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A Assembléa Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, de accôrdo 
com o art. 134 e § 1º da Constituição deste, decreta e promulga a seguinte 
Reforma Constitucional:

PARTE PRIMEIRA

Do PODER LEGISLATIVO

Art. 1º A Assembléa Legislativa é composta de quarenta e cinco membros, 
eleitos de tres em tres annos por suffragio popular directo.

Art. 2º A Assembléa Legislatia póde ser convocada extraordinaridamente, 
ou pelo Presidente do Estado ou pela Mesa respectiva, sempre que a esta 
representar a maioria dos Deputados.

Art.  3º.  Por  motivo  de  conveniencia  publica  a  assembléa  poderá 
funccionar em outro lugar que não seja a Capital: 1º, se assim resolverem dois 
terços dos Deputados presentes, quando reunida a Assembléa; 2º, se assim 
resolver  o  Presidente  do  Estado  ou  representar  á  Mesa  a  maioria  dos 
Deputados, nos intervallos das sessões.

Paragrapho unico. A resolução do Presidente do Estado será sujeita á 
approvação por maioria absoluta da Assembléa, depois de reunida;.

Art. 4.º O mandato legislativo é incompativel com o exercicio, durante as 
sessões, de cargo electivo de funcções continuas.

Art. 5.º Os Deputados á Assembléa Legislativa não poderão, sob pena de 
perda do mandato: celebrar contratos com a União, com o Estado ou com os 
municipios; aceitar cargos, commissões ou officios remunerados do Estado ou 
dos municipios em qualquer parte e de outros Estados do Districto Federal ou 
da União, com exercicio no Estado; administrar emprezas ou companhias que 
gozem dos favores referidos no art. 17 da Constituição.

Art.  6.º  Os  Deputados  vencerão  por  dia  de  presença,  nas  sessões 
ordinarias e extraordinarias, excepto nas prorogações, um subsidio pecuniario 
taxado na ultima sessão da legislatura precedente.

Art. 7.º Compete á Assembléa Legislativa, além das attribuições do art.  
26, ns. 1 a 4, 6 a 14, 16 a 18, 20 a 23 da Constituição:

1.º Legislar sobre:
a instrucção publica;
a divida publica, a sua amortização e o pagamento dos seus juros;
a organização judiciaria e a fórma do processo;
a organização municipal;
as terras e minas pertencentes ao Estado; 
a  desapropriação,  mediante  prévia  indemnização,  por  necessidade  ou 

utilidade do Estado ou do municipio;
as obras publicas, estradas, vias-ferreas, canaes, portos e navegação dos 

rios;



o regimen penitenciario, correccional e detentivo;
a colonização e immigração;
os correios e telegraphos do Estado, nos termos da Constituição Federal;
a hygiene, soccorros publicos e assistencia publica;
os bancos, caixas economicas; 
a divisão politica, judiciaria e administrativa do Estado;
a responsalibilidade dos funccionarios;
o regimen eleitoral do Estado e dos municipios;
os privilegios a inventores, aperfeiçoadores e primeiros introductores de 

industria nova.
2.º Estabelecer por lei especial e 2/3 dos votos dos Deputados presentes 

o processo e as condições para a aposentadoria,  reforma ou jubilação dos 
servidores do Estado, provadamente invalidos.

3.º  Crear,  augmentar,  diminuir  e  supprimir  contribuições,  taxas  ou 
impostos,  de  accôrdo  com  as  limitações  da  Constituição  Federal  e  da  do 
Estado.

4.º Processar por iniciativa sua ou de qualquer cidadão o Presidente e o 
Secretario Geral do Estado nos crimes de responsabilidade até a pronuncia 
inclusive; procedendo por sorteio á nomeação da commissão de inquerito ou 
de accusação e sendo necsssarios, para julgar esta procedente, 2/3 dos votos 
dos Deputados presentes.

5.º  Sortear,  assim que fôr  apresentado a accusação,  a  commissão de 
Deputados  que  conjuntamente  com  os  Desembargadores  constituirão  o 
Tribunal de Justiça para julgamento do Presidente e do Secretario Geral do 
Estado,  não podendo os  Deputados sorteados tomar  parte  na  discussão e 
votação do processo perante a Assembléa.

Art. 8.º É vedado á Assembléa Legislativa:
1.  Derogar  ou  dispensar  para  casos  particulares  o  processo  e  as 

condições para a aposentadoria, reforma e jubilação.
2. Augmentar o numero e os vencimentos ou vantagens do pessoal das 

repartições e dos estabelecimentos do Estado, sem proposta ou indicação do 
Poder Executivo.

3.º  Conhecer  de  petições  referentes  á  reintegração  em  cargos  ou 
empregos,  á  restauração  de  direitos  postergados  ou  a  outros  assumptos 
identicos de privativa competencia do Poder Judiciario.

