philomeno Pad ala

Domingos de Oli
veira Alves.......

Alvaro da C anha.

CONSULKS DE PR IM EIR A  CLASSE

NOMEAÇÕES,
REMOÇÕES,

ETC.
CATEGORIAS

LOGARES 
PARA QUE FORAM 

NOMEADOS

Nom eado........ A uxiliar do Consulado Geral 
em ......................................... . Genova.........................

(Assumiu o exercício em 
3 de janeiro  de 1901.)

Idem ................ Chancellor interinodo mesmo
Consulado G eral................. Idem .......................

Idem ................ C hanceller provisorio do 
Consulado G eral................ Idem .............. ...............

Idem __. . . . . . Chanceller etlectivo.............. Idem ........ ...................

Id e m .. . . . . . . . Vice-Consul............................. Idem .............................

P rom ovido....

R em ovido^^.

Consul....................................... Rosario de Santa Fé

Idem ......................................... Vigo.......... ...................

T i l f tm ________ Id em ..........................................

o • • '  . . . . . . . . .

N apoles................. ...

Nomeado A uxiliar do Consulado Geral H avre...........................

Idem . . . . . . . . . V ice-Consul............................. Idem ..............................

Idem . . . . . . . . . Chanceller efiectivo.............. Liverpool .....................

(Tomou posse em 20 de ou
tubro  de 1906.)

Nomeado Vice-Consul............................. Id em ..............................

Prom ovido.... Consul........................................ G eorgetow n................

(Tomou posso om 6 do junho 
do 1911.)

(Esteve em goso do licença 
de 16 do outubro de 1912 
a  16 do março do 1913.)

R em ovido.. . . Id e m ......................................... S alto .............................

Id em .. . . . . . . . Idem ................................. .. Cardiff........................

(Tomou posso em 15 do julho 
do 1915.)

Nomeado........ E scrip turario  d a  E. F . Oeste 
de M inas..............................

Exonerado... . Idem ...........................................

Nomeado........ Desenhista de 1» classe da 
P refeitura do D istricto Fe
deral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Esteve em goso de licença 
do *0 do setem bro a  5 de 
novembro de 1904 e de 27 
do novembro de 1905 a  10 
janeiro  de 1906.)

E xonerado.... 

Nomeado........

I d e m .. . ........................... ..

F iscal do Governo jun to  á 
Companhia Sal e Navega
ção............... ............ .

E xonerado .... Idem ...........................................

DATAS 
DOS DECRETOS OC 

RESOLUÇÕES

1 de dez. de 1900

9 de a g . de 1902

22 de jul. de 1903 

2 i de out. de 1903 

31 de ag . de 1910

23 de jan . de 1911 

21 de jan . de 1915

21 do m ar. de 1915

5 de dez. de 1903 

IS de m ar. de 1904 

17 de ju l. de 1906

22 de out. de 1906

23 de ja n . de 1911

22 de ja n . de 1913 

21 de jan . de 1915

25 do m ar. de 1S97 

30 de out. de 1901

27 de jun. de 1903

19 de jun . de 1904

12 de ab ril de 1906

1*25 de a g . de 1906 
114299-920
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CÔNSULES DE PRIM EIRA  CLASSE

NOMES
KOMBAÇÕBS, LOGARBS

BAD* AIID ff Aü i  \1

D O S  BMPRBQADOS
RBMOÇOB9) 

ETC.

CATEGORIAS rAM A  vjuis ruBAiu 

NOMEADOS

Alvaro da Canha. Aiiy ÍIía.!» Ha Consulado.. . . . . M arselha.......................

Exonerado • • •

Nomeado........

Idem ..................... Idem...............................

Auxiliar de Ia classe da 
Commissào do Propaganda 
o Expansão Economica na

Exonerado.*..

Nomeado........ Auxiliar da Com missão Bra
sileira na Exposição de 
Bruxellas.............. ..

•

Exonerado . •.

NnmAtirln_________

|

Idem..........
|

Chancellor......................................................... Monte vidéo...............................................

(Esteve em goso de licença 
de 1 de janeiro a  28 de fe
vereiro de 1911.)

Prom ovido.... C onsu l..................................................................................... Beyruth.............................................................

(Esteve em commissào de 1 
março a  4 de abril de 1911.)

Exonerado e 
posto em dis
ponibilidade

Designado pa
ra  exercer o 
sen cargo*.

Removido

(Dirigiu o Consulado Geral 
em Londres de 1Ô de ja 
neiro a  12 de fevereiro e 
de 25 de março a  20 de 
julho de 1913.)

Consul.*.................................................................... Vitro______

Idem .................................................................................................... Boulogne su r -m e r ... .

(Partiu  a  20 e assumiu o 
exercicio a 29 de outubro 
do 1916.)

(Em licença regulam entar 
de 1 de outubro de 1918 a  
31 de maio de 1919.)

(Em commissào nesta capi
ta l  do 1 de junho a 4 de 
agosto de 19i9.)

(Em transito  de 5 do agosto 
a 8 do outubro de 1919.)

(Reassumiu o exercicio em 
9 do setembro do 1919.)

Hippolyto Hermes 
ae Vasconcellos. Nomeado.................... Consul............................................................................................ ♦ Vi o mn^Att

•

(Dirigiu o Consulado Geral 
em Londres de 22 do junho 
do 1916 a  5 de janeiro do 
1920.)

(Reassumiu o exercicio em 
Southampton em 6 do ja 
neiro do 1920.)

—

DATAS 
DOS DBCRBTOS OU 

RBSOLUÇÕBS

19 de m ar. de 1907 

23 de nov. de 1907

25 do nov. do 1907

1 de o a t .  de 1909

7 de jan . de 1910 

3 de ju n . de 1910

2 de maio de 1910

2 5 d efev . dc 1911

5 de jan . de 1915

27 de m ar. de 1915 

29 de se t. de 191Ô

8 de m ar. de 1911
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NOMES 
DOS EMPREGADOS

Roberto de Mes
quita...................

Socrates Moglia..

Mathous de Albu
querque..............

CÔNSULES DE PRIM EIRA CLASSE

XOMBAÇÕKS,
REMOÇÕES,

ETC.

Nomeado. 

Idem........

Exonerado a 
ped ido ........

Nomeado........

R em ovido ....

Promovido....

Nomeado.

E xonerado ...

Nomeado.

Promovido

CATEGORIAS

Auxiliar do Consulado........

Consul......................................

Idem .........................................

Chancellor.............................

Idem .........................................

(Esteve em coram issào de fe
vereiro a 20 de setembro 
de 1912.)

Consul.......................................

(Em licença regulam entar 
de 1 de maio a  31 de outu
bro de 1919.)

(Reassum iu o exercicio a 
1 do dezembro de 1919.)

P a r is . ., 

Cayena.

Vice-Consul.

Idem.

Vice-Consul,

(Esteve em goso de licença 
de 1 de janeiro a  31 de 
maio de 1907 e de 20 de 
novembro de 1911 a  lo de 
abril de 1912.)

R em ov ido ....

Idem,

Consul.

(Esteve em commissào de 
12 de maio de 1913 a  27 de 
janeiro de 1915.)

Consul,

Idem,

Nomeado,

Prom ovido....

(Partiu  para  o seu posto a 
28 de janeiro e assumiu o 
exercicio a 9 de fevereiro 
de 1915.)

(Serviu addido a esta Secre
ta ria  de Estado de 22 de 
abril de 1911 a 10 de março 
de 1913.)

3o Official desta Secretaria 
de E stad o ........................

(Tomou posse a 11 de março.) 

2o Oíllcial............................

(Tomou posse na mesma 
d a ta .)

(Serviu do Director da Se- 
cçdo dos Negocio» Poli
ticos e Diplomáticos da 
America do 17 de janeiro 
a 10 de junho de 1911.)

LUGARES 
PARA QUE FORAM 

NOMEADOS

Idem ........

L ondres.. 

Liverpool,

DATAS 
DOS DECRETOS QÜ 

RE80LUÇÕKS

1 de out. de 1898 

21 de dez. de 1908

2 de maio de 1910 

2 de maio de 1910 

1 de fev. de 1911

Marselha.

S. Thomé,

Idem .........

Posadas..,

21 de jun. de 189Ô 

3 d e ja n . de 1S98 

23 de jan . de 1901

Villa Bella,

Cardiff...........................

Rosario de Santa F é ..

1 de ag . de 1912

2S de fev. de 1913

12 de nov. de 1914 

21 de jan . de 1915

28 de fev. de‘ 1913

lô de maio de 1913
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CÔNSULES DE PRIMEIRA. CLASSE

NOMES 
DOS BMPBEQADOS

Matheus de Albu
querque .............

Joaquim Maria Pe
dreira Ju n io r...

NOMEAÇÕES,
REMOÇÕES,

ETC.

Nomeado,

Nomeado,

Rodrigo Heraclito 
Ribeiro...........

Promovido....

CATEGORIAS
LOG ARES 

PARA QUE FOBAM 
NOMEADOS

Consul......................................  Cadis,

(Tomou posse na mesma 
data.)

(Partiu a  8 do junho.)

(Assumiu o exercicio a 21 do 
julbo do 1916.)

Vice-Consul provisorio,

(Assumiu o exercicio em 
5 de fevereiro de 1003.)

(Em licença do lo de maio a 
31 do outubro do i9 ii e ora 
commissão nesta cidade, 
de I® do novembro do 1914 
a  23 do fevereiro do 1915.)

Consul,

Molo

Villa Bella,

Nomeado,

Passou a.

(Partiu a  lo do março e as
sumiu o cxorcicio a lo do 
julho do 1915.)

(Estovo em commissão desde 
6 do outubro do 1915 ató 10 
do outubro do J91Õ.)

(Em transito de 11 do outu
bro a  14 do novombro do 
1916.)

(Reassumiu o exercicio em 
15 do novombro do 1916.)

(Serviu addido a esta Socro-, 
ta ria  do Estado do 15 doi 
maio do 1903 a 22 de junho 
de 1903.)

Amanuonso dosta Secretaria 
de Estado............................

(Tomou posse n a  mesma 
data.)

3o Official,

Promovido..,

(Serviu no Gabinete do Sub- 
Socretario de Estado desdo 
7 do fevereiro do 1912 a  19 
do janeiro do 1913.)

(Serviu no Gabinoto do Mi
nistro do Estado do 20 de 
janeiro a 30 de setembro 
do 1913.)

1° Official.

(Tomou posse n a  mesma 
data.)

(Esteve em goso de licença 
de 11 de dezembro de 1913 
a  23 do fevereiro do 1914.)

DATAS 
DOS DECRETOS OU 

RESOLUÇÕES

23 de fev. do 1916

22 de nov. de 1907

12 do nov. de 1914

23 de jun . de 190S

31 do ag . do 1909

16 de maio de 1913
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NOMES 
DOS EMPREGADOS

Rodrigo Heraclito 
Ribeiro................

Emilio de S. Felix 
Simonsen...........

M a r i o  Castello 
B ranco................

CÔNSULES DE PRIM EIRA CLASSE

NOMEAÇÕES,
REMOÇÕES,

ETC.
CATEGORIAS

LOGARBS 
PARA QUB FORAM 

NOMEADOS

DATAS 
DOS DECRETOS 013 

RESOLUÇÕES

D esignado.... 

Nomeado........

P ara  dirigir o Consulado... 

Consul........................ ......... .

Cobiia....................... . 14 do fev. de 1914 

22 do abril do 1914Idem............... ..

Exonerado.. . . 1° Official...................... ......... 22 do abril do 1914

Exonerado e 
posto em dis
ponibilidade.

Nomeado.. __

28 de m ar. de 1917

Consul, t - , .............................. Iquitos........................... 21 de abril de 1918

(Tomou posso a  1  do setem
bro de 1913.)

