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1. - INTRODUÇÃO. 

Em 1850 se constitui a Junta dos Corretores de Fundos Públi
cos, germen embrionário daquilo que seria hoje a Bolsa de Valores" 
Esta junta, subordinada ao Ministério da Justiça. recebia dos corre
tores as informações re"ativas aos preços de compra e venda de títu
los, ações e câmb:o. Iniciou-se assim o armazenamento dos documen
tos mais antigos desta Iqstituição. 

Quando, em substituição à Junta, os corretores organizaram-se 
em torno de uma Câmara Sindical dos Corretores de Fundos Públi
cos, ganharam maior autonomia e passaram à alçada do Ministério 
da Fazenda. Em seus relatórios faziam acompanhar, anualmente, uma 
relação do acervo do arquivo fornecendo um rol de todos os docu
mentos existentes. 

No início do século, uma polêmica entre a Associação Comer
cial e a Bo"sa de Valores do Rio de Janeiro provocou a primeira das 
muitas mudanças de local do pregão e do corpo diretor da entidade. 
Apenas em 1938 lograram os corretores construir um prédio próprio, 
na Praça 
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mento da Bolsa. Na planta arquitetônica previa-se uma sala para o 
arquivo, mas o material dele constante foi somente ali depositado, sem 
merecer organização. Muito se havia perdido nestes 33 anos de pe
regrinação . 

Em consequência da ampliação das atividades e do movimento 
da Bo sa, a área então destinada ao arquivo foi exigida para funcio
namento de outros novos departamentos. Os livros e documentos fo
ram evacuados e abandonados num depósito da Rua do Mercado. 
Até aí a história do Arquivo da Bolsa é semelhante a de outros ar
quivos. 

Em outub:-o de 1972, o Instituto Brasileiro de Capitais e a Bol
sa de Valores do Rio de Janeiro acordaram a custódia e organização 
do Arquivo Histórico da Bolsa de Valores. Uma equipe de pesquisa
dores foi constituida somando à preocupação de reconstituição histó
rica as técnicas da arquivística. Trabalho difkil de identificação, or
ganização, classificação e cata'ogação, que há quase um ano vem se 
realizando, podendo seus resultados e relevância serem agora avalia
dos. 

A história econômica do Brasil tem sido estudada sem qualquer 
referência mais profunda à Bolsa. O desconhecimento sobre seu pa
pel e funções levou a uma série de distorções nos estudos relativos ao 
decurso da comercia'ização do café, ao processo de industrialização 
e mesmo ao sistema financeiro como um todo. Assim. teses em torno 
de nossa economia foram e ainda são escritas utilizando-se a taxa de 
câmb o como deflator, sem que ao menos se conheçam os critérios 
que a Câmara Sindical dos Corretores de Fundos Públicos utilizou no 
decorrer do tempo para a fixação desta taxa, e, tambem, sem se co
nhecerem os trâmites do mercado de câmbio (para não falar nas d~s
cussões em torno da fixação dos preços internos de acordo com as 
oscJaçães cambiais). Erros desta ou de maior gravidade são sis'ema
ticamente cometidos e diretamente responsáveis pela reprodução de 
equívocos em mu;tos trabalhos cu}a seriedade e preocupação cientÍ
fica pareciam estar fora de contestação. 

A relevância do fenômeno bursatil e sua inegáve' artioulação com 
os elementos da estrutura econômica orientou as investigações que 
ora se realizam no INSTITUTO BRASILEIRO DE MERCADO DE 
CAPITAIS. A lacuna representada pela ausência de uma monografia 
específica sobre uma História da Bolsa do Rio de Janeiro começou 
a poder ser preenchida a partir do momento em que a matéria-pri
ma fundamental -os documentos - pode ser manuseada. A organi
zação do Arquivo Histórico da Bolsa, entretanto, é apenas uma pré
condição que não satisfaz às exigências do conhecimento. Um 
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mulação de conceitos gerais definidos, instrumentos de traba'ho indis
pensáveis para a produção teórica do conhecimento de uma realidade 
específica e historicamente determinada. 

• • 
• 

2. - LIVROS DE CORRETORES. 

2.1. - Manuais: 

Definição: 

Caderno pag;nado onde o corretor deve fazer assento de todas as 
operações em que intervier, anotando cada uma delas, logo que con
cluida. 

Os assentos do artigo antecedente serão numerados seguidamen
te pela ordem em que as transações forem c&'ebradas, e deverão de
signar o nome das pessoas que nelas intervit:rem, as qualidades, quan
tidades e preços dos efeitos que fizeTlJm o objeto da negodação, os 
prazos e condições dos pagamentos, e todas e quaisquer circunstdn
das ocorrentes que possam servir para futuros esclarecimentos (de
creto n.o 2.475, de 13 de março de 1897 - capo IV, art. 51). 

As operações são registradas contendo as seguintes informações: 
dia, mês, ano, número do contrato. vendedor, comprador, títu'o (ou 
moeda), prazo, câmbio, liquidação, importância, selos dos contratos 
e observações necessárias. 

- ABREU (Mauício Ottoni de), Manual. 1926/40. 29 volu
mes. 23 x 32,S cm. encadernados, manuscritos. 

Obs: - Os 4 primeiros manuais medem 31,S x 22,S em. 
- Falta o período de junho de 1931 a abril de 1932. 

- AGUIAR (Horácio), Manual 1928/56. 42 volumes. 
23,S x 32 em. encadernados, manuscritos. 

Obs: - Os 3 primeiros voumes medem 35,S x 23,S em. 
- Existem tambem livros medindo 25 x 31,S em. 
- Falta o período de novembro de 1934 a agosto de 

1935. 

- ALMEIDA (Arthur Augusto de), Manual, 1919/50. 9 volu
mes. 

40,S x 27,5 cm. encadernados, manuscritos. 
Obs: - Os 4 últimos volumes medem 25 x 3'4,5 
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- ALVES (Waldyr), Manual. 1952/65. 7 volumes. 
33 x 43 em. (1 volume) encadernados, manuscritos. 
Obs: - Existem tambem livros com as seguintes medidas: 

23,S x 33 em. (3' volumes) e 25 x 35 em. (3 vo
mes. 

- Falta o período de julho de 1963 a abril de 1965. 

- AMARAL (Alfredo Gastão Villemor do), Manual. 1910/33. 
28 volumes. 
32 x 16,5 em. (2 volumes) encadernados, manuscritos. 
Obs: - Existem tambem livros com as seguintes medidas: 

36 x 19,5 em. (1 volume); 36 x 17 em. (6 volu
mes); 36 x 19 em, (1 volume); 31,S x 16,5 em. 
(11 volumes) e 36,2 x 25 em. (7 volumes). 

- Faltam os períodos de maio de 1913 a outubro de 
1915 e de agosto de 1925 a dezembro de 1931. 

- AMARAL FILHO (Alfredo Gastão Villemor do), Manual. 
1933/62. 49 volumes. 
35,7 x 23,S em. encadernados, manuscritos. 

- ARAÚJO (José Nascimento), Manual. 1929/63. 26 volumes. 
36 x 25 em. (1 volume), encadernados, manuscritos. 
Obs: ....,.. Existem tambem livros com as seguintes medidas: 

29 x 46 em. (11 volumes); 29 x 43,S em. (3 vo
lumes); 31,S x 42,S em. (2 volumes); 33,7 x 43,2 
em. (2 volumes); 33 x 43,1 em. (2 volumes); 
31,S x 44,S em. (3 volumes); 32,S x 45,7 em. 
(2 volumes). 

- AZEVEDO (Claudemiro Gomes), Manual. 1951/66. 19 vo
lumes. 
29,S x 41,4 em. (2 volumes) encadernados, manuscritos. 
Obs: - Existem tambem livros com as seguintes medidas: 
30,S x 42 em. (4 volumes); 31,7 x 44 em. (3 volumes); 
31,6 x 45 em. (2 volumes); 32,4 x 45,S em. (7 volumes); 
e 31,S x 44,S em. (1 volume). 

- BARBOSA (Antônio Marques), Manual 1923/34. 7 volumes. 
35,S x 24 em. (2 volumes) encadernados, manuscritos. 
Obs: - Existem tambem livros com as seguintes medidas: 

40 x 29 em. (1 volume); 37,S x 26 em. (2 volu
mes; 47,4 x 32,3 em. (1 volume); 40 x 27,7 em. 
(1 volume). 

- BARBOSA 
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Obs: - Existem tambem livros com as seguintes medidas: 
26,8 x 37,2 cm. (10 volumes); 27 x 38 cm. (7 vo
lumes); 28 x 37,9 cm. (4 volumes); 28,5 x 38 
cm. (4 volumes); 29,5 x 39,5 cm. (2 volumes); 
e 27,5 x 38,4 cm. (3 volumes). 

- BARRETO IR (Orozimbo Muniz), Manual 1913/28. 9 volu
mes. 
36 x 23,5 cm. encadernados, manuscritos. 

- BARTHOLDY (Silvert Francisco), Manual 1931/67. 47 volu
mes. 
24,6 x 34,6 cm. (20 volumes) encadernados, manuscritos. 
Obs: - Existem tambem livros medindo 24,1 x 32,2 cm. 

(27 volumes). 
- Falta o período de novembro de 1964 a junho de 

1966. 

- BESSA (Antônio Francisco da Silva), Manual. 1942/62. 50 
volumes. 
25 x 34,5 cm. encadernados, manuscritos. 

- BITTENCOURT (Paulo Teles), Manual. 1965/67. 9 volumes. 
25,1 x 3'4,5 cm. encadernados, manuscritos. 
Obs: - Falta o período de julho de 1966 a fevereiro de 

1967. 

- BOTELHO (João Antônio KeIly de Godoy), Manual 1932/ 
35. 3 volumes. 
26,6 x 37,2 cm. encadernados, manuscritos. 

- CARREGAL (João da Cruz), Manual. 1919/51. 58 volu
lumes. 
25 x 35,2 cm. (34 volumes) encadernados, manuscritos. 
Obs: - Existem tambem livros medindo 26 x 34,8 cm. 

(24 volumes). 

- CARVALHO (Antônio Bernardo Vaz de), Manual 1938/65. 
51 volumes. 
25,3 x 33,8 cm. (50 volumes) encadernados, manuscritos. 
Obs: - Existe um livro medindo 27,4 x 36,5 cm. 

- CARVALHO IR (Antônio Vaz), Manual 1903/37 - 36 vo
lumes. 
26 x 35.5 em. encadernados, manuscritos. 

- CARVALHO (Gustavo Adolpho), Manual 1920/64. 65 vo
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Obs: - Existem tambem livros com as seguintes medi
das: 27,2 x 3'8 em. (4 volumes); 28 x 38,5 (14 
volumes); 27,S x 37 em. (28 volumes); 25 x 
35 em. (1 volume); e 27 x 39 em. (2 volu
mes) . 

- Faltam os períodos de agosto de 1921 a maio de 
1922 e de agosto de 1947 a maio de 1948. 

- CARVALHO (Ney Souza Ribeiro de), Manual 1941/67. 50 
volumes. 
33 x 36 em. (15 volumes) encadernados, manuscritos. 
Obs: - Existem tambem livros com as seguintes medi-

das: 24,S x 35 em. (1 volume); 25,3 x 34,5 em. 
(24 volumes); 23',7 x 33 em. (9 volumes); e 
25 x 34,3 em. (1 volume). 

- Falta o período de novembro de 1966 a junho 
de 1967. 

- CASTRO (Arthur Antunes de Moraes e), Manual 1933/6. 
28 volumes. 
27,5 x 38,5 em. (8 volumes) encadernados, manuscritos. 
Obs: - Existem tambem livros com as seguintes medi-

das: 33,7 x 43,5 em. (llvolumes) e 32,7 x 49 
em. (9 volumes). 