PARTE SEGUNDA 

DAS LEIS E RESOLUÇÕES

Art.  9.º  Quando  em  quatro  sessões  consecutivas  não  tiver  lugar  a 
votação, por falta de numero, a ella se procederá na quinta com a presença 
pelo  menos  de  16  Deputados,  considerando-se  approvada  ou  rejeitada  a 
medida se obtiver,  a favor  ou contra,  no minimo dois terços dos votos dos 
Deputados presentes.

Art. 10. A lei do orçamento geral terá preferencia nas discussões e não 
poderá  conter  materia  extranha  á  receita  e  despeza  do  Estado,  salvo 



autorisações  annuas  para  reduzir  despezas  e  fazer  operações  de  credito, 
destinadas a realizar o equilibrio orçamentario.

PARTE TERCEIRA

Do PODER EXECUTIVO

Art.  11.  No  impedimento  ou  falta  dos  Vice-Presidentes  assumirá  o 
Governo:  1.º,  o  Presidente  da  Assembléa  Legislativa;  2.º,  o  Presidente  do 
Tribunal da Relação.

Art. 12. O Presidente do Estado e os seus substitutos legaes prestarão 
affirmação e tomarão posse do Governo perante o Tribunal da Relação não se 
achando reunida a Assembléa Legislativa.

Art. 13. O Presidente exercerá o cargo por quatro annos, não podendo ser 
reeleito nem eleito Vice-Presidente para o quatriennio seguinte.

Art. 14. Fica substituida por quatriennio a palavra “triennio” art. 48 e do 
paragrapho unico do art. 47 da Constituição.

Art. 15. O substituto legal do Presidente que exercer o governo nos seis 
mezes anteriores á eleição, não poderá ser reeleito nem eleito Presidente para 
o quatriennio.

Art.  16.  O Presidente do Estado poderá ler  á Assembléa Legislativa a 
Mensagem,  que  é  obrigado  a  apresentar-lhe  no  dia  da  abertura  de  cada 
sessão,  dando conta dos negocios e indicando as providencias reclamadas 
pelo serviço publico.

Art. 17. São crimes de responsabilidade os actos do Presidente do Estado 
que forem contrarios:

1.º, á existencia politica da União ou do Estado;
2.º, á Constituição Federal, á do Estado e ás leis deste;
3.º, ao livre exercicio dos poderes politicos;
4.º, ao gozo e exercicio legal dos direitos politicos e individuaes;
5.º, á segurança interna do Estado:
6.º, á probidade da administração;
7.º, á gestão legal dos dinheiros publicos.
Paragrapho unico. Uma lei ordinaria especificará estes delictos e regulará 

a accusação, o processo e o julgamento nos termos do que a respeito dispõem 
a Constituição e a presente Reforma.

PARTE QUARTA

DA ORGANISAÇÃO ADMINISTRATIVA

Art. 18. Os differentes ramos dos serviços do Estado serão reunidos em 
uma unica Secretaria e distribuidos segundo as necessidades dos mesmos.

Art. 19. Essa Secretaria será dirigida por um Secretario Geral do Estado, 
de nomeação e immediata confiança do Presidente.

Art. 20. O Secretario Geral é obrigado a :



1.º Apresentar annualmente ao Presidente do Estado um relatorio sobrae 
os serviços publicos;

2.º  Ministrar ás commissões da Assembléa Legislativa, verbalmente ou 
por escripto, as informações que lhe forem exigidas.

Paragrapho unico. Poderá, quando for convidado, ou julgar conveniente, 
comparecer  perante  a  Assembléa  para  dar  as  explicações  solicitadas  e 
justificar as propostas do Governo.

Art. 21. No impedimento do Secretario Geral exercerá as suas attribuições 
o funccionario designado pelo Presidente do Estado.

Art. 22. O Secretario Geral não é responsavel pelos actos do Presidente 
que  subscrever,  senão  pelos  que  expedir  com  a  sua  assignatura 
exclusivamente.

Paragrapho unico. Nos crimes de responsabilidade será processado pela 
Assembléa Legislativa e julgado pelo Tribunal de Justiça a que se refere o art.  
54 da Constituição.

Art. 23. A lei da organização administrativa determinará as attribuiões do 
Secretario Geral.

PARTE QUINTA

DO PODER JUDICIARIO

Art. 24. O Poder Judiciario terá por orgãos:
1.º O Tribunal da Relação, com séde na Capital e jurisdicção em todo o 

Estado;
2.º Juizes singulares, com jurisdicção nos termos e comarcas;
3.º O Tribunal do Jury;
4.º O Tribunal Correccional;
5.º O Juizes de Paz electivos.
Art. 25. Haverá junto do Poder Judiciario o Ministerio Publico, tendo por 

orgãos:
1.º O Procurador Geral do Estado, nomeado dentre os Desembargadores 

e demissivel ad nutum, com exercicio perante o Tribunal da Relação;
2.º Os Promotores publicos, com exercicio nas comarcas;
3.º Os adjuntos dos Promotores Publicos. 
Art.  26.  Os  Juizes  de  Direito  serão  nomeados  dentre  os  tres  Juizes 

Municipaes  e  Promotores  Publicos,  com quatriennio,  classificados  como  os 
mais antigos pelo Tribunal da Relação.