Nomeado........ Anvíliai* do Consulado......... Liverpool..................... 1 de m ar. de 1899

Idem............... Vine-consul. . . . . . . . . . . . . . . . Corrientes.................... 2 de ja n . de 1914

(Esteve em com missão de 21 
de junho de 1915 a  8  de 
julho do 1917.)

Idem..............t Channel lei*.............................. Liverpool...................... 18 de abril de 1916.

(Tomou posse em 1  de junho 
de 1916.)

P rom ovido ... Consul...................................... Iquitos........................... 1 de maio de 1917

(Partiu  em 8  de agosto o as
sumiu o exercicio em 25 de 
setembro de 1917.)

R em o v id o .... Idem ......................................... Gothemburgo............. 21 de abril de 1918

Em transito  de 1 de julho a 
14 de novembro de 1913.)

Em ferias de 14 de novembro 
a  31 do dezombro de 1919).

Em licença regulam entar 
de 1 de janeiro a  30 de ju -  
n h o d e l9 1 9 .)

P artiu  para Gothemburgo a 
9 de setembro e assumiu 
o exercicio a  24 de novem
bro de 1919.)

Nomeado....... Auxiliar do Consulado Geral 

Auxiliar de Gabinete do Mi-

Genova.......................... 24 de m ar. de 1914

Idem...............
n i8 tro ............... .................... 7 de maio de 1917

Idem......... Consul.................... ................ Livorno......................... 24 de abril de 1918

(Serviu no Gabinete do Mi
nistro ató 14 de novembro 
de 1918.)

(Em commissSo nesta cidade 
de 15 de novembro de 1918 
a  20 de julho de 1919.)

(Partiu  a 21 de julho e assu
miu o exercicio a 14 de 
agosto de 1919.)
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NOMES 
DOS EMPREGADOS

Mario Savard de 
Saint Brisson 
M arques............

Nicoláo Debbané..

George William 
Chester..............

c o n s u l .e s  DE PRIM EIRA CLASSE

NOMEAÇÕES,
REMOÇÕES,

ETC.

Nomeado.......

Idem...............

Nomeado........

Idem..............

Exonerado....

Nomeado, 

Idem .......

Nomeado........

Idem...............

Promovido,...

R em ovido....

CATEGORIAS

(Servia como Auxiliar admi
nistrativo da Superinten
dência da Defesa da Bor
racha, do 5 do agosto a 
i do aezembro de 1912 o 
como Agente do Commis- 
sariado Geral da Exposi
ção Nacional da Borracha, 
de 2 de dezembro de 1912 a 
31 do outubro de 1913.)

(Serviu addido a esta Secre
taria do Estado de Ô de 
maio de 1915 a 22 de feve
reiro de 1916.)

Praticante.

Auxiliar do Bibliothecario,

(Tomou posse na mesma 
data.)

3o official,

(Tomou posse na mesma 
data.)

Consul... 

3o official.

(Em transito de 1 de maio a 
23 de dezembro.)

(Chegou a Calcuttá a 24 de 
dezembro de 1918.)

Consul Geral sem venci
m en to s...............................

Consul

(Não partiu para o posto ; 
ficou em coinmissão em 
Alexandria.)

(Por te r sido supprimido o 
Consulado de Moscow, foi 
mandado ficar addido ao 
Consulado em Alexandria)

A u x i l i a r  do Consulado 
G eral................................ .

Chancellor...........................

Consol...................................

(Partiu  de Nova York a 1 de 
junho )

(Em transito de 1 de junho 
a  13 de agosto de 1918.)

(Em licença regulam entar 
de 14 de agosto de 1918 a 
14 de fevereiro de 1919.)

Idem..........................

l o g a r b s
PARA QUE FORAM 

NOMEADOS

C alcuttá

Alexandria.

Moscow

DATAS 
DOS DECRETOS 0(J 

RESOLUÇÕES

Nova York.

Idem...........

Helsingfors

Vigo.

24 de fev. de 1916

25 de maio de 1916

14 de nov. de 1916

24 de abril de 1918 

24 de abril de 1916

9 de ju l. de 1911 

24 de abril de 1913

22 de ag . de 1904 

1 de dez. de 1916 

24 de abril de 1918

2 de jan . de 1919
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CÔNSULES DE PRIMEIRA CLASSE

NOMES 
DOS EMPREGADOS

NOMEAÇÕES,
REMOÇÕES,

ETC.

George William 
Chester................ | R em ovido... 29 de abril de 1919

Mario Azevedo...[Nomeado

Id e m ....

Id e m .... 

Idem.*...

dem.......................................... I Manchester

Em transito  do 1 de março 
a  1 de junho de 1919.)

(Tomou posse a 19 de junho 
de 1919.)

Auxiliar do Consul G era l... Monte vidéo.................. 114do abril de 1395

Serviu até 14 de abril de 
1904.)

dem.........................................  Buenos Aires,

Serviu até 2 de maio de 
1910.)

Promovido....

R em ovido....

Joaqoim Eulalio 
do Nascimento 
S ilva...................  Nomeado,

Idem,

CATEGORIVS
LOGARRS 

PARA QUE FORAM 
NOMEADOS

DATAS 
DOS DECRETOS OU 

RESOLUÇÕES

Vice-Consul............................  Idem,

Chancellor...............................  Idem,

Esteve como Vice-Consul 
encarregado da direcção 
do Consulado Geral de 1 
de junho de 1913 a  17 de 
fevereiro de 1914 o no- 
vamente de 1 de dezembro 
de 1914 a  10 de agosto 
de 1915.)

Esteve em commissão nesta 
cidade de 13 de março a 
25 de abril do 1914 e de 4 
de outubro de 1916 a 10 de 
fevereiro de 1917.)

Designado em 31 de janeiro 
de 1917 para gerir o Con
sulado G eral em Assum- 
pção, ohi esteve de 13 de 
março de 1917 a  1 de julho 
de 1913.)

Consul......................................  Montreal,

Tomou posse em 12 de se
tembro de 1918.)

Idem.........................................  Salt0

(Em licença regulam entar 
de 12 de fevereiro a 12 de 
agosto de 1919.)

(Assumiu o exercicio em 17] 
de setembro de 1919.)

15 de abril de 1904

2 de abril de 1909 

2 de maio de 1910

24 de abril de 1913

2ôdefev . de 1919

Auxiliar do Consulado Geral Paris, 

Consul........................................ Glasgow.

(Tomou posse a 28 de agosto 
f\d e  1918.)

1 de ju l. de 1916 

|24 do abril de 1913
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CÔNSULES GERAES DE PRIMEIRA CLASSE

NOMES 
DOS EMPBEG.VDOS

NOMEAÇÕES,
REMOÇÕES,

ETC.

Carlos Ribeiro de!
F a r ia .................. I Nomeado.

Idem

Promovido....

CATEGORIAS

Auxiliar de Consulado, 

Vice-Consul...................

Genova.

Alvear.

(Partiu a  23 de outubro o as
sumiu o exercicio em 27 
de dezembro de 1915.)

Consul.

(Em licença de 11 do outubro 
do 1918 a 11 do abril de 
1919.)

Mandado ficar add ido ao 
Consulado em Genova, 
apresentou-se neste Con
sulado a 9 do junho de 
1919.)

Por te r sido supprimido o 
Consulado cm Belgrado, 
foi mandado continuar a 
servir addido ao Consu
lado Geral em Genova em 
i de março de 1920).

Viçtor Ferreira da 
Cunha................. Nomeado.

Idem........

Removido.

Nomeado.

Promovido....

Removido.. . .

Guilherme F e r-l 
nandes da Silva Nomeado.

Auxiliar do Consulado Gorai

(Serviu addido a esta Se
cretaria de 23 de junho 
de 1913 a 3 de junho de 
1914.)

Chancellor.

Id e m ... . . .

Vice-Consul.

(Em commissào em Nova- 
York do 1 de dezembro de 
191Ô a  21 de janeiro de 
1918.)

Consul.

(Tomou posse em 1 de outu
bro de 1918.)

Idem.

(Em licença regulam entar 
desde 25 de março de 1920

Consul.

(Em transito de 5 de agosto 
a  24 de dezembro de 1918.

(Assumiu o posto a  25 de de
zembro de 1918.)

l o g a r e s  
PARA QUE FORAM 

NOMEADOS

Bolgrado.

Nova York.

Londres. 

Nova York., 

Georgetown,

S. Francisco da Cali
fornia........................

Nova Orleans.

Sydney.

DATAS 
DOS DECRETOS OU 

RESOLUÇÕES

18 de nov. de 1907 

lO d e ju l. de 1915

24 de ab r. de 1918

10 de ag . de 1912

4 de ju n . de 1914 

26 de ju n . de 1916 

1 de dez. de 1916

24 de abril de 1918

24 de m ar. de 1920

4 de abril de 1918
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NOMES 
DOS EMPREGADOS

Carlos de Carva
lho e Souza........

Manoel de Oliveira 
Costa...................

O s c a r  Paranhos 
da Silva..............

Paulo D em ôro...

CÔNSULES DE PRIM EIRA CLASSE

Nomeado........

d e m ... . . . . . .

lem ovido.. •.

Prom ovido...,

NOMEAÇÕES, 
REMOÇÕES, 

ETC.

Auxiliar do Consulado Gorai

Vice-Consul provisorio.........

dom..........................................

Esteve em commissão do 
9 do julho a  3 do setembro 
do 1913.)

Em licença regulam entar 
de 14 de fevereiro a  13 do 
agosto de 1918.)

Consul

Em transito  de 24 de agosto 
a 30 de setembro do 1918.)

Tomou posse a  7 do outubro 
de 1918.)

R em ovido ....

Nomeado.

Nomeado.

Idem,

Idem.

Promovido... .

Nomeado,

CATEGORIAS
LOG ABBS 

PARA QUE 70RAM 
NOMEADOS

G enova................. .

Milão.........................

Paso de los L ib res..

Manchester,

dem, Vigo,

Em transito  do lô a  20 do 
junho de 1919.)

Tomou posso a  21 de junho 
de 1919.)

Consul

Tomou posse a  27 de agosto 
de 1918.)

Auxiliar do Consulado Gorai

Cherburgo.

Idem.

Chancellor,

Esteve como Vice-Consul 
encarregado da direcção 
do Consulado Gorai de 16 
de julho de 1912 a  zZ de 
abril do 1913, de 26 de 
setembro do 1914 a  11 de 
março de 1915 e de 1 de 
fevereiro a  11 de setembro 
de 1916.)

Consul,

(Ficou em commissão em 
Genova até 17 de janeiro 
de 1920.)

(Serve como encarregado do 
Consulado em Galatz des
de 11 de janeiro  do 1920.)

Vice-ConsnI :

(Tomou posse a  1 de agosto 
e esteve em commissão 
nesta cidade até 24 de 
agosto de 1915.)

iav re .

Bordéos,

Genova.

Odessa.

DATAS 
DOS DECRETOS OU 

RESOLUÇÕES

12 do nov. de 1902 

20 do abril de 1912

13 do mar. de 1913

24 do abril de 1918

29 de abril de 1919

2 í de abril de 1918

1 de m ar. de 1906

13 de ou t. de 1908 

11 de fev. de 1911

21 de abril de 1918

Melo, 10 d e ju l .  de 1915

«
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CONSUL.ES DE PRIMEIRA. CLASSE

NOMES 
DOS EMPREGADOS

n o m e a ç õ e s , 
REMOÇÕES, 

ETC.
c a t e g o r ia s

LUGARES 
PARA QUE FORAM 

NOMEADOS

Paulo Demôro*... Promovido..*. p A n a n  1 . _______. . . . . Capetown.....................

(Partiu  de Molo a  4 de se
tembro de 1918.)

JL

(Em transito  de 5 de setem
bro a 25 de novembro do 
1918.)

(Serviu addido ao Consulado 
Geral em Montevidóo, de 
2(5 de novembro de 1918 a 
. .  de maio de 1920.)

R em ovido.... TdAtn Posadas........................