- CATTAN (Dreyfus), Manual 1944/66. 50 volumes. 
26,4 x 39 em. (10 volumes) encadernados, manuscritos. 
Obs: - Existem tambem livros com as seguintes medi

das: 27,S x 39 em. (1 volume); 26,4 x 40 em. 
(33 volumes); 32,7 x 22,S em. (1 volume); 33,5 
x 25 em. (1 volume); e 28 x 38,S em. (4 vo
lumes) . 

- Falta o período de maio a agosto de 1963. 

- CERQUEIRA (Alexandre de Castro), Manual 1923/67. 55 
volumes. 
33,S x 23,3 em. (1 volume) encadernados, manuscritos. 

Obs: - Existem tambem livros com as seguintes medi
das: 35 x 24 em. (1 volume); 22 x 3"3 em. (2 
volumes); 23 x 33 em. (1 volume); 24,5 x 36 
em. (26 volumes); 31,3 x 36 em. (20 volumes); 
25 x 34 em. (2 volumes) e 31 x 43 em. (2 vo
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- CHAVANTES (Abdulaziz José), Manual. 1916/23. 4 volu
mes. 

26,S x 37 em. (l volume) encadernados, manuscritos. 
Obs: - Existem tambem livros com as seguintes medidas: 

27 x 38 em. (1 volume) e 32,S x 23 em. (2 
volumes) . 

- Falta o período de abril de 1918 a abril de 1919. 

- COSTA (Alberto Dezon), Manual 1921/26. 3 volumes. 
26,3 x 37 em. encadernados, manuscritos. 

- CRUZ (Júlio Lips da), Manual. 1958/67. 12 volumes. 
28 x 36,S em. (10 volumes) encadernados, manuscritos. 
Obs: - Existem tambem livros medindo 29 x 36,S em. 

(2 volumes). 

- CAMPOS (Aluízio Fragoso de Lima), Manual 1952/55. 2 
volumes. 
33' x 22,S em. (1 volume) encadernados, manuscritos. 
Obs: - Existem tambem livros medindo 28 x 37 em. (1 

volume) . 

- CASTRO (Gilson Tavares de Moraes e), Manual 1965. 1 
volume. 
32,3 x 48,S em. encadernado, manuscrito. 

- DALE (Alexandre), Manual. 1932/65. 62 volumes. 
25,5 x 36 em. (20 volumes) encadernados, manuscritos. 
Obs: - Existem tambem livros com as seguintes medi

das: 25 x 35 em. (1 volume); 26,S x 34,S em. 
(21 volumes); e 27 x 52 em. (20 volumes). 

- DALE (João), Manual. 1922/9. 5 volumes. 
25,7 x 36,S em. encadernados, manuscritos. 

- FERREIRA (Antônio Paranhos), Manual. 1952/54. 3 vo
lumes. 
25,2 x 34,7 em. (1 volume) encadernados, manuscritos. 
Obs: - Existem tambem livros medindo 27 x 36,4 em. 

(2 volumes). 

- FERREIRA (Eduardo), Manual. 1920/58. 30 volumes. 
31,8 x 30,S em. (14 volumes) encadernados, manuscritos. 
Obs: - Existem tambem livros com as seguintes medi

das: 36 x 25 em. (1 volume); 32,3 x 27,7 em. 
(3 volumes); 31 x 32,3 em. (10 
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- GODOY FILHO (João), Manual. 1935/64. 37 volumes. 
27,7 x 38,5 em. encadernados, manuscritos. 

- GOMES (Joége Dutra de Souza), Manual. 1936/63. 44 vo-
27 x 37,5 em. encadernados, manuscritos. 

- GOULART (Jo:-ge), Manual 1926/40. 12 volumes. 
3'2,5 x 23 em. (11 volumes) encadernados, manuscritos. 
Obs: - Existem tambem livros medindo 33 x 23 em. (1 

volume) . 
- Falta o período de março de 1929 a junho de 

1931. 

- GUIMARÃES (Antônio de Meira), Manual 1925/44. 21 vo-
32,7 x 24 em. (20 volumes) encadernados, manuscritos. 

Obs: - Existem tambem livros medindo 33,5 x 22,7 em. 
(1 volume). 

- Falta o período de abril de 1929 a julho de 1932. 

- HAMANN (Hugo Dutra), Manual. 1952/65. 30 volumes. 
25 x 34,8 em. (28 volumes) encadernados, manuscritos. 

Obs: - Existem tambem livros medindo 25,5 x 35,5 em. 
(2 volumes). 

- HASSELMANN (Edgar Frederico), Manual 1923/50. 52 
volumes. 
36,3 x 25 em. (18 volumes) encadernados, manuscritos. 

Obs: - Existem tambem livros com as seguintes medidas: 
3'2,8 x 22,8 em. (2 volumes); 23,5 x 34,2 em. 
(10 volumes); 40 x 28,7 em. (1 volume); 40 x 
28,7 em. (1 volume); 40 x 27 em. (1 volume); 
24,8 x 35,8 em. (1 volume). 24,7 x 35,2 em. 
(4 volumes); 23 x 33 em. (8 volumes); 24,5 x 
36,2 em. (2 volumes); e 24,5 x 37 em. (6 vo
lumes) . 

- HASSELMANN (Luis Frederico Missik), Manual 1951/66. 
27 volumes. 
27 x 48,2 em. (15 volum3es) encadernados, manuscritos. 

Obs: - Existem tambem livros com as seguintes medi
das: 28,5 x 49,2 em. (1 volume); 25,2 x 35 em. 
(1 volume); 28 x 48,7 em. (2 volumes); 26,8 x 
48,7 em. (1 volume); 27,5 x 48,5 em. (2 volu
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- HEILBORN (Paulo Ernesto Frederico), Manual 1962/63. 1 
volume. 
32,S x 45,S em. encadernados, manuscritos. 

- HIME JR. (Harold Elkim), Manual 1916/28. 5 volumes. 
33 x 19 (4 volumes) encadernados, manuscritos. 
Obs: - Existem tambem livros medindo 33,6 x 19,3 em. 

(1 volume). 

- JACINTHO (Jeremias dos Santos), Manual 1919/37. 11 vo
lumes. 
36,S x 25,2 em. (4 volumes) encadernados, manuscritos. 
Obs: - Existem tambem livros com as seguintes medidas: 

31 x 34 em. (4 volumes); 33 x 32 em. (2 vo
lumes); e 33 x 31,7 em. (1 volume). 

- JOSETII (Arthur Frederico), Manual 1921/39. 15 volumes. 
36,4 x 25 em. (10 volumes) encadernados, manuscritos. 
Obs: - Existem tambem livros com as seguintes medi

das: 40,2 x 28 em. (1 volume) e 35 x 24 em. 
(4 volumes). 

- KOCH (Martim Adolpho), Manual 1899/143. 56 volumes. 
36,2 x 24,5 em. (20 volumes) encadernados, manuscritos. 
Obs: - Existem tambem livros com as seguintes medidas: 

3'6,5 x 23,S em. (1 volume); 26,7 x 20 em. (1 
volume); 35,3 x 24,S em. (8 volumes); 36,S x 
25,3 em. (4 volumes); 39,5 x 26,7 em. (4 volu
mes); 35 x 23,5 em. (1 volume); 36 x 24,7 em. 
(6 volumes); 39,6 x 27 em. (9 volumes); e 37 x 
25 em. (2 volumes). 

- Falta o período de abril de 1907 a fevereiro de 
1908. 

- LAFOURCADE (Romain), Manual. 1928/48. 37 volumes. 
24,9 x 35,5 em. (33 volumes) encadernados, manuscritos. 
Obs: - Existem tambem livros com as seguintes medidas: 

26 x 37,4 em. (2 volumes) e 23,5 x 34 em. (2 
volumes) . 

- LEÃO (Humberto Ponce de), Manual 1913/42. 4 volumes. 
23 x 30,8 em. (3 volumes) encadernados, manuscritos. 
Obs: - Existem livros medindo 21,8 x 33 em. (1 volu

me). 

- LIBERAL (Carlos de Almeida), Manual 1960/66. 23 volu
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- UB)RAL (Leo Alvaro), Manual 1942/59. 14 volumes. 
25,S x 37 cm. encadernados, manuscritos. 

- UMA (Henrique Fernandes), Manual 1921/32. 36 volumes. 
25,7 x 36,5 cm. encardenados, manuscritos. 

- UNHARES (Francisco), Manual 1937/65. 60 volumes. 
25 x 36 em. (25 volumes) encadernados, manuscritos. 
Obs: - Existem tambem livros com as seguintes medidas: 
25,S x 36,2 ~m. (2 volumes); 25,1 x 3'5,3 em. (26 volu-

mes); e 23,8 x 33,5 cm. (7 volumes). 

- LOBO (Mau-o Braga), Manual 1945/57. 8 volumes. 
28,7 x 39 em. (2 volumes) encadernados, manuscritos. 
Obs: - Existem tambem livros com as seguintes medidas: 

27,9 x 38,5 em. (2 volumes); 27 x 39,7 cm. (3 
volumes); e 27,S x 40,5 em. (1 volume). 

- Falta o período de julho de 1951 a ab:il de 1953. 

- LODDERS (Ricardo), Manual 1921/29. 16 volumes. 
40 x 27,5 cm. encadernados, manuscritos. 

- LOSSO (Nelson), Manual 1959/63. d volumes. 
24,8 x 34,S em. (3 volumes) encadernados, manuscritos. 
Obs: - Existem tambem livros com as seguintes medidas: 

27,5 x 41 cm. (1 volume); 23,7 x 34 cm. (2 
volumes); 27,3 x 37 cm. (1 volume) e 25,1 x 
35 cm. (1 volume). 

- MANDARINO FILHO (Francisco Antônio), Manual 1965/ 
67. 2 volumes. 
25 x 42,2 em. encadernados, manuscritos. 
Obs: - Falta o pe:íodo de junho de 1965 a março de 

1967. 

- MARIGNY (Alexandre Robillard de), Manual 1952/66. 13 
volumes. 
28,3 x 49,2 cm. (8 volumes) encadernados, manuscritos. 
Obs: - Existem tambem livros com as seguintes medidas: 

27,7 x 49 cm. (4 volumes) e 23 x 32,2 cm. (1 

volume) . 

- MARIGNY (Pau~o Augusto Robillard Lepeultre de), Manual 
1920/51. 62 volumes. 
27,3 x 38,5 cm. (26 volumes) encadernados, manuscritos. 

Obs: - Existem tambem livros com as seguintes medidas: 
3'3,2 x 24 em. (8 volumes); 36,2 x 24,5 em. (1 

volume); 36,3 x 25,S 
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em. (3 volumes); 36,7 x 26 em. (1 volume); 
39,29,2 em. (1 volume); 38,7 x 29 em. (7 vo
lumes); 23,5 x 32,8 em. (6 volumes); 28 x 49,2 
em. (1 volume). 

- MASSET (Georges), Manual 1920/27. 2 volumes. 
28,2 x 32,8 em. (1 volume) encadernados, manuscritos. 
Obs: - Existem tambem livros medindo 27,3· x 33 em. 

(1 volume). 

- MELLO (Henrique Guedes de), Manual 1940/67. 24 volu
mes. 
26,5 x 39 em. (12 volumes) encadernados, manuscritos. 
Obs: - Existem tambem livros medindo 27 x 39,5 em. 

(12 volumes). 

- MELLO (Rubens de Oliveira), Manual. 1927/28. 1 volume. 
26,2 x 36,5 cm. encadernados, manuscritos. 

- MENDONÇA (Itacolomy de), Manual. 1954/67. 22 volu
mes. 
23,8 x 34 cm. encadernados, manuscritos. 

- MONIZ (Álvaro de), Manual. 1901/51. 30 volumes. enca
dernados, manuscritos. 
Obs: - Falta o período de setembro de 1905 a junho de 

1910. 

- MONTENEGRO (Antônio Augusto), Manual. 1921/51. 25 
volumes. 
33 x 19 cm. (7 volumes) encadernados, manuscritos. 
Obs: - Existem tambem livros com as seguintes medidas: 

37,5 x 19,5 cm. (4 volumes); 34,6 x 20 cm. (3 
volumes); 32,8 x 18,5 cm. (5 volumes); e 32,8 
x 19,3 cm. (6 volumes). 

- MOREIRA (Antônio Azevedo dos Santos), Manual. 1920/ 
47. 32 volumes. 
35,3 x 23,7 cm. (lO volumes) encadernados, manuscritos. 
Obs: - Existem tambem livros com as seguintes medidas: 

36,6 x 25,8 cm. (9 volumes); 35,8 x 25 cm. (5 
volumes); e 37 x 25,2 cm. (8 volumes). 

- MOITA (Antônio Pereira da), Manual 1920/26. 11 volu
mes. 
35,3' x 23,7 cm. (lO volumes) encadernados, manuscritos. 
Obs: 
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- MURTINHO FILHO (Manoel), Manual 1913/17. 1 volu
me. 
Encadernado, manuscrito. 

- OLIVEIRA (Lucrécio Fernandes), Manual 1906/41. 51 vo
lumes. 
35,7 x 25 em. (7 volumes) encadernados, manuscritos. 

Obs: - Existem tambem livros com as seguintes medidas: 
33,3 x 22 em. (4 volumes); 32,8 x 23 em. (13 
volumes); 33 x 23 em. (2 volumes); 33' x 23,S 
em. (1 volume); 32,2 x 23,6 em. (5 volumes); 
33,2 x 23,2 em. (3 volumes); 33,5 x 22,7 em. 
(2 volumes); 32,6 x 22,4 em. (3' volumes); 33,7 
x 23,3 em. (10 volumes); e 32,8 x 23,2 em. (1 
volume) . 

- Faltam os seguintes períodos: de novembro üe 
1910 a setembro de 1911; de agosto de 1912 a 
setembro de 1914; de julho de 1924 a março de 
1929; de junho de 1929 a setembro de 1931 e de 
abril de 1932 a agosto de 1932. 

- ONETO (Cláudio OUo), Manual 1929/55. 3 volumes. 
36,5 x 26 em. (2 volumes) encadernados, manuscritos. 

Obs: - Existem tambem livros medindo 37 x 25,5 em. 
(1 volume). 

- Faltam os períodos de setembro de 1934 a ou
tubro de 1945 e de dezembro de 1946 a setem
bro de 1951. 

- ONETO (Estevão Luiz), Manual. 1920/29. 3 volumes. 
3'5,3 x 24,7 em. encadernados, manuscritos. 

- PASSOS (José), Manual. 1933/55. 35 volumes. 

- PELAJO (Célio), Manual. 1952/67. 63 volumes. 
29 x 45,2 em. (18 volumes) encadernados, manuscritos. 
Obs: - Existem tambem livros com as seguintes medi

das: 25,3 x 35,3 em. (1 volume); 28,2 x 43,S 
em. (3 volumes); 29,3 x 44 em. (4 volumes); 
29.5 x 44,8 em. (10 volumes); 30 x 46,5 em. 
(18 volumes) e 29.5 x 45 em. (9 volumes). 

- Falta o período de junho de 13965 a junho de 
1966. 

- PONTES 
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- PONTES (Pedro Ferreira), Manual. 1920/37. 5 volumes. 
3'2,5 x 35,5 cm. (3 volumes) encadernados, manuscritos. 
Obs: - Existem tambem livros medindo 25 x 35,5 em. 

(2 volumes). 
- Falta o período de março de 1925 a novembro 

de 1932. 

- REZENDE (Cesar de Souza), Manual 1958/64. 
27,5 x 40 cm. (2 volumes) encadernados, manuscritos. 
Obs: - Existem tambem livros medindo 23,6 x 33,5 em. 

(7 volumes). 
- Falta o período de novembro de 1962 a agosto 

de 1963. 

- REZENDE (Sílvio de Souza), Manual. 1941/58. 13 volu
mes. 

25,2 x 37,5 cm. (12 volumes) encadernados, manuscritos. 
Obs: - Existem tambem livros medindo 25,7 x 35 cm. 

(1 volume). 

- RIBEIRO (José Brant), Manual 1952/67. 23 volumes. 
25,5 x 35 cm. (14 volumes) encadernados, manuscritos. 
Obs: ~ Existem tambem livros com as seguintes medi

das: 26 x 35,3 cm. (2 volumes); 26,3 x 35,5 
cm. (6v olumes); e 25,5 x 34,8 cm. (1 volume). 

- Falta o período de julho de 1966 a fevereiro de 
1967. 

- RODRIGUES (Lincoln), Manual 1947/67. 11 volumes. 
33,2 x 23,8 cm. (4 volumes) encadernados, manuscritos. 

Obs: - Existem tambem livros com as seguintes medi
das: 36,8 x 25,3 cm. (3 volumes); 37 x 26 cm. 
(1 volume); e 36,5 x 26 cm. (3 volumes). 

- Faltam os seguintes períodos: de junho de 1948 
a abril de 1950; de agosto de 1956 a fevereiro 
de 1964; de agosto de 1964 a outubro de 1964; 
de junho de 1965 a julho de 1966. 

- ROSA (Manuel Rodrigues Duarte), Manual 1966/67. 1 vo
lume. 
36 x 24,5 cm. encadernados, manuscritos. 

- SALOMON (Emmanuel Israel), Manual 1898/9. volume. 
32,3· x 23 cm. encadernado, manuscrito. 

- SERRA (José de Montenegro), Manual. 1929/50. 12 volu
mes. 
23 x 33,5 cm. (10 
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Obs: - Existem tambem livros medindo 37,3 x 19,5 em. 
2 volumes). 

- SILVA (Ary de Almeida e), Manual. 1917/67. 154 volumes. 
23,S x 19,2 em. (120 volumes) encadernados, manuscri
tos. 
Obs: - Existem tambem livros medindo 35,S x 24 em. 

(1 volume); e 39,S x 28,S em. (1 volume). 
- Falta o período de novembro de 1902 a outubro 

de 1904. 

- SILVEIRA (Oswaldo Aragão da), Manual. 1930/51. 49 vo
lumes. 

27 x 37,S em. (22 volumes) encadernados, manuscritos. 
Obs: - Existem tambem livros com as seguintes medi

das: 25,8 x 36,S em. (5 volumes); 27,S x 37.3 
em. (1 volume); e 27,3 x 38,S em. (21 volu
mes) . 
- Falta o período de outubro de 1940 a abril de 
1941. 

- SIMONSEN (Adolpho), Manual 1903/17. 6 volumes. 
32,4 x 22,S em. encadernados, manuscritos. 

- SOUZA (Fernando Alvares de), Manual 1890/1941. 
25,7 x 34,2 em. (5 volumes) encadernados, manuscritos. 
Obs: - Existem tambem Iívros medindo 33,2 x 36,S em. 

(2 volumes); e 25,2 x 35,7 em. (3 volumes). 
- Falta o período de março de 1896 a abril de 

1932. 

- SOUZA (Paulo Alvares de), Manual. 1920/41. 14 volumes. 
25,8 x 34 em. (10 volumes) encadernados, manuscritos. 
Obs: - Existem tambem livros medindo 33 x 36,S em. 

(2 volumes) e 24,2 x 31,S em. (2 volumes). 
- Falta o período de novembro de 1920 a abril de 

1932. 

- STAMPA (Ernesto), Manual. 1906/48. 14 volumes. 
25,S x 32,S em. (9 volumes) encadernados, manuscritos. 
Obs: - Existem tambem livros com as seguintes medi

das: 27,S x 37,8 em. (1 volume); 25,S x 33,7 
em. (3 volumes); e 26,S x 20,S em. (1 volume). 

- TEIXEIRA (Joaquim Augusto), Manual. 1919/37. 14 volu
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Obs: - Existem tambem livros com as seguintes medi
das: 33,3 x 22,8 em. (1 volume); 3'3 x 22,8 em. 
(1 volume); e 40 x 27 em. (1 volume). 

- Faltam os seguintes períodos: de setembro de 
1922 a março de 1925: de abril de 1926 a mar
ço de 1927; e de dezembro de 1927 a julho de 
1931. 

- VIANNA IR. (Albano Ferreira), Manual. 1952/67. 59 vo
lumes. 
27,S x 37,7 em. (37 volumes) encadernados, manuscritos. 

- Faltam os seguintes períodos: de novembro de 
de 1966; e de maio a setembro de 1967. 
1963 a novembro de 1964; de julho a dezembro 

- VIEIRA (Juvenal de Queiroz), Manual 1933/62. 19 volu
mes. 

26 x 49,2 em. encadernados, manuscritos. 
Obs: - Existe 1 livro de manual de títulos ao portador 

1934/35, medindo 36,1 x 24,8 em., encadernan
do, manuscrito. 

- WILLEMSENS (José), Manual. 1902/30. 20 volumes. 
3S,3' x 24,S cm. (12 volumes) encadernados, manuscritos. 
Obs: - Existem tambem livros com as seguintes medi· 

das: 27 x 38 em. (5 volumes); 31,8 x 24,S em. 
(1 volume); e 26 x 38 em. (2 volumes). 

- Faltam os seguintes períodOS: de fevereiro a ou· 
tubro de 19036; de dezembro de 1913 a junho 
de 1915; e de dezembro de 1918 a setembro de 
1921. 

- WILLEMSENS IR. (José), Manual. 1931/61. 25 volumes. 
25,2 x 36,S em. (15 volumes) encadernados, manuscritos. 
Obs: - Existem tambem livros medindo 27 x 38 em. (3 

volumes); e 25,7 x 3'5 em. (7 volumes) 

- XAVIER (Carlos Gomes), Manual. 1910/28. 31 volumes. 
36 x 24,4 em. encadernados, manuscritos. 
Obs: - Falta o período de abril de 1922 a agosto de 

1922. 

2 .2. - Protocolos. 

Definição: 
Os assmtos de caderno 'manual deverão ser lançados diariamen

te em um protocolo por cópia literal, por exteTl3O, sem brancos, 
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das, rasuras, nem interposições, guardada a mesma numeração do ma
nual. 

o Protocolo se!"á numerado, rubricado, aberto e encerrado por 
um Oficial do Tesouro ou da tesouraria, que os respectivos IMpeto
res designarem, e terá flS formalidades 'exigidas para os .livros ~s Co
merciantes. sob pena de multa. 

O referido protocolo será t!xibível em juizo a requerimento de 
qualquer interessado, e mesmo oficialmente para os exames necessá
rios, nos casos e pela forma em que são I?S livros dos comerciantes.. 
(Decreto n.o 2.475, de 13 de março de 1897, capítulo IV, art. 52). 

As operações registradas contem as seguintes informações: dia, 
mês, ano, n.o de contrato, vendedor, oompra:Ior, título (ou moeda), 
praZlO, câmb;o, liquidação, importância e observaçõl~s necessárias. 

- ABREU (Maurício Ottoni de), PrOtocolo - 1926/40, 23 vo
lumes. 
35,5 x 23,5 CID. encadernados, manuscritos. 

Obs: - Existem tambem protocolos medindo 38,5 x 7.7 
em; e 36 x 24 em. 

- AGUIAR (Horácio), Protocolo - 1928/56. 40 volumes. 
35,5 x 25c m. encadernados,ma nuscritos. 

- ALMEIDA (Arthur Augusto de), Protocolo - 1919/50. 10 
volumes. 
39 x 28,5 em. encadernados, manuscritos. 

- ALVES (Waldyr), Protocolo - 1952/65, 17 volumes. 
39 x 26,5 em. (3' volumes) encadernados, manuscritos. 

Obs: - Existem tambem livros medindo 35,5 x 25 em. 
(6 volumes) e 33 x 23 em. (8 volumes). 

- Falta o período de novembro de 1963 a mar;;o 
de 1965. 

- AMARAL (Alfredo Gastão Villemor), Protocolo - 1890/ 
1931, 39 volumes. 
35,5 x 24,5 em. ( 8 volumes) encadernados, manuscritos. 