Annibal de Saboia
T .i m  a A d d id ri dr» T.flcrftpiíft P e iú ..............................

I d e m Consul Alexandria..................

(Partiu a 10 de setembro de 
1918 e assumiu o exercício 
em 19 de março de 1919)

Alvaro de Maga
lhães................... (Aspirante a  guarda-mari- 

nba de 1 de abril de 1902 a 
28 de fevereiro de 1903.)

Nomeado.. .. Consul sem vencim entos..,. Manchester..................

(Partiu para Manchester a 
1 de janeiro de 1903.)

Idem............... Vice-Consul de carreira__ _

PromoTido.... Consul..................................... Salonica........................

(Serviu como Encarregado 
do Consulado em Man
chester de 1 de maio a 7 
de outubro de 1918.)

(Partiu  para Salonica a  8 de 
outubro e assumiu o posto 
a  26 de novembro de 1918.)

(Em licença regulamentar 
de 28 de julho de 1919 a 
27 de janeiro de 1920.)

(Aguardando ordens nesta 
cidade de 28 de janeiro a 
29 de fevereiro de 1920.)

(Por ter sido supprimido o 
Consulado em Salonica 
foi mandado continuar no 
Brasil aguardando ordens 
em 1 de março de 1920.)

Br&z Calmon da 
Gama..................

(Serviu de auxiliar do Con
sulado no Porto de 1 de 
abril de 1893 a 4 de março 
de 1901.)

(Serviu de auxiliar do Con
sulado Geral em Monte- 
Tidêo de 1 de abril de 1907 
a 16 de março de 1911.)

DATAS 
DOS DECRETOS OU 

RESOLUÇÕES

24 de abr. de 191S

24 de m ar. de 1920

22 do jun. de 1916 
24 de abril de 1913

3 de dez. de 1907

8 de jan . de 1917 

24 de abril de 1913
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CÔNSULES DE PRIMEIRA CLASSE

NOMES 
DOS BMPBBGAD08

NOMEAÇÕES,
REMOÇÕES

ETC.
CATEOORIàS

LOGARES 
PARV QUE FORAM 

NOMEADOS

DATAS 
DOS DECRETOS OU 

RESOLUÇÕES

Braz Calraon da 
G am a................. Nomeado....... Chancoller............................... Montevidèo.................. 1 de m ar. de 1911

(Esteve em goso de licença 
de 5 de maio a  30 de junho 
de 1914.)

(Reassumiu o exercicio em 
1 de julho de 1914.)

•

(Em commissào no Rio de 
Janeiro de 33 de novembro 
de 1914 a  33 de dezembro 
de 1915.)

Idem ............... Vice-Consul interino....... Idem .............................. 20 de julho de 1913 

14 de nov. de 1918Promovido— Consul..................................... Cobija............................

(Em licença regulam entar 
de 1  de março a  1  de se
tembro de 1919.)

(Reassumiu o exercicio em 
13 de janeiro de 1930.)

Eduardo P o r t o  
Ozorio Bordini.. Nomeado........ Auxiliar do Consulado......... M arselha...................... 6  de dez. de 1910

Idem............... Vice-Consul............................ Kobe............................ .. 24 de abril de 1918 
•

(Chegou a  Kobe a 3 de 
março de 1919.)

Promovido.. . . Consul.................................. M ontreal......... - .......... 26 de fev. de 1919

(Partiu de Kobe a  20 de 
março e tomou posse em 
M ontreal a 12 de maio de 
1919.)

(Por te r  sido supprimido o 
Consulado em Montreal 
por decreto de 1 1  de feve
reiro de 1930, foi mandado 
servir addido ao Consu
lado Geral em Nova York 
em 1 de março de 1930.)
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CÔNSULES DE SEGUNDA CLASSE

NOMES 
DOS EMPREGADOS

Antonio de Azam- 
buja C idade... . .

NOMEAÇÕES,
REMOÇÕÇB8,

ETC.

Nomeado.

Removido,

CATEGORIAS

Vice-Consul provisorio.........

(Assumiu o exercido em 12 
de julho do 1907.)

Vice-Consul............................

LOGARES
p a r a  q u e  f o r a m

NOMEADOS

Melo,

Santa Rosa

d a t a s  
DOS DECRETOS OU 

RESOLUÇÕES

21 de fev. de 1907

22 de nov. de 1907

(Assumiu o exercício em 1 do 
fevereiro do 1903.)

(Esteve em licença, para 
tratam ento de sartde de 1 
de abril a 30 de junho de 
1917.)

(Em licença para tratam ento 
de saude do 19 de agosto 
de 1918 a 19 de fevereiro 
de 1919.)

Fernando Augusto 
Georlette.........

C a r lo sC a r  11 o n 
Coelho C intra.. .

Joaquim Pereira 
da Costa........

Eduardode Aguiar 
Vallim............

Nomeado,

Idem.......

Idem.......

Auxiliar do Consulado Geral 

Vice-Consul..........................

Chancellor,

Nomeado. 

Idem.......

Removido.. • •

Nomeado........

Nomeado........

Exonerado.... 

Nomeado........

Esteve como Vice-Consul en
carregado do Consulado 
Geral de 20 de julho de 
1915 a  27 de abril de 1917.)

(Serviu addido á  Legaçao na 
Haya de 12 de junho de 
1917 a  4 de dezembro de 
1918.)

(Reassumiu o exercicio em 
Antuérpia a  7 de dezembro 
de 1918.)

Chancellor.....................

Vice-Consul provisorio.

(Assumiu o exercicio em 3 
de janeiro de 1911.)

Vice-Consul.

(Tomou posse a  1 de agosto 
de 1918.)

(Em licença regulam entar 
desde 1 de março de 1920.)

Vice-Consul........................
(Esteve em goso de licença 

de 1 de setembro de 1915 a 
28 de fevereiro de 1916.)

Consul sem vencimentos. . .  

Idem,

Antuérpia. 

Idem.........

Idem

Lisbôa..

A rtigas,

A lvear.,

Pay sand ú.

Genebra.

Id e m ....

Idem.

21 de nov. de 1887

8 de maio de 1909 

2 de maio de 1910

2 de maio de 1910 

2 de set. de 1910

24 de abril de 1918

2 de maio de 1910

21 de mar. de 1898 

16 de jan . de 1907

13 de dez. de 1907



CÔNSULES D K  SEGUNDA CLASSE

NOMES 
DOS EMPREGADOS

Eduardode Aguiar 
Vallim.................

Protasio Baptista 
Gonçalves..........

Wencoslau de Sou
za G uim arães...

Milton Cesar V’e- 
guelin V ie ira ...

José T h e o d o r  o 
Falcão.................

NOMEAÇÕES,
REMOÇÕES

ETC.

Nomeado........
R em ovido....

CATEGORIAS

Nomeado,

Nomeado.

Idem

Nomeado........

Idem...............
Exonerado....

Nomeado,

Removido.......

Nomeado.

Removido.

Vice-Consul do c a r re ira .. . .  
Idem.........................................
(Esteve em goso do licença 

de 12 do agosto a 15 de ou
tubro do 1913.)

Vice-Consul provisorio.

(Em licença para tratam ento 
de s an de desde 22 do agosto 
a 32 de novembro do 1918).

LOGARES 
PARA QUE FORAM 

NOMEADOS

Paso de los Libres
Milão.............................

Santo Tomé,

Chancellor.

(Assumiu o exercício a 23 do 
março de 1914).

(Serviu até 27 do abril e sor
vo no Consulado Geral em 
Genebra desde 4 do julho 
de 1917).

Consul de sogundo classe 
adjunto.................................

(Serviu addido a  osta Secre
ta ria  do Estado do 12 de 
março a  31 do agosto de 
1913.)

P raticante desta Secretaria 
de Estado............................

(Tomou posse a  1 de setem
bro.)

Chancellor...............................
P raticante desta Secretaria 

de Estado..........................

(Em licença de 1 a 30 de ju 
nho de 1916.)

(Estove em commissão de 1 
de julho de 1916 a  8 de ju 
lho de 1917.)

Vico-Consul......................... .
(Tomou posso em 12 de se

tembro de 1918.)

Consul do segunda classe 
adjunto............................. .

Hamburgo,

Montevidéo.

Lisbôa.

Bahia Blanca.

(Em licença regulam entar 
desde 11 de dezembro de 
1919.)

Hamburgo.

Vice-Consul............................. San Eugenio,
(Partiu a 2 de fov. o assumiu 

o exercido a lô de março 
de 1915.)

Idem.......................................... Rivera.

(Partiu a  7 e assumiu o 
exercido a  18 de junho de 
1916.)

DATAS 
DOS DECRETOS OU 

RESOLUÇÕES

3 de fov. do 1911 
13 de m ar. de 1913

21 de out. de 1911

2 de jan . de 1914

24 de mar. de 1920

14 do ag . de 1913

4 do jun . de 1914 

4 de jun . do 1914

24 de abril de 1918

21 do m ar. de 1920

12 do nov. de 1914

20 de ou t. do 1915
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CÔNSULES DE SEGUNDA CLASSE

NOMES 
DOS EMPHKGADOS

NOMEAÇÕES,.
REMOÇÕES,

ETC.
CATEGORIAS

LOGARES 
PARA QUE FORAM 

NOMEADOS

DATAS 
DOS DECRETOS OU 

RESOLUÇÕES

M a r i o  d e  Dous V AmOA SI A Viro-CAnsiil.............. Posadas......................... 12 de nov. do 1914

(Partiu para o sou posto a  8  
o assumiu o exercício a 2 2  
de fov. do 1915.)

( Em licença regulam entar 
de 2 do agosto de 1919 a 2 
do fov. de 1920.)

R em ovido.... r!Annul Ha 2 a elassse............ Halifax.................... . 24 do m ar. de 1920

(Ficou nesta cidade aguar
dando ordens do 3 do feve
reiro a 23 do maio do 1920.)

(Partiu a  24 do maio.)

Mario Drolho da 
Costa.................. \  A YVV AO A A Auxliiar do Consulado Gorai 

Vice-Consul so m  vo n c i-

TTrtmhni’jcro................ de dez. de 190S

Idem...............
men to s ................................ Amsterdam.................. 1 6 d o ag . do 1914 

5 de ja n . de 1915TH Am. V ice-consul.............. Rotterdam ....................

( Em licença regulam entar 
do 7 do agosto de 1919 a 
31 do março do 1920)

( Ainda não partiu para o 
posto.)

Benjamin do Car
valho e S ilv a .. . Nomeado........ Auxiliar do Vice-Consulado. Paso do los Libres

Idem .__. . . . . Vice-Consul........................... Funchal (Ilha da Ma
deira)......................... 10 de ju l. de 1915

( Tomou posse a  1  de agosto 
de 1915.)

James Philip Mee. Nomeado....... Auxiliar do Consulado.. . . . . Nova Y ork............ 1 do ag . do 1904 

10 de ju l. de 1915Idem ............... Chancellor.............................. Idem. . .

(Tomou posso a  1  do setem
bro de 1915.)

Removido...... Idem........................................ Lend pas 26 de ju n . de 1916

( Partiu  a 23 do setembro e 
assumiu o oxorcicio em 2  
de outubro de 1916.)

Idem............... Idem........................................ Livernool 27 de out. de 1919
(Tomou posso a  IS do no

vembro do 1919.)

Antonio Felinto de 
Souza B asto s... Nomeado....... Vice-Consul sem v e n c i 

mentos................................. N antes............. ^  Julho Ha 1915
Idem.............. Vice-Consul de c a r re ira .. . . idem . t __, 2 de fev. de 1916

(Tomou posse na mesma 
data.)

Removido...... Idom........................ TiVAn. 24 de abril de 1918
(Partiu  a l o  assumiu o ox

orcicio a  2  de outubro de 
1913.)



CÔNSULES DE SEGUNDA CLASSE

NOMES 
DOS BMPRBOAOS

Antonio Felinto de 
Souza B astos...