Obs: - Existem também livros com as seguintes medi
das: 35 x 25 em. (2 volumes); 40 x 27,5 em. 
(1 volume); 39,5 x 28 em. (11 volumes); 39 x 
27 em. (1 volume); 36,5 x 25 em. (8 volumes); 
35 x 24,5 em. (2 volumes); e 3'6 x 26 em, 
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- Falta o período de julho de 1917 a julho de 1918. 
- AMARAL FILHO (Alfredo Gastão Villemor), Protocolo -

1933/64, 61 volumes. 
35,7 x 23,5 em. encadernados, manuscritos. 
Obs: - Falta o período de janeiro de 1951 a junho de 

1951. 

- ARAÚJO (José Nascimento), Protocolo - 1929/63, 70 vo
lumes. 
36,5 x 25 em. (1 volume) encadernados, manuscritos. 

Obs: - Existem tambem livros com as seguintes medi-
das: 39,7 x 27,5 em. (9 volumes); 39 x 28 em. 
(13 volumes); 40 x 28,3 em. (2 volumes); 39.2 
x 26,5 em. (16 volumes); 38,2 x 26,5 em. (7 
volumes); 38 x 27,5 em. (3' volumes); 37,5 x 
26,5 em. (8 volumes); e 32 x 26,5 em. (11 vo
lumes) . 

- AZEVEDO (Clz.udemiro Gomes de), Protocolo - 1951/66, 
30 volumes. 
38,5 x 30 em. (3 :volumes) encadernados, manuscritos. 

Obs: - Existem tambem livros com as seguintes medi
das: 38 x 26,5 em. (2 volumes); 39,8 x 28 em. 
(2 volumes); 38 x 27 em. (12 volumes); 32 x 
27 em. (4 volumes); e 32,5 x 27 em. (7 volu
mes) . 

- Falta o período de m:uço de 1965 a janeiro de 
1966. 

- BARBOSA (Antônio Marques), Protocolo - 1923/34, 6 vo
lumes. 
35,2 x 24,5 em. (2 volumes) encadernados, manuscritos. 
Obs: - Existem tambem livros com as seguintes medi-

das: 47 x 3'3 em. (2 volumes); 39,8 x 28,7 (l 
volume); e 42 x 28,7 em. (l volume). 

- BARBOSA (M:urício Marcelo Dutra Leite), Protocolo 
1952/67, 74 volumes. 
38,5 x 26,5 em. (10 volumes) encadernados, manuscritos. 

Obs: - Existem tambem livros com as seguintes medi
das: 35,8 x 25,S em. (2 volumes); 35,7 x 25,2 
em. (19 volumes); 35,5 x 24,7 em. (33 volu
mes); e 39 x 27 em. (10 
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- BARRETO JR. (Orozinbo Muniz), Protocolo - 1913/28, 8 
volumes. 
39 x 26,S cm. (7 volumes) encadernados, manuscritos. 
Obs: - Existem tambem livros medindo 40 x 27 om. (1 

volume) . 
- BARROS (Alfredo de), Protocolo - 1891/97, 8 volumes. 

39,8 x 27,S em. (3 volumes) encadernados, manuscritos. 
Obs: - Existem tambem livros com as seguintes medidas: 

43 x 30,S em. (1 volume); 37,5 x 28 cm. (1 vo
lume); 40 x 29 cm. (1 volume); 39,2 x 28 em. 
(1 volume) e 38,S x 25,S em. (1 volume). 

- BARROSO (Joaquim A.), Protocolo -' 1895/96, 1 volume. 
40,1 x 26,7 cm. (1 volume) encadernado, manuscrito. 

- BARTHOLDY (Silvert Francisco), Protocolo - 1931;67. 
42 volumes. 
35,6 x 23',5 (7 volumes), encadernados, manuscritos. 
Obs: - Existem tambem livros com as seguintes medi

das: 35,6 x 25,5 cm. (4 volumes); 32,5 x 22,4 
cm. (1 volume); 36,7 x 25 cm.( 6 volumes); 
41,5 x 27,5 cm. (3 volumes); 38,3 x 27,1 cm. 
(11 volumes); 36 x 23,8 cm. (9 volumes); e 
37,9 x 25,7 cm. (1 volume). 

- Faltam os períodos de setembro de 1948 a abril 
de 1950 e de novembro de 1964 a maio de 1966. 

- Existem Protocolos para contratos: setembro de 
1957 a julho de 1958, 1 volume, 22,5 x 16 cm. 
encadernado, manuscrito. 

- Existem protocolos copiadores: 1931/60, 3'5 vo
lumes, 28,8 x 28,2 (25 volumes), 34 x 22 cm. 
(lO volumes), encadernados, manuscritos. 

- BERLA (Carlos Maurício Paulo), Protocolo - 1892/1913, 
5 volumes. 
39,4 x 26,7 cm. (4 volumes) encadernados, manuscritos. 
Obs: - Existem tambem livros medindo 37,5 x 27 cm. 

(1 volume). 
- Falta o período de julho de 1901 a fevereiro de 

1905. 
- BERNARDES JR. (Antônio Joaquim), Protocolo - 1892/99, 

4 volumes. 
41 x 27 cm. encadernados, manuscritos. 

Obs: - Falta o período de maio de 1894 a no
vembro de 1894. 

- BESSA (Antônio Francisco da Silva), 
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Obs: - Existem tambem livros com as segui:.tes medidas: 
33 x 21,9 em. (29 volumes); 40 x 25,3 em. (2 vo
lumes); 38,5 x 26 em. (6 volumes); 39,3 x 26,3 
em. (6 volumes); e 41 x 27,7 em. (16 volumes). 

- BITTENCOURT (Paulo Teles), Protocolo - 1965,67, 7 vo
lumes. 
32,5 x 23,3 em. (4 volumes) encadernados, manuscritos. 
Obs: - Existem tambem livros medindo 36 x 23,5 em. (1 

volume) e 35.5 x 23,4 em. (1 volume). 
- BLOCH (Maximiliano), PrOtocolo - 189011896, 4 volumes. 

3'5,5 x 23,5 em. encadernados, manuscritos. 

Obs: - Falta o período de maio de 1894 a junho de 1895. 
- BOTELHO (João Antonio Kelly de Godoy), Protocolo, 1910/ 

35, 28 volumes. 
40 x 26 em. (1 volume) encadernados, manuscritos. 

Obs: - Existem t~mbem livros com as seguintes medidas: 
39 x 26 em. (4 volumes); 38,5 x 26 em. (1 vo
lume); e 39,5 x 26 em. (22 volumes). 

- CARREGAL (João da Cruz), Protocolo, 1919/51,45 volumes. 
35 x 24,5 em. (9 volumes) encadernados, manuscritos. 
Obs: - Existem tambem livros medindo 35,5 x 25 em. (2 

volumes) e 33 x 23 em. (34 volumes). 
- CARVALHO (Antônio Bernardes Vaz de), ProtocOlo, 1939/65, 

35 volumes. 
3'6 x 26,7 em. (7 volumes) encadernados, manuscritos. 

Obs: - Existem também livros com as seguintes medidas: 
36,5 x 24,5 em. (6 volumes); 37,4 x 25,5 em. 
(5 volumes); 36,5 x 25,5 em. (15 volumes); 36 x 
24,8 em. (2 volumes) . 

- CARVALHO JR. (Antônio Vaz), Protocolo, 190111937, 31 
volumes. 
35,5 x 24,5 em. encadernados, manuscritos. 

- CARVALHO (Gustavo Adolpho), PrOtocolo, 1920/64, 49 vo
lumes. 
39,5 x 27,5 em. (43 volumes) encadernados, manuscritos. 

Obs: - Existem tambem livros com as segui~.tes medidas: 
das: 40 x 30 em. (1 volume); 39,8 x 26,5 em. 
(4 volumes); 36 x 24,7 em. (1 volume). 

- Faltam os seguintes períodos: de março de 1928 
a julho de 1931; e de outubro de 1939 a feve
reiro de 1941. 

- CARVALHO (Ney Souza Ribeiro de), Protocolo, 1941/61." 
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Obs: - Existem tambem livros Borrador, maio/1941 a ju
Iho/1941, julho/1941 a outubro/1941. 32,5 x 22 
em. (2 volumes), encadernados, manuscritos. 
Existem tambem livros com as seguintes medidas: 
36,5 x 25,5 em. (18 volumes); 37 x 25,5 em. (2 
volumes); e 35 x 24 em. (1 volume). 

- CASTRO (Artur Antunes de Moraes e), Protocolo, 1933/63, 
35 volumes. 
35,5 x 24,2 em. (7 volumes) encadernados, manuscritos. 
Obs: - Existem tambem livros com as seguintes medidas: 

32,7 x 23' em. (1 volume); 36 x 24 em. (16 vo
lumes); 36,5 x 24 em. (10 volumes); e 32,7 x 
22 em. (1 volume). 

- CATTAN (Dreyfus), Protocolo, 1944/66, 59 volumes. 
38 x 27,5 em. (22 volumes) encadernados, manuscritos. 
Obs: - Existem tambem livros com as seguintes medidas: 

37,5 x 27,5 em. (12 volumes); 39 x 28 em. (9 
volumes); 40 x 27,7 em. (4 volumes); 40 x 27 
em. (2 volumes); 36 x 25 em. (2 volumes); 39,8 
x 27,5 em. (3 volumes); 40,2 x 28,2 em. (4 volu
mes); e 36,4 x 25,5 em. (1 volume). 

- CERQUEIRA (Alexandre de Castro), Protocolo, 1923/67, 55 
volumes. 
36,3' x 25,5 em. (19 volumes) encadernados, manuscritos. 

Obs: - Existem tambem livros com as seguintes medidas: 
40 x 28,3 em. (18 volumes); 40,5 x 27,2c m. (7 
volumes); 37 x 26 em. (2 volumes); 36 x 25,5 
em. (1 volume); 36,5 x 24 em. (1 volume); 33,2 
x 23 em. (3 volumes); 35,3 x 25 em. (1 volume); 
3'3,4 x 23,5 em. (1 volume); e 54,5 x 35,5 em. 
(2 volumes) . 

- CHAVANTES (Abdulaziz José), Protocolo, 1916/22, 6 volu
mes. 
39,7 x 27 em. encadernados, manuscritos. 

- COSTA (Alberto Dezon), Protocolo, 1921/27, 5 volumes. 
38 x 28,5 em. encadernados, manuscritos. 

- COUTO (Guilherme da Costa), Protocolo, 1891/1908, 7 volu
mes. 
40 x 27,7 em. (4 volumes) encadernados, manuscritos. 

Obs: - Existem tambem Hvros 
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- CRUZ (Júlio Lips da), Protocolo, 1958/67, 21 volumes. 
33 x 22,7 cm. encadernados, manuscritos. 

- CAMARÃO (Alfrdo da Cruz), Protocolo, 1898/1901, 1 volu
me. 
33,5 x 25 cm. encadernado, manuscrito. 

- CAMPOS (João Jácome de), Protocolo, 1892/97, 2 volumes. 
39,5 x 27 cm. encadernados, manuscritos. 

- CAMPOS (Aluízio Fragoso de Lima), Protocolo, 1952/55, 2 
volumes. 
39,5 x 26,5 cm. encadernados, manuscritos. 

- CASTELLO (S.), Protocolo, 1898/1900, 1 volume. 
39,5 x 27 cm. encadernado, manuscrito. 

- CASTRO (Gilson Tavares de Morais e), Protocolo, fevereiro/ 
maio, 1965, 1 volume. 
36 x 25,5 cm. encadernado, manuscrito. 

- COSTA (Antônio da Silva), Protocolo, 1913/21, 7 volumes. 
38,7 x 28,5 cm. encadernados, manuscritos. 

- DALE (Alexandre), Protocolo, 1932/65, 85 volumes. 
38 x 28 cm. (27 volumes) encadernados, manuscritos. 