Joao Baptista Bor
ges M achado...

Amy nfchas de Lima

Alberto G rac ie ...,

n o m e a ç õ e s ,
REMOÇÕES,

ETC.

Nomeado,

Nomeado,

Exonerado....

Nomeado........

Idem...............

Idem ...............

R em ovido ....

Nomeado,

Idem,

c a t e g o r ia s

Em liconça regulam entar 
desdo 27 do dezemho de 
1910.)

Vice-Consul

Assumiu o exercício em 2 
do março do 1916.)

LOGARES 
PARA QUB FORAM 

NOMEADOS

La Rochello-Palice,

Escrevente juramentado do 
2<> officio da 2a Vara do Or- 
pháos.....................................

Serviu de escrivão interino 
do mesmo officio do 2 do 
maio a  5 do outubro do 
19o7.)

Esteve orn licença do 1 de 
novembro a i  do dezembro 
de 1909.)

Districto Federal,

dom

P&rtidor interino do lo offi
cio ..........................................

Escrevento juram entado do 
2<> officio da 2a V ara do Or- 
phàos d o ..............................

Vice-Consul

P artiu  a 7 de abril e assu
miu o exercício em lu  do 
do junho do 19iô.)

Idem,

(P artiu  a 11 do agosto o as
sumiu o oxcrcicio a  12 de 
setembro do 1918.)

( Em licença para tratam en
to do saúdo de 11 do abril 
a  11 de outubro do 1919.)

( Assumiu o oxcrcicio a 27 
do outubro do 1919.)

Consul honorário,

( Tomou posso em 23 do no
vembro do 1916.)

Vico-Consul,

( Tomou posso na mosma 
data.)

(Serviuaddido d T,egação em 
Borna do 21 do~ maio do 
1917 a 1 do outubro do 
1919.)

31 de jan . de 1905

dom,

d e m ... .

Panam á,

Barbados,

Gotheinburgo,

Idom,

DATAS 
DOS DECRETOS OU 

RESOLUÇÕES

2 de fev. de 1916

5 de m ar. do 1913

6 de m ar. do 1913

12 do abril do 1913 

2 do fov. do 1916

21 de abril de 1913

19 de abril de 1916

3 de ja n . de 1917
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CÔNSULES dp: s e g u n d a  c l a s s e

NOMES 
DOS EMPREGADOS

Alberto G ra d e ...

Aluisio M a r t in s  
Torres..............

João Constantino 
Pinto Peixoto..

NOMRAÇOES,
REMOÇÕES,

ETC.

Removido...

Nomeado. 

Idem.......

Removido,

CATEGORIAS

Idem

(Serviu provisoriamente no 
Consulado Geral em Lon- 
dros desde 10 de outubro 
de 1919.)

(Por ter sido supprimido o 
Vice-Consulado em Geor- 
town, foi mandado cont*- 
nuar addido ao Consulado 
Geral em Londres.)

Auxiliar do Consulado-Geral 

Vice-Consul........................

LOOARES 
PARA QUE FORAM 

NOMEADOS

d a t a s  
DOS DECRETOS OU 

RESOLUÇÕES

Georgetown................. 24 de abril do 1918

( Partiu  em 5 de março c as
sumiu o exercido om 1 do 
maio do 1917.)

João Eudoxio do 
Va8concellos....

Nomeado,

Idem

Nomeado,

Consul do 2a classo,

Auxiliar do Consulado Geral 

Vice-Consul.........................

Idem,

Idem

Exonerado...

(Partiu em 1 de abril o as
sumiu o oxorcicio em 14 
do julho do 1917.)

Auxiliar do Consulado Ge
ra l .....................................

Chancellor,

(Tomou posse a 1 do março 
de 1917.)

(Em licença para tratamento 
de saude de 12 do agosto 
a  1 de outubro de 1918.)

(Serviu de Encarregado do 
Consulado Geral em Paris 
de 1 de dezembro de 1918 
a  4 do abril de 1919.)

Auxiliar da Delegação do 
Brasil ao Congresso da 
Paz.. ...........

(Entrou em exercício nesta 
commissào em 5 de abril 
de 1919.)

Idem,

Nomeado.

(RoasMjmiu o exorcicio no 
Consulado Geral em Paris 
em 1 de fevereiro de 1920.)

Auxiliar de Gabinete do Mi
nistro.................... .............

(Partiu do Pariz a 27 de 
maio.)

Nova York................... 3 de dez. de 190$

Norfolk.........................  S d o ja n . do 1917

S. Luiz...........................24 do m ar. do 1920

Buenos-Aires. 

Cayenna........

1 de jun. de 1397 

|2S do mar. de 1917

Paris

Idem.

1 de out. do 190) 

[23 de fev. de 1917

[23 do dez. de 1918

31 d e jan . de 1920

24 de mar. dc 1920
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CÔNSULES DE SEGUNDA CLASSE

NOMES 
DOS EMPREGADOS

NOMEAÇÕES,
REMOÇÕES,

ETC.
CATEGORIAS

LOGARES 
PARA QUE FORAM 

NOMEADOS

Oscar C orrêa....... | Nomeado.......... j Auxiliar do Consulado Geral Nova York

(Esteve em commissào nesta 
cidade de 25 de setem bro1 
de 1916 a  8 do julho do 
1917.)

lidem ................ | Chancellor Liverpool

(Tomou posse na mesma 
data .)

(Partin  a 9 de julho o assu-| 
miu o exercicio em 8 de| 
setembro do 1917.)

Rem ovido.. . .  Idem..............    Londres,

(Tomou posse em 17 de no« 
vembro do 4919.)

(Dirigiu o Consulado Geral 
em Londres de 1 a  21 de] 
maio do 1919.)

Luiz de Maga
lhães T av ares .. |Nomeado....... |Auxiliar do Consulado Go-I

r a l ......................................... Genova,

](Serviu addido á  Secretarial 
do Estado de 1 «le maio de|
1916 a 29 de julho do 1917.)

|Removido.......I Idem........................................... I Buenos-Airos

j Nomeado....... I Chancellor................................ | Havre

Idem ...............IV ico-Consul..............................1 A rtigas.

(Tornou posse a  25 do abril 
de 1915.)

Removido...... [idem .................................... Liège,

(Em commissào nesta Capi
tal de 1 do setembro de!
1919 a  18 de março de 
1920.)

Nomeado........I Consul de 2» classo................. I Baltimore,

DATAS 
DOS DECRETOS OU 

RESOLUÇÕES

1 do a g t. do 1912

1 do maio do 1917

27 do out, do 1919

1 de maio do 1916

30 do julho do 1917 

8 do jan . do 1918 

27 do fev. do 1918

25 do jun. do 1919

Manoel da Veiga
Menezes............ [Nomeado.........[Vice-Consul honorário...........[Santa Rosa ( A l t o

Purús)

Idem............... | Vice-Consul.......................... ..lidem

jRomovido...... [Consul de2a classe................. Shanghai.

(Aguardando ordens desde 
janeiro de 1920.)

Felippe de Mello.. [Nomeado....... [Auxiliar do Consulado........... Iquitos,

(Serviu a t í  39 de novembro 
de 1895.)

9 d« mar. de 1920

ô de maio de 1911 

8 de ja n . de 1913 

1 do abril de 1920

1 de agt. de 1895

(Reassumiu em 1 de setem
bro de 1893.)

4299-920 12
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CÔNSULES DE SEGUNDA CLASSE

NOMES NOMEAÇÕES,
REMOÇÕES,

ETC.
CATEGORIAS

..INomeado........ Chancellor................. .

t-j
..IN o m ead o .....

(Tomou posso om 1 de maio 
de 1918.)

Auxiliar do ConsuladoGeral

Id e m ............. Chancellor,..............................

iz Nomeado........

(Dirigiu o Consulado Geral 
do 1 do novembro a 20 do 
dezembro do 1918 e do 25 
do fevereiro a 4 do setem
bro do 1919 o de 1 dozom- 
bro do 1919 a  31 de maio 
de I9á0.)

Chanca] lar...................

.IN om eado....,

(Tomou posse a 11 de junho 
de 1918.)

Auxiliar do Consulado Geral *
Idem............... Chancallar. . . .  . . (

I

31
.N om eado........

(Tomou posso a 10 de julho 
de 1918.)

(Serviu do Encarregado do 
Consulado Geral em Ge- 

. nova do 1 de abril a  13 de 
outubro do 1919.)

Auxiliar do Consulado Geral 1

Idom............... Chancellor..............................  1

u
> Nomeado.......

(Tomou posse a  9 de setem
bro de 1918.)

(Dirigiu o Consulado Geral 
de Lisboa de 25 de julho a 
4 do setembro de 1919.)

Vice-Cônsul............................  i

Tomou posse a 12 de agosto 
de 1918.)

Por ter sido supprimido o

1

Vice-Consulado em Argel, 1 
foi mauuado servir aduido 
ao Consulado em Marselha 
em 1 de março de 1920.)

LOGARES 
PARA QUE KORAM 

NOMEADOS

DATAS 
DOS DECRETOS OU 

RESOLUÇÕES

Idem, 24 do abril do 1918

l i  do m ar. de 1901 

24 do abril do 1918

Nova York, 2 i  do abril do 1918

j 1 de m ar. do 1911 *
24 de abril do 1918

I

Lisboa.

Idem ,.

IS do nov. do 1912 

2 i do abril de 1918

24 do abril de 1918
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CÔNSULES DE SEGUNDA CLASSE

NOMES 
DOS EMPREGADOS

Jayme do Nasci
mento D eito ....

NOMEAÇÕES, 
U EMOÇÕES, 

ETC.

Nomoado, Vico-Consul.

Horacio Sully de 
Souza...............

Homo vido.

Alfredo d e Mes- 
quita B astos... .  (Nomoado.

Nomeado.

Removido......

Promovido....

Josó Fonseca Filhoi Nomeado

Fornando do Mes
quita Braga#. . .  Nomeado.

CATEGORIAS

Serviu addido ao Consulado 
Geral em Nova York de 1 
do agosto de 1918 a  de 
janeiro de 1919#)

Em transito  do 
a  6 de setembro de 1919.)

Em commissâo nosta cidade 
de 7 de setembro a 10 do 
do outubro do 1919.)

Addido ao Consulado Gera^ 
om Buenos Aires desde 24 
do outubro do 1919.)

LOGARES 
PARA QUE FORAM 

NOMEADOS

VIadivostock

DVTAS 
DOS DECRETOS OU 

RESOLUÇÕES

24 de abril de 1913

Vico-Consul.

Chegou ao posto a  26 do 
agosto-de 1913.)

Consul de 2» classe................1 Ilolsingfors

Swancia. 24 do abril do 1918

Auxiliar do Consulado.

Idem................................ .

Vice-Consul...................

Rosario de Santa F é . .

Bordéos........................

Melo..............................

19 do m ar. do 1920

18 do m ar. de 1905 

21 de se t. de 1912 

21 de abril de 191S

Tomou posse om setembro 
de 1918.)

Em licença regulam entar 
desde 1 de janeiro de 
1920.)

Vico-Consul.

(Tomou posse a  21 do outu
bro de 1918.)

(Por te r  sido supprimido o 
Vice-Consulado no Pana
má, foi chamado ao Brasil 
a 1 de março de 1920.)

Auxiliar do Consulado Geral Paris

Panamá.

Idem.

Removido..# #.

Vico-Consul.

(Tomou posse a  13 de setom- 
bre do 1918.)

Consul do 2  ̂classe,

21 de abril de 1913

Bilbáo.

Vienna.

1 do julho do 19JS 

2 i do abril do 1913

19 de m ar. do 19.0
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CÔNSULES DE SEGUNDA CLASSE

NOMES 
DOS EMPREGADOS

NOMEAÇÕES,
REMOÇÕES,

ETC.
CATEGORIA

LOGARES 
PARA QUE FORAM 

NOMEADOS

Josó Calmou da 
Gama.................. Nomeado.

lidem ........
Removido.

Auxiliar do Consulado G e r a l  Montevideo.

Alcides Domingos

I Vice-Consul............................  Dakar.
Idem............................   Corrientes.
(Em transito  de 22 do setem

bro de 1918 a  30 de junho 
de 1919.)

(Chegou ao posto em 1 de ju
lho do 1919.)

(Por ter sido supprimido o| 
Vice-Consulado em Corri
entes foi mandado servir 
addido ao Consulado Geral 
em Buenos Aires em 1 de] 
março do 1920.)

da Silva Nomeado.

Removido.

Alfredo P olzin .... Nomeado.

Idem.......

Euriabides B a r 
bosa Gonçalves.

Removido.

Nomeado. I Vice-Consul...............................   Branco.
(Tomou posse a  28 do outu-| 

bro do mesmo anno.)

(Em commissao nesta capi
tal de 17 de abril a  8 dof 
setembro do 1919.)

(Partiu para Rio Branco a  91 
do setembro e reassumiu 
o exercício em z5 de se-í 
tembro de 1919).

DATAS 
DOS DECRETOS OU 

RESOLUÇÕES

1 Vice-Consul........................... I Liège

[(Designado provisoriamente!

Sa ra  o Havre, partiu a  23 
o agosto o apresentou-se] 

a 17 do outubro de 1918.)
[Idem............................ ........... (Artigas,
I (Assumiu o exercício a  23 do 

agosto do 1919.)

I (Em licença som vencimentos 
de 22 de novembro a 24 dei 
dezembro de 1919.)

[(Reassumiu o posto a 25 do 
dezembro de 1919.)

Auxiliar do Consulado Geral (Londres

I Chancellor..   ........... • . . . I  Barcelona

(Tomou posso a 5 de dezem
bro do 1918.)

[Chancellor.............................. IHavre
(Tomou posso a  9 de eetera 

de 1919.)

| (Dirigiu o Consulado Geral 
no Havre de 5 de setembro 
a 10 de dezembro de 1919 e 
do 10 de fevereiro a 4 de 
março do 1920.)

1 de abril do 1907

24 do abril do 1913 
11 do nov. de 1918

24 de abril do ISIS

25 do jun . do 1919

22 do julho do 1911 

24 de abril de 1913

22 de fov. de 1919

24 de abril de 1913



CÔNSULES DK SEGUNDA CLASSE

NOMRS 
DOS EMPREGADOS

Podro Nunos do
S á .......................

Antonio Raboilo
B raga................

José Fabrino do 
Oliveira Bayao..

Alfredo Dias do 
Mollo..................

Mario N avarro da 
Costa..................

NOMEAÇÕES,
RF.MOÇÕES,

ETC.

Nomeado,

Idem,

Nomeado,

Nomeado.. . .

Removido,

Nomeado. 

Idem.......

Idem

Nomeado,

CATEGORIA

Consul sera vencim entos....

(Assumiu o exercício em f» 
de dezembro de 1916 exer
cendo esse cargo ató 31 
de outubro do 1918).

Vico-Consul de c a r re ira .. . .

(Tomou posso a  1 do novem
bro de 1918.)

LOGARES 
PARA QUE FORAM 

NOMEADOS

Buffalo

Vico-Consul,

Tomou posso a  15 do julho 
do 1919.)

Vico-Consul

Km transito de 2 a 21 do 
agosto de 1918, data em 
quo tomou posse.)

Era licença som vencimen
tos de 13 do dezembro de 
1918 a 19 do novembro do 
1919.)

Chicago.

DATAS
DOS DECRETOS OU 

RESOLUÇÕES

9 de ag t. de 1916

Bombaim

Antofogasta.

24 do abril de 1918

24 do abril do 1918

24 do abril do 1918

Consul do 2a classe.

Desde 20 do novembro do 
1919, e s t á  aguardando 
ordons.)

Consul som vencim entos... 

Vico-Consul da c a rre ira .. . .

Em licença para tra ta r  do 
seus intorossos de 21 do 
agosto do 1918 a  23 de fc- 
\ereiro  do 1919.)

Berlim

Coimbra.

Chancellor,

(Tomou posso a 7 do abril 
de 1919.)

Barcelona,

19 de m ar. do 1920

2 do a g . do 1916 

12 do abril do 1913

28 do fcv. do 1919

Diarista, auxiliar de escri- 
pta, praticante e amanu
ense da Repartição de 
Aguas o Obras Publicas' 
(dosdo 1 do maio do 19J2 a ! 
26 de juiho do 1914.)

(Auxiliar do Consulado Ge
ral em Lisboa de 23 d© fe- 
vereiio de 1916 a l i  do 
novembro de 1918.)

Chancellor.

(Tomou posso & 21 de janei
ro do 1919.)

Monievidéo. l i  do nov. de 191S



NOMES 
DOS EMPBEOADOS

Mario Navarro da 
Caso...................

Manool Vidal Bar
bosa Lage..........

N o d  Florarabe) 
Pinto Peixoto..

Osorio Dutra
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CÔNSULES DE SEGUNDA CLASSE

I
NOMEAÇÕES,

REMOÇÕES,
ETC.

CATEGORIA
LOGARRS 

PARA QUE FORAM 
NOMEADOS

DATAS 
DOS DECRETOS OU 

RESOLUÇÕES

T? OTYlAtft/1 f\ Consul do 2a classe adjunto.

(Em licença regulam entar 
desdo 10 do fovoreiro do 
1920.)

Paris............................. 21 do m ar. do 1920

N’nmAftrlr) Vice-Consul........................... Paso de los L ib re s .... 21 do abril do 19IS

(Partiu do Consulado em 7 
do março de 1919.)

(Em licença sem vencimen
tos desdo 8 de setembro de 
1919.)

Nomoado....... (Esteve addido a esta secre
ta ria  de abril a  setembro 
de 190:5 e na qualidade de 
consul honorário em Man
chester de outubro a 21 do 
dezembro de íyOò.)

(Serviu como auxi iar do 
gabinete do ministro d& 
Viaçào de janeiro de 1907 
a julho de 19ü9.)

(Escripturario do Posto Zo- 
otecnnico em Pinheiro de 
julho de 1909 a  julho de 
1912.)

Escrevente da Suporinten- 
dencia da Defesa da Bor
racha de agosto de 1912 
a outubro de 1913.)

Id em ............. Vice-Consul.................
MA 1/ M J J  J  __ J  J  A 1

(Em transito de 1 de dezem
bro de 19i3 a 1 de junho 
de 1919 tendo tomado posse 
a 3.) *

iiaKar............................................................................................ 11 de nov. de 191í>

Nomeado....... Auxiliar de la classe. Afr> pqaIh a 21 do abril de 1918
(Geriu o Consulado em Mar

selha de 1 de maio a 1 de 
novorabro de 1919.)

Idem .............. Vice-Consul__ Kobe 12 do m ar. de 1919

(Partiu de Marselha a 29 do 
dezembro de 1919.)

(Chegou a  Kobo a  13 de 
março do 1920.)



AUXILIARES DE CONSOLADOS

NOMES DATA DA ADMISSAO OU DA
nomeaçAo

William Punshon............................................ 1 de fevereiro de 1877.

William Howarth........................................... 10 de julho de 1883.

Joaquim Clington............................................ 15 de março de 1884.

Quintino Gramacho........................................ 1 de maio de 1886.

William Smith................................................ 1 de setembro de 1892.

John de Grouchy............................................. 11 de setembro de 1899.

Alfredo Carlos Morgan.................................. 1 de novembro de 1899.

Eugenio Raisin............................................... 15 de novembro de 1899.

Joaquim Pinto Monteiro................................ 10 de julho de 1900.

François Huibant............................................. 1 de janeiro de 1901.

Alfredo Retumba............................................. 6 de janeiro de 1901.

Mauricio Morel............................................... 15 de abril de 1902.

Thomas Russell Brookes............................... 15 de setembro de 1902.

Ernesto dos Campos Velho........................... 1 de janeiro 1903.

Luis Espinasse................................................ 1 de março de 1903.

Raul Gaia........................................................ 18 de fevereiro de 1904.

José A. da Silva Ribeiro............................... 22 de outubro de 1904.

Antonio Pinto Chaim..................................... 15 de março de 1906.

André Luxich.................................................. 20 de agosto de 1906.

Julio Mirellis Garcia..................................... 3 de janeiro de 1907.

Mario Rowley Mendes.................................. 3 de junho de 1907.

João Rodrigues Martins.................................. 2 de junho de 1908.

Carlos Noronha............................................. 31 de julho de 1908.

Henrique Carlos de Martins Pinheiro Filho. 4 de outubro de 1908

A. Casseaux Dasquez.................................... 2 de abril de 1909.
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NOMES DATA DA ADMISSÃO OU DA 
NOMEAÇÃO

Nicanor Damasio e Mello de Oliveira 

Alfredo Gusmão da Silva Barreto....

Manoel Dias Fernandes......................

Manoel Joaquim Correia de Mattos..

Luiz Damaso da Costa Moraes.........
•

Raul Vachias........................................

Jorge Clington.....................................

Tertius Anslow...................................

Eurico Costa........................................

José Rodrigues Martins.., ...................

Lucien Turqué....................................

Demetrio de Toledo............................

Francisco Sebastian............................

Ubirajara Nogueira Reys...................

Caio de Moraes Barros.....................

Manoel Garcia.....................................

lldefonso Navarro Leitão...................

Alex Georlette.....................................

Cândido Louza.....................................

Eduardo Agostini................................

Eugenio Oddino...................................

David Moretzon...................................

José A. de Sampaio Guimarães.........

João Baptista Barreto Leite................

Benedicto Costa...................................

José de Carvalho e Silva...................

Pedro Alpoim......................................

Paulo Coelho Rodrigues.....................

Theodoro da Silva Ribeiro Junior.......

30 de novembro de 1909. 

20 de dezembro de 1909. 

18 de março de 1910.

11 de julho de 1910.

1 de janeiro de 1911.

15 de maio de 1911.

20 de julho de 1911.

18 de dezembro de 1911. 

1 de março de 1912.

1 de outubro de 1912.

2 de outubro de 1912.

31 de outubro de 1912.

22 de abril de 1913.

10 de junho de 1913.

21 de junho de 1913.

12 de julho de 1913.

10 de novembro de 1913.

13 de outubro de 1914.

20 de agosto de 1915.

1 de janeiro de 1916.

1 de janeiro de 1916.

16 de fevereiro de 1916. 

20 de maio de 1916.

1 de junho de 1916.

10 de junho de 1916.

1 de julho de 1916.

1 de julho de 1916.

11 de julho de 1916.

15 de julho de 1916.



NOMES DATA DA ADMISSÃO OU DA 
NOMEAÇAO

Antonio C. Moreira Telles............................

Narciso José Nogueira Braga.......................

Renato de Macedo Sodré..............................

Javme Holstein Morse,... .............................

11 de agosto de 1916.

30 de agosto de 1916.

25 de setembro de 1916. 

11 de outubro de 1916.

Waldemar Mendes de Almeida.....................

José Antonio dos Santos Junior....................

Raul Conrado..................................................

1 de fevereiro de 1917.

1 de maio de 1917.

2 de maio de 1917.

Gabriel de Andrade...................................... 15 de outubro de 1917.

Carlos Escobeiro Fernandes.........................

loaouim Pinto Dias.......................................

1 de novembro de 1917. 

24 de abril de 1918.

Edgard Rangel do Monte..............................

Luiz Gonzaga Mendes de Almeida..............

Henrioue Schuler........................ ..................

24 de abril de 1918. 

24 de abril de 1918. 

24 de abril de 1918.

Arnaldo Guimarães.............. . ........................ 24 de abril de 1918.

Fnrlrn la Camera............................................ 24 de abril de 191?.

Arthur dos Guimarães Bastos..................... 24 de abril de 1918.