Obs: - Existem tambem livros com as segui~.tes medidas: 
38,5 x 28 em. (18 volumes); 39 x 27,5 em. (9 
volumes); 38 x 27,5 em. (19 volumes); 36 x 26,7 
em. (1 volume); 37,3 x 25,5 em. (11 volumes). 

- Existem livros de títulos ao Portador, 1935/40, 4 
volumes, 37 x 25 em. encadernados, manuscritos. 

- Falta o período de julho a novembro de 1948. 

- DALE (João), Não há protOcolos. 

Obs: - Existem livros de Títulos ao Portador, 1920/32, 6 
volumes, 36,8 x 25,2 em. encadernados, manus
critos. 

- Existem Borradores Diários, 1946/51, 4 volumes, 
33 x 24,4 em. (2 volumes); 33,2 x 23,5 em. (1 
volume); 32,5 x 23 em. (1 volume). 

EISELEY (João Max), Protocolo, 1899/1906, 6 volumes. 
39,8 x 27,5 em. encadernados, manuscritos. 

- ESNATY 
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Obs: - Existem tambem livros com as seguintes medidas: 
39,5 x 26,8 cm. (1 volume); 40 x 27,5 cm. (4 vo
lumes); 39,8 x 27 cm. (2 volumes); e 39,2 x 27,5 
cm. (2 volumes). 

- ESTRADA (Carlos Augusto Duque), março/abril-1932, 2 vo
lumes. 41 x 28,5 cm. encadernados, manuscritos. 

Obs: - Existem livros medindo 41 x 29 cm. (1 volume). 

FERREIRA (Antônio Paranhos), Protocolo, 1952/54, 3 volumes. 
38,4 x 27,2 cm. encadernados, manuscritos. 

- FERREIRA (Eduardo), Protocolo, 1922/58,72 volumes. 
36,2 x 26,3 cm. encadernados, manuscritos. 

- FONTAINHA (Eugênio), Protocolo, /1896/97, 1 volume. 
39 x 27 cm. encadernado, manuscrito. 

- FONTOURA (Antônio Teixeira), 1890/1908, 12 volumes. 
Obs: - Existem livros medindo 39 x 27,2 cm. (2 volu

mes) . 

- GODOY FILHO (João), Protocolo, 1935/63, 33 volumes. 
40 x 28 cm. encadernados, manuscritos. 

- GOMES (Arlindo de Souza), Protocolo, 1890/1913, 25 volu
mes. 
40 x 28 cm. encadernados, manuscritos. 

Obs: - Existe 1 protocolo n.o 3, de fevereiro/dezembro( 
1966. 

- Falta o período de julho de 1901 a março de 1902. 

GOMES (Jorge Dutra de Souza), Protocolo, 11936/63, 46 volu
mes. 
40 x 27,8 cm. (36 volumes) encadernados, manuscritos. 

Obs: - Existem livros medindo 3"8,7 x 27 cm. (10 volu
mes) . 

- GOMES (Saturnino Cúndido), Protocolo, 1894/1901, 3 volu
mes. 

40 x 28 cm. encadernados, manuscritos. 

- GOULART 
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Obs: - Existem tambem livros com as seguintes medidas: 
36 x 24,5 em. (5 volumes); 37 x 25 em. (1 vo
lume); e 35,8 x 25 em. (2 volumes). 

- GROSS (Augusto), Protocolo, 1894/1903, 13 volumes. 
39,5 x 27,5 em. (lO volumes) encadernados, manuscritos. 
Obs: - Existem tambem livros medindo 40 x 27,5 em. (3 

volumes) . 
- Falta o período de setembro de 1897 a outubro de 

1898. 

- GUIMARÃES (Antônio de Meira), Protocolo, 1952/44, 26 vo
lumes. 
40,5 x 28 em. (5 volumes) encadernados, manuscritos. 
Obs: - Existem tambem livros com as seguintes medidas: 

40 x 27,7 em. (6 volumes); 40 x 28,5 em. (1 vo
lume); 38,7 x 27,3 em. (3 volumes); 36,3 x 25 
em. (6 volumes); e 37 x 25 em. (5 volumes). 

- GUSMÃO FILHO (Joaquim da Silva), Protocolo, 1893/1917, 
11 volumes. 
39,7 x 27,5 em. encadernados, manuscritos. 

- HAMANN (Hugo Dutra), Protocolo, 1952/65, 26 volumes. 
36 x 24,7 em. (23 volumes) encadernados, manuscritos. 
Obs: - Existem tambem livros medindo 39,2 x 26,5 em. 

3 volumes). 

- HASSELMANN (Edgar Frederico), Protocolo, 1923/50, 46 
volumes. 
39,S x 27,5 em. (2 volumes) encadernados, manuscritos. 

Obs: - Existem tambem livros com as seguintes medidas: 
36,5 x 24,5 em. (1 volume); 36 x 25,2 em. (16 
volumes); 39,5 x 27,5 em. (5 volumes); 40 x 27,3 
em. (14 volumes); 39,5 x 28 em. (7 volumes) e 
36,2 x 25 em. (1 volume). 

- Falta o período de outubro de 1946 a fevereiro de 
1947. 

- HASSELMANN (Luís Frederico Missik), ProtoCOlo, 1951/64, 
76 volumes. 
3'3,2 x 22,5 em. (31 volumes) encadernados, manuscritos. 

Obs: - Existem tambem livros com as seguintes medi-
das: 37 x 25,5 em. (1 volume); 33 x 23,3 em. 
(37 volumes); e 36 x 25,8 cm. (7 volumes). 

- Falta o período de dezembro de 1951 a dezem

Anais do VII Simpósio Nacional dos Professores Universitários de História  – ANPUH •  Belo Horizonte, setembro 1973



- 1896 -

- HEILBORN (Paulo Ernesto Frederico), Protocolo, 1964/65, 
2 volumes. 
33 x 28 em. encadernados, manuscritos. 

- HIME JR. (Harold Elkim), Protocolo, 1916/27, 5 volumes. 
40,5 x 28,3 em. (2 volumes) encadernados, manuscritos. 
Obs:- ExÍ!,tem tambem livros medindo 40 x 27,6 em. 

(3' volumes). 

ILHA (Vicente da Silva), Protocolo, abriljjunho/1919, 1 volu
me. 
36,3 x 24,7 em. encadernado, manuscrito. 

- JACINTHO (Jeremias dos Santos), Protocolo, 1919/37, 15 
volumes. 
36,2 x 25,5 em. (11 volumes) encadernados, manuscritos. 
Obs: - Existem tambem livros medindo 40 x 28,5 em. 

(1 volume) e 36,2 x 26,5 em. (3 volumes). 

- JOPPERT (Guilherme), Protocolo, 1893/96, 1 volume. 
39,5 x 27,5 em. encadernado, manuscrito. 

- JOSETTI (Arthur Frederico), Protocolo, 1921/39, 11 volu
mes. 
39,7 x 28,2 em. (3 volumes- encadernados, m:muscritos. 

Obs: - Existem tambem livros medindo 40 x 27,2 em. 
(2 volumes) e 40 x 28 em. (6 volumes). 

- KOCH (Martin Adolpho), Protocolo, 1899/1943, 31 volumes. 
40 x 27 em. (29 volumes) encadernados, manuscritos. 
Obs: - Existem tambem livros medindo 37 x 25,4 em. 

(2 volumes). 

- LAFOURCADE (Romain), Protocolo, 1928/48, 3'3 volumes. 
36,5 x 25 em. (19 volumes) encadernados, manuscritos. 

Obs: - Existem tambem livros com as seguintes medi
das: 37 x 26 em. (2 volumes); 37,2 x 25,5 em. 
(7 volumes); 36,2 x 25,5 em. (1 volume); e 33 
x 23 em. (4 volumes). 

- LEÃO (Humberto Ponce de), Protocolo, 1913/42, 2 volu
mes, 40 x 28 em. (1 volume) encadernados, manuscritos. 
Obs: - Existe tambem 1 livro medindo 3'5,4 x 25,5 em. 

(1 volume). 

- LIBERAL (Carlos de Almeida), Protocolo, 1960/66, 20 
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Obs: - Existem tambem livros com as seguintes medidas: 
36,7 x 25 em. (lv olume); 3"6,4 x 25 em. (4 vo
lumes); 35,7 x 25 em. (3 volumes); 32,8 x 22,8 
em. (2 volumes); e 33,3 x 23,7 em. (2 volu
mes) . 

- LIBERAL (Leo Álvaro), Protocolo, 1942/59, 9 volumes. 
40 x 28 CID. (3 volumes) encadernados, manuscritos. 
Obs: - Existem tambem livros com as seguintes medidas: 

36,5 x 26,3' em. (l volume); 38,6 x 27 em. (3 
volumes); e 39,5 x 27 em. (2 volumes). 

- LIMA (Henrique Fernandes), Protocolo, 1921/30, 26 volu
mes. 
40 x 27,5 em. (15 volumes) encadernados, manuscritos. 
Obs: - Existem tambem livros medindo 39,5 x 29 em. 

(11 volumes). 

- LINHARES (Francisco), Protocolo, 1937/65, 44 volumes. 
35,8 x 25 em. (34 volumes) encadernados, manuscritos. 
Obs: - Existem tambem livros medindo 38,7 x 27,8 em. 

(lO volumes). 

- LOBO (Mouro Braga), Protocolo, 1945/57, 19 volumes. 
38,4 x 28,5 em. (17 volumes) encadernados, manuscritos. 
Obs: - Existem tambem livros medindo 38 x 28,5 em. 

(1 volume) e 33 x 22,8 em. (1 volume). 
- Os protocolos de n.o 3 a 8 existem em duplicata. 

- LODDERS (Ricardo), Protocolo, 1921/29, 15 volumes. 
40 x 27 em. encadernados, manuscritos. 

- LOSSO (Nelson), Protocolo, 1959/66, 8 volumes. 
33' x 23 cm. encadernados, manuscritos. 

- MANDARINO FILHO (Francisco Antônio), Protocolo, 
agost%utubro, VTFG, 1 volume. 
36 x 24,S em. encadernado, manuscrito. 

- MARIGNY (Alexandre Robillard de), Protocolo, 1952/67, 48 
volumes. 
33 x 23,5 em. (30 volumes) encadernados, manuscritos. 

Obs: - Existem tambem livros com as seguintes medi-
das: 36,7 x 25,5 em. (5 volumes); 36 x 25,5 
em. (10 volumes); e 36,5 x 23,3 em. (3 volu
mes) . 

- Faltam os pefÍ.odos de setembro de 1953 a j.\
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- MARIGNY (Paulo A. Robillard Lepeultre de), Protocolo, 
1917/51, 72 volumes. 
40 x 27,5 em. (ll volumes) encadernados, manuscritos. 
Obs: - Existem tambem livros com as seguintes medi-

das: 39,5 x 28,8 em. (15 volumes); 40 x 29 em. 
(4 volumes); 36 x 26,5 em. (2 volumes); 38,5 
x 28,5 em. (4 volumes); 37 x 25 em. (ll volu
mes) e 33 x 23 em. (5 volumes). 

- MASSET (Georges), Protocolo, 1920/27, 4 volumes. 
39,8 x 27,5 em. encadernados, manuscritos. 

- MELLO (Henrique Guedes de), Protocolo, 1940/67, 48 vo
lumes. 
40,5 x 29 em. (2 volumes) encadernados, manuscritos. 
Obs: - Existem tambem livros com as seguintes medi-

das: 36 x 25 em. (31 volumes); 37 x 25 em. 
(5 volumes); 36 x 24,3 em. (8 volumes) e 33 
x 23 em. (2 volumes). 

- MELLO (Pedro Cordeiro de), Protocolo, março/iulho/1929, 
1 volume. 
40 x 28 em. encadernado, manuscrito. 

- MELLO (Rubens de Oliveira), Protocolo, 1927/28, 1 volume. 
36,8 x 26 em. encadernado, manuscrito. 