Antonio de Brandão Mendes......................... 24 de abril de 1918.

Waldemar de Arauio..................................... 24 de abril de 1918.

Ildefonso Falcão.............................................. 24 de abril de 1918.

Alberto Cavalcanti......................................... 24 de abril de 1918.

João Carlos de Mesquita Telles....................

Mario Gasnaroni............................................

24 de abril de 1918. 

24 de abril de 1918.

Christiano do Valle lunior............................ 24 de abril de 1918.

Francisco Gualberto de Oliveira Filho.......

Felinne de Santa Cruz Guimarães..............

24 de abril de 1918. 

24 de abril de 1918.

Santerre Guimarães........................................ 24 de abril de 1918.

Paulo de Souza Dantas.................................

Antonio Barroso Fernandes Filho................

Antonio dos Santos Couceiro.......................

24 de abril de 1918. 

24 de abril de 1918. 

24 de abril de 1918.
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NOMES DATA DA ADMISSÃO OU DA 
NOMEAÇÃO

Mauricio Wanderley de Araújo Pinho.

Claudionor Augusto de Campos............

Pedro Alcantara Nabuco de Abreu Filho

Raul de Santa Marinha..........................

José Severiano de Rezende...................

José Enéas Ferraz Filho............ ............

Heraldo Pederneiras...............................

José de Moura Vianna............................

Antonio Augusto de Souza Bandeira__

Roberto Beltrão...................................... .

Antonio dos Santos Torres.....................

Odon Sarmento........................................

Jorge de São Clemente............................

24 de

24 de

24 de

24 de

24 de

14 de

14 de

14 de

15 de

24 de

17 de

4 de

9 de

abril de 1918. 

abril de 1918. 

abril de 1918. 

abril de 1918. 

abril de 1918. 

novembro de 1918. 

novembro de 1918. 

novembro de 1918. 

dezembro de 1918. 

abril de 1919. 

dezembro de 1919. 

março de 1920. 

abril de 1920.
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INSPECTORES DE CONSULADOS

NOMB8 
DOS EMPREGADOS

Henrique Carlos 
de M artins Pi
nheiro.................

NOMBAÇÓES,
IIEMOÇÕKS,

ETO.

Nomeado,

Promovido....

D esignado....

Rem ovido...,.

Promovido....

CATEGORIAS

Chancellor effectivo do Con
sulado geral em.................

Partiu  a  l i  do fevereiro 
de i895.)

Promovido,...

R em ovido....

Designado em 
commissao..

Removido......

Idem...............

Consul.....................................

Idem .......................................

Idem.........................................

Consul geral de 2a classe ..

(Entrou em goso de licença 
de 12 de junho a  13 de 
julho de 1913 o em com- 
missào do 14 de julho de 
1913 a  6 de janeiro de 
1914.)

Consul geral de Ia classe ..

dom.........................................

Consul geral de Ia classe.

dem.......................................

dom.......................................

D e c l a r a d a  
sem eífeito a 
reiuoçào ....

Nomeado..*.

Designado..

João F a u s t o  de*
Aguiar................ j Nomeado,

Removido....

Idem.............

Idem .............

dem,

Em licença regulam entar 
de 16 de junho a  5 de fe
vereiro do 1919.)

PAIZES 
PARA QUB FORAM 

NOMEADOS

Liverpool.

Salto.........

Cardiff.. . .  

Rotterdam.

5 de jan . 1895

28 de fev. 1906

12 de ju l. de 1908

13 de de/, de 1906 

22 de jan . de 1913

Iquitos.. . . .  

Assumpção,

Nova York.

Idem ...........

Hamburgo.,

Idem,

nspector de Consulados, 

Idem................................... .

Aguardando ordens desde 
10 de março de 1920.)....

2o secretario do L egação ...

(Partiu  a  1 de janeiro de 
1391.)

(Serviu de encarregado de 
negocio» de 7 de agosto 
a 31 de dezembro de 1891 
e de 1 de janeiro a  21 de 
agosto de 1S92.)

Idem.

Idem.

Idem,

(Serviu de lo secretario de 
25 de junho a  24 de se
tembro de 1893 e de 8 de 
fevereiro a 16 de maio 
de 1894.)

Europa e N orte da 
Africa....................

Venezuela.

DATAS 
D 08 DECRETOS E 

KKSOLUÇÕKS

22 de abril de 1914 

28 de out. do 1914

26 <io abril de 1915

10 de jul. do 1915

28 de mar. de 1917 
»

18 de dez. de 1917

10 de mar. de 1920

9 de abril de 1920

12 de dez. de 1890

Republica Argentina 

Republica do Uruguay 

P o rtu g a l......................

6 de s«t. de 1892 

25 de nov. de 1892 

3 de de*, de 1893

#



m

INSPECTORES DE CONSULADOS

homes
DOS EMPESOVn0S

NOMEAÇÕES,
REMOÇÕES,

BTC.
GATBGOBIAS

PAIZBS 
PARA QUE FORAM 

NOMEADOS

DATAS 
DOS DECRETOS E 

RESOLUÇÕES

João F a u s t o  de 
A guiar............... Mandado se r-

v i r . ............. R ussia.......................... 30 de mar. de 1895

Idem................ Allemanba................... 10 de maio de 1895

(Serviu de encarregado dc 
negocios de 1(5 de outubro 
a  15 do novembro de 
1395.)

Mandado vol
ta r  para o 
seu posto...

(Serviu de lo secretario de 
13 de junbo a  15 de outu
bro e de 16 de novembro 
de 1395 a 7 de janeiro de 
1396.)

Portugal...................... 14 de toy. de 1896

(Serviu do lo secretario de 
8 de junho a  10 de setem
bro de 1396.)

Promovido.... lo secretario ,........................ Perrt..................... 17 de abril de 1897

il  de set. de 1897 

3 do jan . de 1S98

Mandado ser
vir................ Republica Argentina. 

Idom .. . .R em ovido.... Idem.........................................

(Serviu de encarregado de 
negocios de 7 de fevereiro 
a 6 de agosto de 1893.)

(Esteve era goso de licença 
de 10 de fevereiro a  31 
de outubro de 1899.)

Idem .. . . . . . . . Idem................................. A llflmonho 31deju l. de 1399
(Serviu de encarregado de 

negocios de 23 de maio 
de 1900 a  37 de maio de 
1901, de 28 de junho a  9 de 
julho de 1901 e de 11 de no
vembro de 1902 a  16 de 
agosto de 1903.)

(Esteve *ra goso de licença 
de 21 de setembro de 1903 
a 20 de junho de 1904.)

Removido....... lo secretario........................... Franca__ 16 de mar. de 1905
4 0 /1a f/\i. J Of\yNomeado........ Conselheiro do Legação.......

(Serviu de encarregado de 
negocios de 14 de janeiro 
a 12 de abril de 1908 e de 
1 de junho a  30 de agosto 
do mesmo anno.)

ue íov, u© 1W7

Removido....... lo secretario.......................... Belffica e Suacía

•

(Serviu de encarregado de 
negocios em Stockholmo 
do 1 do maio de 1909 a 
dezembro de 1910.)

í* de jan , de 1909

Idem............... Idem.................................. Paraffnav 16 de nov, de 1910
'Esteve em com missão no 

Rio de 9 de março a  12 
de outubro de 1911.)
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IN SPE C T O R S DE CONSULADOS

NOMES 
DOS BMPREÜAD03

NOMEAÇÕES,
REMOÇÕES,

KTC.
CATEGOBIAS

PAIZB8 
PAHA QUB FOR AM 

NOMEADOS

DATAS 
DOS DBCRBTOS E 

RESOLUÇÕES

João F a u o t o  de 
Aoruiar.............. Removido.. •. lo S ecretario ......................... Hospanha.............. . 25 de sot. do 1911

(Servia de eucarregado do 
negocios de 17 do abril a 
26 do novembro de 1912.)

Idem ............. . Idem......... . Peril.............................. Ô de fev. de 1913

( Esteve em commissào de 1 
do maio a  17 de junho).

Idem. ............. Idem.............................. Chile............... ............. 12 de maio de 1913

Idem. . . . . . . . . Idem.............. Ita lia ............................. 31 de maio de 1913

(Serviu de encarregado de 
negocios de 3 de novembro 
de 1913 a  30 de maio de 
1914.)

Consul Geral de 1& classe

(Tomou posse a  16 de setem
bro do 1910.)

Genova......... ............... 25 de maio de 1910...........

Nomeado........ Inspector de Consulados.... E u r o p a  e Norte da 
Africa* .................... 21 de abril de 1913

D esignado.... Idem........ ................................. America do Sul e Sal
da Africa......... . 9 de abril de 1920

José Custodio Al
ves de L im a.... Nomeado........ Inspector de Consulados.. •. A raerica do N o r t e  

Central e Asia........ 21 de abri! de 1918

(Partiu a  17 de junho e to
mou posse a  23 de julho de 
1918 em Nova York.)

(Em commissão no Brasil 
desde 9 de abril do 1920.)
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NOMES 
DOS BMPRBOADOS

Dooclocio do Cam
pos......................

Francisco Guima
rães....................

ADDIDOS COMMBRCIA.ES

NOMEAÇÕES,
REMOÇÕES,

ETC.
CATEGORIAS

PAI7.BS 
PARA QUE FORAM 

NOMEADOS

DATAS 
DOS DECRETOS OU 

RESOLUÇÕES

Nomeado........ Secretario do Superior Tri
bunal de Justiça do Ama-

16 de m ar. do 1891

Idem .. . . . . . . . Curador Geral das Massas
F&liidas no Am azonas... 26 de m ar. de 1891

Exonerado a
nfídidn.. . . . .

•
15 de out. de 1898

Eleito.. . . . . . . Intondente Municipal de Ma- 
náos. 1891-189S

Nomeado inte
rinamente.* Procurador Seccional daRe- 

nublica no Amazonas... . i l d e f e v .  del8J5

E leito .. . . . . . . Deputado ao Congresso dos 
Representantes do Estado 
do Amazonas.................... 1398-1900

Nomeado........ Primeiro Promotor Publico 
de Belém............. ••••••••• 30 do out. de 1901

Exonerado a  
pedido......... Idem............ . 14 de fev. de 1902

Nomeado....... 3o Prefeito de Segurança Pu
blica em Belém................... 12 de abril do 1902

Eleito............. Deputado ao Congresso Le
gislativo do Estado do 
P a rá .................................... 1903-1906

Idem............... Lente substituto da 6* Sec- 
ção da Faculdade do Di
reito do P a rá ...................... 25 de m ar. de 1902

Idem............... Lente cathedratico de Di
reito Criminal................... 4 de julbo de 1907

Idem............... Deputado federal pelo Es
tado do P a rá ...................... 1906-1908

Reeleito......... Idem............................. ..........

Nomeado.*... Consul.................................... Southamntnn__

19V7-1VIX

23 de jan . de 1911
Idem............... Addido Commercial.............r Allemanha, A ustria- 

Hungria, Dinamar
ca, Noruega e Suecia S de mar* de 1911

N om eado...., Vice-Consul. *........................ Buenoit-Aii*PJ2 . 19 de fev. de 1895 

22 de junho de 1895
Exonerado a 

pedido......... Idem............... ........... . Idem____

Nomeado**... Fiscal do Governo Federal, 
junto á « Aachoner uua 
Munschener Keuer Versi- 
cherung Gesellschaft * ...

Exonerado a 
pedido......... Idem...................................t#t

* uo uea, ae i«fus

\ 1 a a J GG'V
I

Nomeado....... Agente ue i* classe da Com- 
missào de Propaganda e 
Exposição Economica do 
Brasil no estrangeiro........1

01 ae out. ae lvU7

'Ai dá Ant /l. A rtiW
Exonerado.... ]

** ae out* ae 1VÜ7

31 de mar. de 1911





ALMANAQUE
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ADDIDOS COMMERCIALS

NOMKS 
DOS BMPRBGADOS

NOMEAÇÕES,
REMOÇÕES,

BTC.