- MENDONÇA (Itacolomy de), Protocolo, 1954/67, 28 volu
mes. 
39,5 x 28 em. (25 volumes) encadernados, manuscritos. 
Obs: - Existem tambem livros medindo 40 x 27,5 em. (3 

volumes) . 

- MENEZES (Luiz José Cabral de), Protocolo, 1942/60, 3 vo
lumes. 
40,2 x 26,6 em. (1 volume) encadernados, manuscritos. 

Obs: - Existem tambem livros medindo 40 x 26,6 em. (1 

volume) e 39,5 x 26,6 em. (1 volume). 
- Faltam os períodos de março a dezembro de 1943 

e de agosto de 1944 a agosto de 1959. 

- MONIZ (Álvaro de), Protocolo, 1901/51, 30 volumes. 
40 x 28 em. (13 volumes) encadernados, manuscritos. 

Obs: - Existem tambem livros com as seguintes medidas: 
37,2 x 27 em. (5 volumes); 39 x 27,5 em. (1 vo
lume); 36 x 25 em. (4 volumes) e 40 
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- MONENTEGRO (Antônio Augusto), Protocolo, 1921/51, 26 
volumes. 
40 x 28,5 cm. (16 volumes) encadernados, manuscritos. 
Obs: - Existem tambem livros medindo 36 x 25,5 cm. (8 

volumes); e 37 x 25,5 cm. (2 volumes3). 

- MOREIRA (Antônio Azevedo dos Santos), Protocolo, 1920/ 
47, 27 volumes. 
40 x 27,5 cm. (16 volumes) encadernados, mar.uscritos. 

Obs: - Existem tambem livros com as segubtes medidas: 
40 x 28 cm. (7 volumes); 41 x 27,5 cm. (1 vo
lume); 39,5 x 28,5 cm. (2 volumes) e 36 x 25 
cm. 1 (volume). 

- MOREIRA (Leônidas), Protocolo, 1914/16, 1 volume. 
40 x 27 cm. encadernado, manuscrito. 

- MOTTA (Antônio Pereira da), Protocolo, 1920/25, 10 volu
mes. 
35,2 x 24 cm. encadernados, manuscritos. 

- MURTINHO FILHO (Manoel), Protocolo, 1913/15, 1 volu
me. 
39 x 27 cm. encadernado, manuscrito. 

- OLIVEIRA (Francisco Avelino), Protocolo, 1902/1908, 4 VQ

lumes. 
40 x 27 cm. encadernados, manuscritos. 

- OLIVEIRA (Lucrécio Fernandes de), Protocolo, 1906/41, 46 
voliImes. 
42,2 x 29 cm. (42 volumes) encadernados, manuscritos. 

Obs: - Existem livros caixa, 1916/25, 3 volumes, enca-
dernados, manuscritos, faltando o período agosto/ 
1918 a fevereiro/1921. 

- Existem' tambem livros medindo 44 x 33 cm. (2 
volumes) . 

- Faltam os seguintes períodos: de maio/agosto de 
1910; de maio/agosto de 1916; de janeiro/agosto 
de 1924 e de novembro de 1925 a março de 1926. 

- ONETO (Cláudio Otto), Protocolo, 1929/46, 4 volumes. 
39,7 x 28,5 (3 volumes) encadernados, manuscritos. 

Obs: - Existem tambem livros medindo 37 x 26 cm. (1 
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ONETO (Estevão Luiz), Protocolo, 1920/29, 5 volumes. 
41 x 28 em. (4 volumes) encadernados, manuscritos. 
Obs: - Existem tambem livros medindo 39,5 x 27,5 (1 

volume) . 

- PALHARES (Francisco de Paula), Protocolo, 1869/1904, 21 
volumes. 
44,8 x 33,5 em. encadernados, manuscritos. 
Obs: - Falta o período anterior a janeiro de 1869, que 

corresponde ao Protocolo n.o 1. 

- PASSOS (José), Protocolo, 1933/55, 26 volumes. 
37 x 25,5 em. (20 volumes) encadernados, manuscritos. 
Obs: - Existem tambem livros medindo 36,2 x 26 em. (5 

volumes) e 37,5 x 26 em. (1 volume). 

- PELAJO (Célio), Protocolo, 1952/67, 77 volumes. 
38,5 x 29 em. (45 volumes) encadernados, manuscritos. 

Obs: - Existem tambem livros medindo 39 x 29,7 em. (3'1 
volumes) e 39,7 x 27 em. (1 volume). 

- Falta o período de junho de 1965 a maio de 1966. 

- PEREIRA (Júlio Costa), PrOtocolo, 1899/1924, 16 volumes. 
40 x 28 em. encadernados, manuscritos. 
Obs: - Falta o período de janeiro a julho de 1900,. 

- PONTES (Mário Ferreira), Protocolo, 1938/41, 2 volumes. 
35,7 x 24,8 em. encadernados, manuscritos. 

- PONTES (Pedro Ferreira), Protocolo, 1920/37, 14 volumes. 
36 x 25 em. encadernados, manuscritos. 

- RABELLO (Tomás da Costa), Protocolo, 1890/1902, 6 volu
mes. 
39,8 x 28 em. (5 volumes) encadernados, manuscritos. 

- REZENDE (César de Souza), Protocolo, 1958/65, 4 volumes. 
38 x 30 em. (2 volumes) encadernados, manuscritos. 

Obs: - Existem tambem livros medindo 40 x 27,4 em. (1 

volume) e 36 x 25 em. (1 volume). 
- Falta o período de julho de 1961 a outubro de 

1963. 

- REZENDE (Sílvio de Souza), Protocolo, 1941/58, 13 volu
mes. 
40 x 28 em. (3 volumes) encadernados, manuscritos. 

Obs: 

Anais do VII Simpósio Nacional dos Professores Universitários de História  – ANPUH •  Belo Horizonte, setembro 1973



- 1901 -

me); 36 x 25,7 em. (2 volumes) e 40 x 29 em. (6 
volumes) . 

- Falta o período de agosto de 1943 a setembro de 
1944. 

- RIBEIRO (José Brant), Protocolo, 1952/66, 29 volumes. 
36,2 x 25 em. (19 volumes) encadernados, manuscritos. 
Obs: - Existem tambem livros medindo 36,5 x 25,5 em. 

(8 volumes) e 32,5 x 23 em. (2 volumes). 

- RODRIGUES (Lincoln), Protocolo, 1946/67, 11 volumes. 
36,3 x 25,5 em. (4 volumes) encadernados, manuscritos. 
Obs: - Existem tambem livros com as seguintes medidas: 

37,3' x 28 em. (1 volume); 37 x 28,5 em. (4 vo-
lumes); e 33 x 23,8 em. (2 volumes). 

- Falta o período de novembro de 1964 a setembro 
de 1966. 

- SALDANHA (Antônio José de Castro), Protocolo, 1894/1901, 
3 volumes. 
44,2 x 30,5 em. (2 volumes) encadernados, manuscritos. 
Obs: - Existem livros medindo 39,3 x 27 em. (1 volu-

me). 

- SALOMON (Emmanuel Israel), Protocolo, 1890/1901, 6 vo
lumes. 
40 x 27,5 em. (4 volumes) encadernados, manuscritos. 
Obs: - Existem tambem livros medindo 39 x 27 em. (2 

volumes) . 
- Falta o período de jU:lho de 1893 a outubro de 

1894 e o período de julho de 1896 a maiQ de 1897. 

- SANTOS (Alfredo Eutequiniano dos), Protocolo, 1910/20, 5 
volumes. 
40 x 27 em. (4 volumes) encadernados, manuscritos. 
Obs: - Existem tambem livros medindo 39,5 x 28 em. (1 

volume) . 

- SANTOS (Antônio Luiz dos), Protocolo, 1899/1910, 7 volu
mes. 
39,5 x 27,5 em. encadernados, manuscritos. 
Obs: - Falta o período de agosto de 1905 a junho de 1906. 

- SANTOS (Carlos Martins dos), Protocolo, 1856/69, 1 volu
me. 
44,2 x 29 em. encadernados, manuscritos. 

- SANTOS 
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35,7 x 24,7 em. (2 volumes) encadernados, manuscritos. 
Obs: - Existem tambem livros medindo 39,7 x 28 em. (3 

volumes) e 38 x 26 em. (1 volume). 
- Faltam os períodos de abril a julho de 1886 e de 

maio de 1892 a abril de 1896. 

- SANTOS (João Francisco dos), Protocolo, 1892/96, 1 volume. 
38,5 x 26,5 em. encadernados, manuscritos. 

- SAWEN (Francisco), Protocolo, 1897/1909, 7 volumes. 
40 x 27,5 (6 volumes) encadernados, manuscritos. 
Obs: - Existem tambem livros medindo 39,3 x 28,5 em. 

(1 volume). 

- SERRA (José de Montenegro), Protocolo, 1930/50, 17 volu
mes. 
39,8 x 28,5 em. encadernados, manuscritos. 

- SILVA (Ary de Almeida e), Protocolo, 1917/67, 87 volumes. 
40 x 28,5 em. encadernados, manuscritos. 
Obs: - Falta o período de junho a dezembro de 1966. 

- SILVA (Eugênio d'Almeida e), Protocolo, 189/1917, 15 vo
lumes. 
39,5 x 27 em. (lO volumes) encadernados e manuscritos. 
Obs: - Existem tambem livros medindo 40 x 27,5 em. 

(3 volumes) e 41 x 28,5 em. (2 volumes). 

- SILVA (Godofredo Nascentes da), Protocolo, 1898/1929, 33 
volumes. 
39,5 x 27 em. (26 volumes) encadernados, manuscritos. 
Obs: - Existem tambem livros medindo 40 x 28 em. (2 

volumes); e 41 x 28 em. (5 volumes). 

- SILVA (José Cláudio da), Protocolo, 1890/910, 3' volumes. 
35,5 x 24 em. (2 volumes) encadernados, manuscritos. 
Obs: - Existem tambem livros medindo 40 x 27 em. (1 

volume) . 

- SILVA (Paulo Nascentes da), Protocolo, outubro/novembro/ 
1929, 1 volume. 
35,8 x 25 em. encadernado, manuscrito. 

- SILVEIRA (Oswaldo Aragão da), Protocolo, 193//51, 47 vo
lumes. 

39,7 x 27,5 em. (15 volumes) encadernados, manuscritos. 

- SIMONSEN (Adolpho), Protocolo, 1888//925, 14 volumes 
39,8 x 27,5 em. (10 
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Obs: - Existem tambem livros medindo 43 x 30 em. (2 
volumes) e 43,3 x 3Q,5 em. (2 volumes). 

- SOUZA (Fernando Alvares de), Protocolo, 1890/1941, 36 vo
lumes. 
39,7 x 27,S em. (2 volumes), encadernados, manuscritos. 

Obs: - Existem tambem livros com as seguintes medidas: 
44 x 30,5 em. (1 volume); 36 x 25 em. (22 vo
lumes); 40 x 28 em. (2 volumes); 39,S x 28 em. 
(1 volume); 37,2 x 26 em. (8 volumes); 36 x 26 
em. (1 volume); e 36 x 25,S em. (1 volume). 

- SOUZA (Paulo Alvares de), Protocolo, 1920/41, 30 volumes. 
35,8 x 24,S em. (4 volumes) encadernados, manuscritos. 

Obs: - Existem Alvarás de Autorização: 29 de abril de 
1927 a 3 de agosto de 1928. 1 volume. 

Obs: - Existem tambem livros com as seguintes medidas: 
37,2 x 25,2 (6 volumes); 36,2 x 25,7 em. (2 vo
lumes; 37,6 x 25,S em. (l volume); 36,2 x 26 em. 
(7 volumes); 37,4 x 26 em. (lO volumes); e 40 
x 28 em. (1 volume). 

- STAMPA (Ernesto), Protocolo, 1906/1948, 9 volumes. 
41 x 29 em. (1 volume) encadernados, manuscritos. 

Obs: - Existem tambem livros medindo 37 x 25,2 em. 
(1 volume) e 39,S x 27,5 em. (7 volumes). 

- TEIXEIRA (Joaquim Augusto), Protocolo, 1919//37, 11 vo
lumes. 
40 x 28,5 em. (11 volumes) encadernados, manuscritos. 

- VALLE (Luiz de Freitas), Protocolo, 1894/1908, 6 volumes. 
39 x 27 em. (4 volumes) encadernados, manuscritos. 

Obs: - Existem tambem livros medindo 39,7 x 27,5 em. 
(2 volumes). 

- VIANNA IR. (Albano Ferreira), Protocolo, 1952/67, 66 vo
lumes. 
41 x 27,5 em. (60 volumes) encadernados, manuscritos. 

Obs: - Existem tambem livros medindo 41 x 28,8 em. (6 
volumes) . 

- Faltam os períodos de outubro de 1963 a novem
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- VIEIRA (Juvenal de Queiroz), Protocolo, 1933/62, 34 volu
mes. 
36,5 x 25 cm. (volumes) encadernados, manuscritos. 
Obs: - Existem tambem livros com as seguintes medidas: 

36 x 25 cm. (10 volumes); 37 x 25 cm. (13 vo
lumes); e 39,2 x 27 cm. (3 volumes). 

- VILLA LOBOS (Eugênio), Protocolo, 1890/1919, 4 volumes. 
45,4 x 31,5 cm. encadernados, manuscritos. 
Obs: - Falta o período de outubro de 1895 a outubro t:'e 

1899. 

- WILLEMSENS (José), Protocolo, 1902/30, 21 volumes. 
39,5 x 27,7 cm. encadernados, manuscritos. 
Obs: - Faltam os períodos de setembro de 1906 a abril 

de 1907, de agosto a outubro de 1912 e de abril 
de 1914 a agosto de 1916. 

- WILLEMSENS JR. (José), Protocolo, 1931/61, 38 volumes. 
39,7 x 28 cm. (24 volumes) encadernados, manuscritos. 
Obs: - Existem tambem livros com as seguintes medidas: 

41 x 28,5 cm. (3 volumes) 38,S cm. (7 volu
mes); e 38,2 x 27 cm. (4 volumes). 

- Falta o período de agosto de 1960 a fevereiro de 
1961. 

- XAVIER (Carlos Gomes), Protocolo, 1903/1928, 17 volumes. 
36,2 x 25 cm. ( 16 volumes) encadernados, manuscritos. 
Obs: - Existem tambem livros medindo 42,5 x 28,5 em. 

(1 volume). 
- Falta o período de outubro de 1904 a fevereiro de 

1914. 

* * 
* 

3. - LIVROS DE ALVARÁS. 

3.1. - Alvarás de Autorização de Compra e Venda de Tí
tulos em Leilão Judicial. 

Definição: 

Contem as autorizações judiciais de venda de valores negociá
veis na Bolsa em execução de sentença prof(rida em juizo contraéi
tório ou de ato de jurisdição voi'untária. Essas operações são execu
tadas pela Câmara Sindical em leilão depois 
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pela Imprensa Diária. No aviso há menção dos títulos a negociar e 
sua quantidade, da decisão do Juiz, que houver ort/enado a negocia
ção e do nome do corretor a ela incumbido. (ver decreto n.O 2.475, 
de 13 de março de 1897, título lI, capo lI, art. 112 e 113). 

Período: 1943/64 - 29 volumes. 

32,6 x 27,8 cm. encadernados, datilografados. 

Obs: - Existem tambem livros medindo 35,8 x 23',9 cm. 
(1 volume) encadernado, manuscrito e 33,S x 
26,1 cm. (1 volume) encadernado, datilografa
do. 

3 .2. - Demonstrativo de Venda de Títulos por Alvarás em 
Juízo. 

Contem o balanço das ~operações realizadas com títulos em leilão 
judicial no períot.'o de 1940/41. 

Período: de 1940 a 1941. 1 volume. 
36 x 24 cm. encad;!rnado, manuscrito. 

* * 
* 

4. - LIVROS DE ATAS. 

4. 1. - Atas da Associação Beneficiente dos Corretores. 

Definição: 

Esta Associação tem como objetivo a assistência social aoS! cor
retores, e sua diretoria é desvinculada da Câmara Sindical dos Cor
retorf;S. As reuniões contidas não apresentam uma periodicidade nor
mal. O voiume-' contem as reuniões realizadas pela associação defini
da acima entre agosto de 1881 e agosto de 1885. 

Período: agosto de 1881 a agosto de 1885. 1 volume. 
36 x 24 em. encadernado, manuscrito. 

4.2. - Atas da Câmara Sindical. 

Definição: 

Os volumes das Atas da Câmara Sindical se dividem em duas 
categoriass 

a). - Livros que- relatam as Assembléias Ordinárias e Extraordi
nárias nas quais são debatidas as questões relativas ao funcionamente 
da Bolsa e à eXlr:ução do Regimento Interno dos CorretoreSL Nestes 
volumes estão tambem as eleições 
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Período: 1887/1954. 11 volumes. 
35 x 24 em. (6 volumes) encadernados, manuscritos. 
Obs: - Existem tambem livros com as seguintes medi

das: 33,8 x 22,5 em. (1 volume); 39,1 x 26 em. 
(1 volume); 34,2 x 24 em. (1 volume); 40 x 
26,5 em. (1 volume); e 36,2 x 24,5 em. (1 vo-

lume). 

b). - Dois livros de Presença dos Corretores nas Assembléi(JS!. 

Período 1926/43, 1944/54. 2 volumes. 
35,7 x 24,5 em. encadernados, manuscritos. 

4. 3. - Sindicato dos Corretores de Fundos Públicos. 

Definição: 

Livro de votantes do Sindicato de Corretores às Assembléias Ge
rais e Extraordinárias de el~ições de Diretoria, Conselho Fiscal, apro
vação de orçamentos e relatórios. 

Período: 1941/58. 1 volume. 
33 x 22 em. encadernado, manuscrito. 

• • 
• 

5. - LIVROS DE COTAÇÁO DE MERCADORIAS, TlTULOS 
E VALORES. 

5.1. - Registro Oficial de Cotações de Títulos e Valores. 

Definição: 

Diariamente, encerrados os trabalhos da Bolsa, a Câmara Sindi
cal se reune e procede a fixação do curso do câmbio, e da cotação 
dos fundos e valores negociados. Para determinação do curso ào câm
bio e dos valores os corretores apresentam à Câmara Sindicai, Bole
tins por eles assinados contendo as notas correspondentes às transa
(;óes efetivadas nesSe dia. Com Os elementos fornecidos por esses bo
letins, registrados em livro próprio, verifica a Câmara o resultado das 
operações do dia e fixa ée modo definitivo o curso do câmbio e va
lores negociados, que fica lavrado no Registro Oficial de Títulos e 
Valores (ver decreto n.o 2.475, de 13 de março de 1897, Título 
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Período: 1850/1952. 101 volumes. 
62 x 44,5 cm. encadernados, manuscritos. 
Obs: - Existem tambem livroo medindo 36 x 26 em. 

- A partir de 1950 os livros medem 21,6 x 33,5 
cm. encadernados, mimeografados. 

5 . 2. - Livro AuxiEar da Bolsa. 

Definição: 

Os livros auxiliares da Bolsa contem as seguintes informações: 
quantidade, título negociado, cotação e os nomes dos corretores en
volvidos na transação. Com os eiementos fornecidos, a Câmara Sin
dical fixa a cota~ão dos títulos: negociados. 

Período: 1887/1961. 114 volumes. 
19,5 x 27 em. encadernados, manuscritos. 
Obs: - Existem tambem livros datilografados (31 volu

mes) . 
- Existem tambem livros medindo 16 x 22,5 cm. 

e 29,5 x 35 em. 

5.3. - Bo!etim Quinzenal da Junta dos Corretores. 

Definição: 

O conteudo dírite livro é rl!'presentado por tabelas quinzenais con
solidadas dos câmbios passados e do café vendido. Quantidade em 
libras e respectivas taxas de variação, francos e respectivas taxas de 
variação, marcos (reich mark) e respectivas taxas de variação: Apre
senta tambem número de sacos e de quilos de café negociados. No 
verso de cada tabela há a discriminação das operações realizadas por 
cada corntor. 

Período: 1879/1887 - 1 volume. 
23,5 x 32 em. encadernado, manuscrito. 

5 .4. - Livro de Registro de Cotações de Mercadorias. 

Defin;ção: 

Esse livro contem o registro de cotações semanais e quantidades 
quinzenais das mercadorias negociadas pelos Corretores de Mercado
ria da Praça do Rio de Janeiro. Apesar de separados, em 1893, os 
Corretores de Fundos Públicos e Corretores de Mercadorias e Na
vios, esses últimos ainda permaneceram, por algum tempo, sem uma 
Câmara Sindical própria, respondendo o Síndico dos Corretores de 
Fundos Públicos por todas as categorias de 
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pos da Junta dos Corretores. Explica-se assim que este livro, poste
rior a 1893, se encontre neste Arquivo e pssinado pelo Síndico. 

Período: 1893/97. 1 volume. 
38 x 25 cm. encadernado, manuscrito. 

5 . 5. - Boletim das Cotações de Câmbio e da Bolsa. 

Definição: 

Lavrado pela Câmara Sindical de acordo 'com as informações ob
tidm. no Registro !Oficial de Cotações. Deste boletim serão enviadas 
cópias autenticadas pelo Síndico ao Ministro da Fazenda, ao presi
dente da Associação Comercial ~ ao IJiário Oficial. 

Período: 1939/48. 10 volumes. 
3'3 x 22 cm. encadernados, mimeografados. 

5 . 6. - Médias Diárias de Câmbio. 

Definição: 

A Câmara Sindical, alem dos boletiM diários do curso oficial do 
Cdmbio, dos fundos públicos e das e9{Jécies metálicas, remeterá men
salmente ao Ministro da Fazenda um quadro do movimento da Bol
sa, com fixação da Média dos cursos cotados. A Câmara Sindical é 
responsavel pela exatidão dos preços cotados no mercado de câmbio, 
no d(Jj\ espécies metálicas e no de fundos públicos. (Decreto n.o .. 
2.475, de 13 de março de 1897. Capítulo lU, arts. 125 e 126). 

Período: 1893/94 e 1954/66. 9 volumes. 
32 x 22 cm. (5 volumes) encadernados, manuscritos (8 
volumes) . 
Obs: - Existem tambem livros medindo 33,S x 22,7 cm. 

(1 volume) e 20,S x 32,S cm. (4 volumes). 
- Existem livros datilografados (1 volume). 

5 . 7. - Livro de Cotações Diárias. 

Definição: 

Um único livro deste tipo foi encontrado. Contem tabelas do 
movimento diário de títulos na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, 
no ano de 1946. Apresenta a seguinte subdivisão: Dívida Pública e 
Dívida Particula" 
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Período: 1946. 1 volume. 
32 x 22 em. encadernado, mimeografado. 

5 . 8. - Movimento da Bolsa. 

Definição: 

Livro remetido mensalmente ao Ministro da Fazenda contendo 
um quadro do movl'mento da Bolsa, com fixação da média dos cur
::os cotados. A Câmara Sindical é responsavel pela exatidão dos prê~ 
ços cotados no mercado de câmbio, no das espécies metálicas e no de 
"Fundos Públicos". (Deceto n.o 2.475, de 13 de março de 1897. 
Título 11, cap. 111, arts. 125, 126). 

Período: 1950/52. 6 volumes. 
21,5 x 32,7 em. encadernados, datilografados. 

5 .9. - Promessa de Venda de Câmbio - Autorizações do 
Banco do Brasil. 