Francisco Guima
rães...................... I Nomeado,

Narciso Peixoto de 
M agalhães........ Nomeado,

Prom ovido. . .  

Nomeado........

Joaquim Antonio 
do Souza Ribeiro!

Nomeado,

Sebastião Sampaio Nomeado

Nomeado.

Idem,

Jnlio Augusto Bar
bosa Carneiro... Nomeado,

!
CATEGORIA

|
FAIZE8 

PARA QUE FORAM I 
NOMKADOS

Encarregado do Escriptorio 
da Commissão do Hr&ail 
na Exposição de Turim o 
Rom a................................... P aris .................... . i

■ Idem........... . Id e m ... . . • • . . .  . . . . . .  3:

Auxiliar do Escriptorio de 
i Informações do B ras il.. . .

 ̂Id em ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Idem.............................  i

Idem. . . . . . . . . . . . . . . . .  3]

Addido Commercial«••••• •.. França,Grã-Bretanha, 
Bélgica, Snissa e 
I t a l i a . . 2£

(Em licença regulam entar de 
29 de setembro de 1919 a 
28 de março de 1920.)

(Reassumiu o exercício a 3 
de abril de 1920.)

Vice-Consul Drovisorio......... 1 Alvear......... ........... . 2 ‘

(Assumiu o exercido em 1 de 
maio de 1907.)

Consul............ ........... . in niton............ 2j

Addido Commercial.............. A rgentina. Uruguay e 
Chile.......................... 2i

(Assumiu o exercício era 23 
de junho de 1917.)

(Serviu addido a esta  Se
cretaria de Estado de 30 
de novembro de 1916 a 9 
de abril de 1918.)

3o Official............................... •>

(Tomou posse a  1 de maio.) 

Addido C o m m e r c i a l . . . • .......................................2
•

•
■

Idem. • • • • • .• • • • • • ............. .

. Consul................................... S . L u iz ........................ 2

(Tomou posse a 21 de se
tembro.)

. Addido Commercial.............. .......................................2

A rid ido Commercial............

i d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . Londres........................

( A s s u m i u  o exercício em 
. . . .  de 1919.)

i

DATAS 
>S DBCRBTOS I 
RESOLUÇÕES

23 de fov. do 1913

21 de fe?. de 1907

24 de abril de 1913

24 de m ar. de 1920

1 de abril de 1920

24 de m ar. de 1920

8 de jan . de 1919



Agentes Diplomáticos e Consulares que
em disponibilidade

4290-920



AGENTES DIPLOMÁTICOS E CONSULAHHS QUE SE ACHAM EM DISPONIBILIDADE

NOMES 
DOS EMPREGADOS

D r. Olyntho Ma
ximo do Maga
lhães...................

NOMEAÇÕES, 
REMOÇÕES, I 

ETC. j
CATEGORIAS 1

PAIZES 
PARA QUE PORAM 

NOMEADOS

DATAS 
DOS DECRETOS OU 

RESOLUÇÕES

j
1 Nomeado....... 2“ secretario.......................... LAustria-Hungria.........M15 de m ar. de 1892
1 1
D esignado ....!

t
Servir na missão especial.. ]Estados Unidos dal 

America........... . . . . .1 - £5 de ag . de 1892

Promovido... .  I 
Dispensado...

|

Lo secre ta rio .. . . . . . . . . . . . . . 1 1 Moxico..........................1' 11 de out. de 1894

Do cargo quo exercia na 
missão especial.................. 1 Estados Unidos dal 

America.. . . . . . . • . •  • r Li do fev. de 1895
V I 
i 1

1

Soguiu para o seu posto no| 
Mexico em 20 do abril del 
1895).

1[Serviu de encarregado dei 
negocios de 10 de agosto 1 
a 31 de dezembro de 1895.)

i R em ovido ....! 

•Promovido... .  1
4 i

lo secretario.......... 1F ranca............. . | 2 de jan . de 1893

Enviado extraordinário o
minichi*A nlAninnt.AncÍAPÍD. 1R u ss ia ......................... 1 17 do abril de 1897
U l i l l l g v l  V  A w i A A m v  v w i l v i U i  •  i

f
R em ovido.... 1 

Chamado........1
1

Idem . . .  . . . . . . . • . . • . . . . • • • I S u is sa .......... ................. I 5 do jan . do 1S9S

A serviço publico no Brasil. 24 do ag . de 1898
1 I
Exonerado ...1 E posto em disponibilidade. 14 de nov. de 1898

Nomeado.......I Ministro do Estado das Re- 
lações Exteriores............... 1 15 de nov. de 1897

(Desempenhou esse cargo 
ató 15 do novembro de 
1902.)

D e c l a r a d a  
sem cffeito Sua exoneração e disponibi

lidade de 11 de novembro 
de 1893................................. 11 de nov. de 1902

Exonerado.... E posto em disponibilidade. 14 de nov. de 1902

Mandado........ Exercer o seu ca rgo ............. Suissa............................ 30 de abril de 1903

(Esteve em goso de licença 1 
de 7 de março de 1906 a  28 
de fevereiro de 1907; de 1 

I d9 dezembro de 1908 a  18 
de outubro de 1909 e de 1 
de março de 1911 a  30 de 
abril de 1912.) I

R em ovido.... Enviado extraordinário 
| ministro plonipotenciario.

>
França.......................... 130 de abril de 1912

(Assumiu o exercício em 1 
1 de julho de 1912.)

LI

Designado... Representante do Brasil n: 
1 Conferência entre os Allia 
I dos em P a ris .....................

1
.113 do noY. de 1917

Idem............. Representante do Brasil n 
Comitê Permanente Inter

0
*m  1

nacional de Secção Ecc
nnmicA. em P aris .............

>-
. 26 de jan . de 1918

N om eado.... Delegado do Brasil â Conf< 
rendia da P az ......... . . 23 de dez. de 191g
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AGENTES DIPLOMÁTICOS E CONSULARES QUE SE ACHAM EM DISPONIBILIDADE

NOMES 
DOS EMPREGADOS

Dr. Olyntho M a
ximo de M aga
lhães.................

D r. Dario Barreto 
Galvào...........

n o m e a ç õ e s ,
REMOÇÕES,

ETC.

Nomeado,

R em ovido....
Exonerado a 

p e d i d o  o 
posto em dia- 
ponibilidade

CATEGORIAS
PAIZES 

PARA QUE KORAM 
NOMEADOS

Enviado extraordinário e 
ministro plenipotenciario 
em commissào de Embai
xador Extraordinário 
Plenipotenciario.............

(Deixou o exercício em 15 
de abril de 1919.)

Idem,

Nomeado.......

Exonerado....

Nomeado........

Exonerado....

Considerado..

M a n d a d o  
e x e r c e r  o 
seu cargo...

2o secretario da Missão Es
pecial.................................

Idem............. .

2o sec reta rio, 

Idem...............

Em disponibilidade desde 8 
de janeiro de 1$<*8.............

(Esteve em disponibilidade 
inactiva ató7 de novembro 
de 1899.)

Italia.

Portugal,

C hina ... 

Id em .... 

Santa Sé, 

Id em ....

R em ovido....

Promovido....

(Partiu a  8 de novembro 
de 189.'.)

(Serviu de encarregado de 
negocios de 2$ de abri 
a  20 de maio de 1901.)

2o secretario,

(Esteve era gozo de licença 
de 11 de agosto de 190; 
a  10 de agosto de 1904.

lo secretario,

C h a m a d o  a 
serviço pu
blico.......

(Esteve em commissão de 
10 de fevereiro a  16 de 
março de 190Ô.)

(Serviu de encarregado de 
negocios de 21 de ab ril a 
21 de setembro de 1907.

(Esteve em commissão até 
24 de janeiro de 1909.)

i Rem ovido....

Idem,

io secretario, 

Idem...............

(Partiu do Ri.o em 25 de 
janeiro de 19i)9.)

Suissa,

Santa Sé,

DATAS 
DOS DECRETOS OU 

RESOLUÇÕES

23 de jan . do 1910

12 de maio do 1910

17 de out. de 1919

ô de out. de 1803 

23 de nov. de 1S91 

18 de mar. de 1897 

31 de dez. de 1807

14 de nov. de 1S98

Republica do Uruguay

Mexico,

C hile..,

17 de out. de 1899

10 de jan . de 1902

23 de julho de 1904

26 de se t. de 1903

17 de out. de 1903 

14 de jan . de 1909
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AGENTES DIPLOMÁTICOS E CONSULARES QUE SE ACHAM EM DISPONIBILIDADE

NOMES 
DOS BMPREOADOS

Dr. Dario Barreto 
Galvào...............

NOMEAÇÕES,
REMOÇÕES,

ETC.

Removido..

Nomeado.

Removido,

Hippolyto Pacheco 
Alves de Araujo

Promovido....

Idem.

Exonerado* e 
p o s t o  em 
aisponibili- 
dade activa.

Nomeado.

Idem.

Mandado ser
v ir ...............

Nomeado,

Exonerado . .

Idem.......

Nomeado.

CATEGORIAS

(Esteve em gozo de licença 
de 9 de julho de 1010 a 
31 de agosto de 1011.)

io secretario,

(Serviu de encarregado de 
negocios desde í  de se
tembro de 1011 a  21 de ju
nho de 1912.)

Conselheiro de Legaçao,

Serviu de encarregado de 
negocios em stockholmo 
de 6 de setembro de 1912 
a 15 de Julho de 1913.)

Ministro residente,

Chegou a  Caracas a  27 de 
dezembro de 1913).

Enviado extraordinário e 
ministro plenipotenciario.

Tomou posse em 4 de feve-: po
reiro ae 1915.)

dem,

Addido,

Addido a  missão especial 
para representar o Brasil 
nas fostas do QOo anno do 
Reinado da Rainha Vi
ctoria..................................

Como auxiliar de commissa- 
rio encarregado de prepa
ra r  a defesa do Brasil no 
arbitram ento da questão 
de limites com a F ran ça ...

Addido á  Missão Especial na 
Suissa an tiga denomina
ção (addido em Mi>são Es
pecial), tendo, portanto, a 
categoria de 2^ secretario 
(arbritamento da questão 
de limites com a França.).

Addido,

Idem a  missão especial. 

2o secretario.................

(Conta antiguidade do 2o se
cretario ae Legaçao desde 
10 de março do 1398, por 
applicação do art. 2o, para
graph© unico, do Decreto 
Legislativo n. 754, de 31 de 
dezembro de 1900.)

PAIZES 
PARA QUE PORAM 

NOMEADOS

França,

Bélgica e Suécia,

Venezuela.

Anstria-Hungria.

Grã-Bretanha.

Idem.

França.

Suissa.............

Grã-Bretanha

Suissa..

França.

DATAS 
DOS DECRETOS OU 

RESOLUÇÕES

21 de junho de 1911

25 de out. de 1911 

22 de junho de 1912

12 de mar. de 1913

4 de junho de 1914

26 de abril de 1915

15 de out. de 1393

20 de maio de 1897

10 de m ar. de 1898

16 de m ar. de 1899 

28 de dez. de 1890 

27 de jan . de 1900 

27 de jan . de 1900
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AGENTES DIPLOMÁTICOS E CONSULARES QUE SE ACHAM EM DISPONIBILIDADE

NOMB9 
DOS EMPREGADOS

NOMEAÇÕES,
REMOÇÕES,

ETC.
CATEGORIAS

PAIZBS 
PARA QUB FORAM 

NOMEADOS

DATAS ,  
DOS DECRETOS OU 

RESOLUÇÕES

Hippolyto Pachoco 
Alvos de Araujo (Esteve em gozo de licença 

de 15 do julho a 16 de no
vembro de 1901 o de 22 de 
julho a 15 de setembro de 
1904.)

(Serviu do lo secretario dc 
14 de dezembro de 1901 a 
20 do maio de 1902 e  de 6 
de inaio de 1903 a  5 de no
vembro de 1905.)

D esignado.... 2o secretario......... ................ Republica Oriental do
Uruguay................... 27 de fev. de 1904

(Esteve em gozo de licença 
de 11 do junho de 1907 a 10 
de setembro de 1903, de 14 
de dezembro de 1903 a 11 
de março de 1909 e do 13 
de março a 17 do agosto de 
1911.)

N om eado.... * lo secretario de Embaixada 
para representar o Brasil 
nas festas do l o  Cente- 
nario da Independencia do 
Chile..................................... C  bile,t l . t . r t t t , . t ( t t t 2Ôde a g . de 1910 

25 de maio de 1911Promovido... . lo secretario........................... 0

Designado.... 

Nomeado.......

Idem................................... ..... Allcmanha................. t 1 8 d e a g t. de 1911 

23 de mar* de 1913Conselheiro de L egação ....

(Serviu de engarregado de 
negocios do 11 a  30 de 
abril de 1912 e de 11 de 
agosto de 1913 a  10 de 
março de 1914.)

Promovido..*, Ministro Residente............... Turquia............. . t _ 11 4 de junho de 1914

5 de ian . de 1915

Exonerado e 
posto em dis
ponibilidade
activa......... Idem........................................

Nomeado........ Idem..................................., . . Noruega e Dinamarca

V u u  JV*u t  Uü A v lv

26 da abril da 1916

(Partiu a lo de junho e che
gou a  24 do setembro de 
1916.)

Promovido..*. Enviado Extraordinário e 
Ministro Plenipotonciario

(Estove em licença para tra 
tamento de saúde de 2 5  
setembro de 1919 a 23 do 
março de 1920.)

Idem.............................. 7 de m ar. de 1917

Exonerado e 
posto em dis
p o n i b i l i d a d e  
p o r  t e r  s id o  
a u p p r i m i d o  
o seu p o s to Idem .................... .. t t , . )A íId m  a  n Â OOI&*■ ue m ar. uo

—
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AGENTES DIPLOMÁTICOS E CONSULARES QUE SE ACIIAM EM DISPONIBILIDADE

NOMES 
DOS EMPREGADOS

Oscar de TefTó von 
Hoonholtz.. . . Nomeado,

R em ovido....

dem...............

dem...............

dem...............

dem...............

Promovido.. • • 

Rem ovido.. ••

NOMEAÇÕES,
RBMOÇOBS,

ETC.
CATEGORIAS

PAIZBS 
PARA QUE FORAM 

NOMEADOS

DATAS 
DOS DBORBTOS OU 

RESOLUÇÕES

2° secretario do Logaçao...!'V enezuela............................. |2 7 d ed ez . de 1894

(Partia a  11 do janeiro de 
1805.)

2 de jan . de 1893 

30 de junho de 189G 

23 de ja n . de 1897

3 de ja n . de 1898 

121 de jan . de 1899

dem,

(Serviu de encarregado de 
negocios de 1 de julho a 
8 do outubro de 1895.)

idem.........................................  Colombia.

Idem.........................................Suissa.

Idem......................................... Russia.

Idem.........................................  Bolivia,

Idem......................................... A ustria-H ungria,

Serviu de encarregado do 
negocios do 1 de março a 
15 de outubro do 1901.)

o sec re ta rio .,...................... Republica Argentina.

dem.........................................  Estados Unidos

Partiu  do Vienna om 5 de 
março de 1903).

Estevo om gozo do licença 
de 80 do março de 1933 
a  2 do dezembro do l ‘j j i  
e de 21 do fevereiro a 
20 do maio do 1935.)

dem..........................................J Republica A rgentina. |28 de abril de 1905

Idem

Promovido...

N o m e a d o  
cum ulativa
mente. . . ,

Idem,

Promovido...

Removido.

19 de nov. de 1902 

24 de jan . de 1903

11 de ag . de 1938

Serviu de encarregado de 
negocios de 11 de julho a 
3 de novembro de 1905; 
de 15 de janeiro a  27 de 
maio e de 23 de setembro 
a 19 de outubro do 1907; 
o de 14 de janeiro a 10 de 
julho do 1908.)

Idem......................................... Portugal,

(Serviu de encarregado de 
negocios de 5 de outubro a 
27 de novembro de 1903.)

Ministro residente................. ITurquia......................... 125 de maio de 1911

Idem em missão especial.. .iG re c ia ......................... I 6 de junho de 1911

Enviado extraordinário e 
ministro plenipotenciario 
em commisâo...................... Tdem,

Enviado extraordinário e 
ministro plenipotenciario. Bolivia,

(Esteve em commissão desde 
2 de setembro de 1912.)

Idem........................................... Portugal

(Esteve om commissão de 16 
de novembro a 25 de de
zembro de 1913.)

ô de out. de 1911 

|30 de abril de 1912

15 de maio de 1913

%
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AGENTES DIPLOMÁTICOS E CONSULARES QUE SE ACHAM EM DISPONIBILIDADE

NOMES 
DOS EMPREGADOS

Oscar de TefFé von 
Hoonholtz..........

Oduvaido Pacheco 
e Silva............

NOMEAÇÕES,
REMOÇÕES,

ETC.

Removido. 

Idem........

Idem,

Designado... 

Posto.............

Nomeado,

CATEGORIAS

Enviado extraordinário o 
ministro plenipotenciario.

Idem,

(Serviu em Berlim até 12 
de agosto de 1916.)

Idem,

(Em commissão no Rio do 13 
de agosto de 1916 a 25 de 
maio de 1917.)

Em gozo de licença regula
mentar de 26 do maio a  25 
de outubro de 1917.

Censor-chefe da Commisão 
brasilheira de censura..

Em disponibilidade.

Idem,

Designado...

Promovido...

Nom eado...,

Promovido...

2<> secretario da missão es
pecial..................................

(Assumiu o exorcicio em IS 
de março de 1992.)

2o secretario,

(Partiu para Montividéo a 
8 e chegou a  10 de agosto 
do 1995.)

(Serviu de lo secretario de 
10 de fevereiro a  16 de 
março de 1903.)

(Esteve em gozo de licença 
de 14 de outubro de 1906 
a  25 de março de 1907.)

Idem,

(Partiu em 26 do março de 
1907 e chegou a Paris em 
15 de abril seguinte.)

Esteve em gozo de licença 
de 3 de outubro do 1911 a 
14 de abril de 191 .)

1° secretario......................

Conselheiro de Legáçâo..

(Esteve om commissão de 25 
de janeiro a  15 de se
tembro de 1915.)

(Em licença rogulamentar 
de 31 de julho a 30 do de
zembro de 1917.)

(Em licença sem vencimentos 
de 1 de janeiro a  31 de 
março de 1920.)

Ministro Residente.

PAIZE8 
PABA QUE FORAM 

NOMEADOS

DATAS 
DOS DECRH.TOSOO 

RESOLUÇÕES

Allemanha.

Paraguay..

Mexico,

Italia.

2 de dez. de 1913 

26 d» abril do 1916

7 de m ar. de 1917

22 de m ar. de 1918 

5 de dez. de 1919

30 de jan . de 1902

Republica Oriental do 
U ruguay.................... 21 do dez. de 1901

França........................... 23 de fev, de 1907

11 de jun. de 1912 

14 de fev. de 1914

Egypto............................31 de ja n . de 1918
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AGENTES DIPLOMÁTICOS E CONSULARES QUE SE ACHAM EM DISPONIBILIDADE

NOMES 
DOS EMPREGADOS

Oduvaldo Pacheco | 
e Silva.............

NOMEAÇÕES,
REMOÇÕES,

ETC.

I Exonerado e 
posto em dis
ponibilidade 
por te r sido 
supprim ido 
o seu posto.

Felix Bocayuva.. iNomeado,

Promovido....

D esignado....

CATEGORIAS

(Em coro missão em Paris 
de 1 de abril de 1918 a 
23 de março do 1920.)

Ministro Residente.

2o secrotario, Republica A rgentina. 11 do a g . de 1901

(Tomou posse em 1 do no
vembro do 1901.)

(Serviu de lo secretario de 
5 de janeiro a 3J demarço 
de 1906 o do 11 de julho a 
3 de novembro do 1906.)

(Serviu de encarregado d e  
negocios de 31 de março 
a  30 de junho de 1905.)

lo secretario. 

Idem..............

Rom ovido....

(Partiu  de Buenos Aires em 
17 e chegou a  Assumpç&o 
em 22 de março de 1907.)

(Serviu de encarregado de 
negocios de 1 de abril de 
19j 7 a  18 de dezembro de 
1908.)

lo secretario.

(Serviu de encarregado de 
negocios de 20 de setem
bro de 1910 a  28 de feverei
ro de 1911.)

Mandado ser
v ir proviso
riam ente....

Rom ovido....

|Exonerado e 
posto em dis
ponibilidade.

|c  o n s i d e- 
rado era dis
ponibilidade 
a c tiv a ....

Idem , 

Idem,

Lafayette de Car-| 
valho e S;lva

Nomeado,

PAIZES 
PARA QUE FORAM 

NOMEADOS

DATAS 
DOS DECRETOS OU 

RESOLUÇÕES

2í de m ar de 1930

Paraguay.

29 de nov. de 1906 

23 de fev. de 19 )7

F rança..........................  l í d e j a n .  de 1909

Allemanha. 
Chile.........

(Serviu addido a  esta Se
cretaria de Estado de 18 
de fevereiro de 1998 a 5 do 
novembro de 1909.)

3*> üíllcial da Secretaria de 
Estado..............................

(Tomou posso 
data.)

na mesma

|2D de maio de 1911 

, 21 do jun. de 1911

126 do mar. de 1913 

jlO deju l. de 19i3

G dc nov. de 1909
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AU ENTES DIPLOMÁTICOS E CONSULARES QUE SE ACII\M EM DISPONIBILIDADE

NOMES 
DOS EMPREGADOS

Lafayette d») Car
valho e S ilva ...

Ileraclito Ilermes 
de Vasconcellos

NOMEAÇÕES, 
REMOÇÕES, 

KTC.
CATEGORIAS

P  vIZKS 
PARA QUE FORAM 

NOMEADOS

( S e r v i u  no Gabinete do 
Sub-Secretario de Estado 
do 7 de fevereiro de 1912 a 
19 de janeiro de 1913 o ser
viu no Gabinete do Minis
tro de 20 de janeiro de 1913 
a 15 do nov. do 1914.)

2® secretario.....................• • •

•

T d o i n . . . .

Designado., • .  

Promovido.... 

Nomoado.......

Idem...............

Idem........................................ Republica Argentina.

Official de gabinete do Mi
nistro do Estado................

Secretario interino da Presi
dência da Reoublica.........

Exonerado . . .

Exonerado....

Reintegrado o 
posto em dis
ponibilidade

Nomeado.......

Ollicial de gabinete do Mi
nistro.

Io secretario...........................

I d e m .. . . . ...............................

Auxiliar do Consulado geral 

Chanceller............................T

Londres

Idem .... ............ Livem ool..........................

Idem .....................

(Tomou posse em 17 de abril.)

(Esteve em gozo de licença 
de 10 de agosto de 1914 a 
9 de fevereiro de 1915.)

Vice-consul...................................... A rtitfAs.. . . ....... ............

Idem............... Chanceller............................. Havre.,

Exonerado e 
posto em dis
ponibilidade 
ín a c tiv a .... Idem.............................................. ..

D \ T . \ S  
DOS DKCRKT08 OU 

NOMEAÇÕES

4 de julho de 1913 

2 de dez. de 1913 

4 de jun . do 1914

1Ô de nov. de 19l i

23 de fev. do 1915

10 do dez. do 1915 

12d ejan . de 1910

12 de fev. do 1919

23 do m ar. de 1912 

2$ de fev. de 1913

IS de abril de 1916 

27 de fev. de 1918

23 de fev, de 1919
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