Definição: 

Nesses livros estão registradas as autorizações feitas pela Caixa 
de Câmbio do Banco do Brasil à Bolsa de ValoreSl, para realização 
dos leilões de certificados de Promessa de Venda de Câmbio, estipu
lando os valores das diferentes categorias de produtos que figuram 
na pauta de importação. PVC é a cobertura cambial necessária a uma 
operação de importação. AtravéS! da instrução 70 da Superintendên
cia da Moeda 'e do Crédito (1953) o importador passa a comprar, 
em público pregão das Bolsas, preva!ecendop lei da oferta e (\z pro
cura, os certificados de PVC, em determinado prazo, para que possa 
adquirir a licença de importação. 

Período: 1953/65. 13 volumes. 
27,5 x 21,5 em. encadernados, datilografados. 
Obs: - Existe tambem um livro medindo 33 x 22,5 em. 

5.10 - Movimento da Nova Modalidade de Câmbio. 
Definição: 

Esse livro contem a rdação das disponibilidades das divisQSl di
vididas em lotes para o pregão diário. Cada moeda é dividida em ca
tegorias, quantidade' disponivel, e discriminando o prêmio mínimo. Em 
seguida apresenta o movimento do 
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5 . 11. - Movimento dos Lei~ões de Promessa de Venda de 
Câmbio (PVC) - Operações Discriminadas. 

Definição: 

São livros m&zsais onde é apresentado o mercado de câmbio por 
moeda, categoria geral ou especial e prazo da operação definido. O 
pregão diário ',é dividié'>fO segundo os critérios acima. Pode-se conhe
cer a taxa de licitação, a quantidade de moeda estrangeira comprada, 
o nome do importador, e ,0 montante da operação. 

Período: 1953/60. 87 volumes. 
32 x 31,S em. encadernados, datilografados. 

5.12. - Movimento dos Leilões de Promessa de Venda de 
Câmbio (PVC) - Operações Consolidadas. 

Definição: 

Apresenta o movimento l4iário de leilão de Promessa de Venda 
de Câmbio, em tabâa contendo as seguintes discriminações: espécie 
de divisa e prazo; çategoria de câmbio dividida em l.a, 2.a, 3.a, 4.a e 
5.a,' montante das. divisas oferecidas, licitadas e as sobras correspon
d~ntes,' ágios mínimo e máximo; total em cruzeiros dessas operações. 
No final de cada mês há uma tabela consolidada do movimento men
sal. 

Período: 1953/60. 29 volumes. 
32,S x 21,S em. encadernados, datilografados. 

5.13. - Movimento dos Leilões de PVC e PU. 

Definição: 

Esse livro, de 3 de janeiro a 16 de março de 1961, é idêntico ao 
livro de movimento da Nova Modalidade do Câmbio. A partir do 
dia 2 de junho até 4 de dezembro de 1961, passa a registrar o movi
mento de leilão de promessa de lictnças para Importações. Promes
sa de licença para Importação representa o documento de habilitação 
do Importador para rrolização de suas operações, em prazo determi
nado. Inicialmente reproduz uma circular anunciando autorização da 
Carteira de Câmbio do Banco do Brasil para qUe a Bolsa ofereça, em 
público pregão, Promessas de Licenças para Importaçõe:s1 de merca
dorias dassificlU<l,as na Categoria Especial, observados montantes de 
uma relação anexa que estabdece as disponibilidades e robretaxas das 
moedas 'requeridas, bem como a categoria a que se refenm as PLI 
oferecidas. Em seguida apn/fenta uma tabela do movimento diário 
do leilão de PLI com as seguintes discriminaçõe~: 
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tegoria; quantidades. oferecidas, licitadas e sobras; sobretaxas mínima, 
máxima e média e total em cruzeiros das operações. 

Período: 1961. 1 volume. 
32,8 x 21,7 em. encardenado, datilografado. 

5 . 14. - Movimento dos Leilões de PLI. 

Definição: 

Contem exclusivamente as autorizações da Carteira de Câmbio 
do Banco do Brasil com relações anexas e o Movimento do Leilão (ie 
Promessa de Licença.'para Importação, a partir do dia 1.° de janeiro 
de 1962. 

Período: 1962/65. 2 volumes. 
3'3 x 22,5 em. encadernados, datilografados. 

* * 
* 

6. - LIVROS DE CAIXA. 

6 . 1. - Livros Caixa da Câmara Sindical dos Corretores da 
Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. 

Definição: 

Registra o movimento diário de 'despesas e' recebimento da Cd
mara Sindical dos Corretores de Fundos Públicos. 

Período: 1889/1963. 75 volumes. 
30 x 24 em. encadernados, manuscritos. (cópias de car
bono) . 
Obs: - Existem tambem livros (dois) medindo 46,5 x 

30,5 

6.2. - Agenda de Caixa da BVRJ. 

Definição: 

Contem o movimento diário 'de entrada de taxas e emolumento~, 
anuidades ealugueis. a que faz jus a Câmara Sindical dos Corretores 
de Fundos Públicos. Trata-se de 
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Obs: - Existem também livros medindo 35,S x 14 em. e 26,5 
18,5 em. 

* * 
* 

7. LIVROS DE CORRESPOND:E.NCIA. 

Definição: 

Estes livros contem toe,la a corre~pondência da Junta dos Corre
tores de Fundos Públicos, e, rposteriormente, da Câmara Sindical dos 
CorretoreS!. O teor dtl';sas informações cobre a mais variada gama 
de assuntos de 'interesse dos Corretores. 

Período 1850/1966. 43 volumes. 
34 x 26,S em. encadernados, mimeografados. 
Obs: - Existem tambem livros medindo: 36 x 24 em. 

(6 volumes) encadernados, manuscritos. 

* * 
* 

8. - LIVROS DE EST ATlSTlCA DE TITULOS E CAMBIO. 

Definição: 

O livro contem quadros comparativos, a partir de 1919. Tabe
las e gráficos das cotações e transações de Câmbio e de Títulos dos 
anos de 1931/33. O livro é um resultado dos trabalhos E's'tatísticos 
da Câmara Sindical dos Corretores de FundoS! Públicos. 

Período: 1931/3'3. 1 volume. 
32,5 x 21,S em. encadernados, datilografados. 
Obs: - Exj.stem tambem livros medindo 35,S x 14 em. e 

26,5 x 18,5 em. 

* * 
* 

9. LIVROS DE MATERIAL. 

Definição: 

Num dos livros há o registro de material contendQ documento de 
carga, n.o e data do registro, procedência e especificação do material, 
valor da unidade, total e destino. No outro há a carga e descarga do 
material de consumo, espécie de livro de controle de estoque do al
moxarifaLlo com a espécie do material, n.O de ordem no livro geral 
de registro de mawrial, n. ° 
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ção e procedência do material, quantidade, preço por unidade tanto 
das entradas quanto das 'Saídas. 

Período: 1939/42. 2 volumes. 
38,5 x 28 cm. encadernados, manuscritos. 

• • 
* 

10. - LIVROS DE PREPOSTOS. 

Definição: 

Esses dois volumes transcrevem a vida funcional de prepostos 
de Corretores de Fundo~ Públicos, com datas de assinatura do termo 
de preposto de entrada e saidas ~ exercício, assim como exonera
ções. 

O período coberto por este's livros é bastante variavel, cobrindo 
entretanto as datas de nom'eação, a partir de 1897, e relatando a vi
da funcional dos preposto~ 'até 1934. 

Período: 1897/1934. 2 volumes. 
31,5 x 21 cm. e 35 x 23 cm. encadernados, manuscritos. 

* • 
* 

11. - LIVROS DE PROTOCOLOS. 

Definição: 

Livro de Controle de Recebimento de Correspondência entregue 
em mãos, e memorandos internos. 

Período: 1944/1970. 45 volumes. 
24 x 19 cm. encadernados, manuscritos. 

* ... 
... 

12. - LIVRO DE TITULOS AO PORTADOR - VENDA 
POR ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS. 

Definição: 

De acordo com o decreto-lei n.o 3545, de 1941, foi permitido 
aos estabelcimentos bancários a venda de títulos da Dívida Pública. 
O artigo 21 determina que a Câmara Sindical dos Corretores e as 
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Delegacias Fiscais terão um livro de vendas de títulos ao portador por 
estabelecimentos bancários, no qual lançarão as vendas e resoluções 
que lhes forem comunicadas, e anotarão as penalidades impostas aos 
infratores. 

Período: 1943'/53, 43 volumes, 
36 x 42,3 cm, encadernados, manuscritos. 

* * 
* 

13. LIVRO DE TAXA DO DECRETO 22.651, DE 1933. 

Definição: 

Livro contendo o pagamento pelos corretore's das taxas estipu
lati.'ls pelo referido decreto. Uma taxa adicional de Cr$ 500, cobrada 
sobre os títulos negociados com a finalidade de, somada aos Emolu
mentos da tabela vigente, conSltituir o fundo patrimonial da Cc2mara. 
O produto dessa taxa será depositado pelo respectivo síndico no Ban
Co do Brasil, em conta especial, que só poderá ser movimentada com 
autorizar:ão eXpreJlSa do Ministro da Fazenda. (Art. 2 do decreto 
n.O 22651 de 1933). 

Pdodo: 1933/35. 1 volume. 
33,3 x 21,5 cm. encadernado, datilografado. 

* * 
* 

14. - CAIXAS DE DOCUMENTOS DE CORRETORES, 

14.1. - Documentos Contábeis Particulares do Corretor 
Claudem:ro Gomes de Azevedo. 

Definição: 

Pastas contendo documentos relativos a notas provisórias de cc2m
bio, de caixa, termos de responsabilidade, notas fiscais, n'CÍboSl, ex
trato. de movimento bancário em conta corrente e correspondência. 

Período: 1954/63. 20 
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14.2. - Documentos de Corretagem de Corretores, Pre
postos e Ad~'untos. 

Definição: 

Pastas contendo contas de corretagem ,,'os corretoreS! Vaz de Car
valho e Cabral de Menezes, dos prepostos Amorim de Lerrws e Má
rio Rodrigues, dos adjuntos Honório Afonso, Odete Albertoni, Antô
nio Russo e PEdro Simões, alem de J. Garcia, AbíUo Martins, Antô
nio Moura, Luiz Pereira, Bráulio Poiava, Gonçalves de Souza. 

Período: 1957/61. 14 caixas. 
39 x 25 x 12 cm. folhas soltas, manuscritas. 

14.3. - Notas de Compras de Títulos do Corretor Her
bert Cohn. 

Definição: 

Pastas contendo documentos comprabatórios de compras de Tí
tulos. 

Período: 1965. 4 caixas. 
Folhas soltas, manuscritas. 

14.4. Gu:as de Liquidação de Venda de Títulos. 

Definição: 

Pastas contendo as guias de liquidação de 26 corretoreS!. 

Período: Janeiro e fevereiro de 1965. 4 caixas. 
F olhas soltas, manuscritas. 

15. - PASTAS DE SOCIEDADES ANÔNIMAS. 

15 . 1. - Autoação de Requerimento Pedindo a Admissão 
de Títulos à Cotação Oficial na Bolsa de Valores. 

Definição: 
Pastas contendo os processos de admissão de títulos de Socieda

dades AnônimaSt na Bolsa de Valores. Esses processos devElm neces
sariamente conter os estatutos da Companhia, a ata de instai'ação, a 
pública forma do certificado do Tesouro Fedt"al de depósito corres
pondente a 10% do seu capital, a guia com a verba de pagamento 
do selo respectivo e da lista de subscritora> CaSi ações. A partir do 
decreto-lei 9783, de 1946, todas as socied'ades por ação, com títulos 
admitidos à cotação, tiveram que adicionar as seguinteis 
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cópia autenticada de seus relatórios e balanços, constituição de suas 
diretorias e alterações subsequttntes, e reformas ou modificações er
tatuárias por que passaram. Esse farto material engloba 8.500 em
presas, clasJijicadas, segundo os critérios d~ setorização do I. B . G. E . 
3.000 pastas suspensas. 28,5 x 37 em. Recortes de Diário Oficial, 
material datiografadV 
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