Art. 27. Os Desembargadores serão nomeados dentre os tres Juizes de 
Direito mais antigos, conforme lista organizada pelo Tribunal da Relação.

Art.  28.  Os  Juizes  de  Direito  e  os  Municipaes,  vitalicios  ao tempo da 
presente reforma, só poderão ser removidos pelo Presidente do Estado, por 
accesso, a pedido ou por motivo de conveniencia publica, julgado provado por 
uma junta  composta  do  Presidente  do  Tribunal  da  Relação,  do  Procurador 
Geral e do Secretario Geral do Estado.

Art.  29. Os Juizes Municipaes serão nomeados por quatro annos, sem 
direito á vitaliciedade.



Art. 30. É creado o Juizo dos Feitos da Fazenda Publica do Estado, com 
séde na capital e jurisdicção em todo o seu territorio.

§  1.º  A  jurisdicção  do  Juiz  dos  Feitos,  privativa  e  improrogavel, 
comprehende o processo e o julgamento em primeira instancia de todas as 
causas em que fôr a Fazenda do Estado interpellada por qualquer maneira.

§ 2.º O Juuiz dos feitos será vitalicio e inamovivel e nomeado entre os 
juizes de direito do Estado.

§ 3.º Serão determinadas por lei ordinarida a organização, as attibuições 
e o regimento do Juizo dos Feitos da Fazenda Publica do Estado.

PARTE SEXTA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Art. 31. A Administração local terá duas ordens de funcções: deliberativas 
e executivas: 

§ 1.º As funcções deliberativas serão exercidas pela Camara Municipal, 
composta de um Conselho de vereadores, eleitos pelo municipio;

§ 2.º As funcções executivas serão exercidas:
I. Pelo Presidente da Camara Municipal eleito por maioria absoluta dentre 

os vereadores – em regra;
II. Pelo Prefeito, de nomeação do Presidente do Estado e demissivel  ad 

nutum:
a)  nos  municipios  em  que  o  Estado  tiver  sob  sua  responsabilidade 

pecuniaria serviço de caracter municipal;
b)  nos  municipios  que  tiverem  contractos  celebrados,  com  abono  ou 

fiança do Estado.
Art.  32.  O Prefeito  terá  ordenado  fixado  por  lei  ordinaria  e  pago  pelo 

respectivo municipio.
Art. 33. Á Camara Municipal compete:
1. Organizar e votar annualmente o orçamento;
2.º  Autorizar  o  orgão executivo da administração municipal  a  contrahir 

emprestimos e fazer operações de credito, por 2/3 de votos dos vereadores 
presentes;

3.º Julgar annualmente as contas do Prefeito ou do Presidente da Camara 
que exercer as funcção executivas;

4.º  Crear  empregos,  extinguil-os  e  fixar-lhes  os  vencimentos,  não 
podendo aquelles ser augmentados, nem estes alterados, senão por proposta 
do orgão executivo;

5.º Estabelecer, augmentar e supprimir os impostos municipaes;
6.º  Decretar  por  2/3  de  votos  dos  vereadores  o  arrendamento, 

aforamento, troca ou venda dos proprios municipaes, bem como a aquisição de 
outros;

7. Desapropriar por necessidade e utilidade municipal, na fórma da lei;
8. Prover sobre a instrucção primaria, hygiene e assistencia publica no 

municipio;



9.º  Deliberar  e  prover  sobre:  a)  a  policia  administrativa  local;  b)  a 
construcção e reconstrucção de obras; c) tudo quanto disser respeito á vida 
economica e administrativa do municipio,

10.º Eleger o seu Presidente; 
11.º Organizar o seu regimento interno;
12.º Organizar e decretar o codigo de posturas;
13.º  Verificar  os  poderes de seus  membros  e  dos  juizes  de  paz com 

recurso, no caso de contestação, para o Tribunal da Relação.
Art. 34. Os casos de duplicata de Camaras Municipaes, por provocação 

do Promotor Publico da respectiva comarca, ou a requerimento de qualquer 
eleitor, serão resolvidos a todo o tempo pelo Tribunal da Relação.

Art. 35. Incumbe ao Prefeito ou ao Presidente da Camara que exerce as 
funcções executivas da administração municipal:

1.º Convocar extraordinariamente a Camara;
2.º Sanccionar, promulgar, executar e fazer executar as deliberações da 

Camara;
3.º Nomear e demittir os empregados do municipio;
4.º  Promover  e fiscalizar  o  lançamento  e  a arrecadação dos impostos 

municipaes;
5.º Prestar as informações que a Camara requisitar;
6.º Administrar os proprios municipaes;
7.º Fazer as obras e executar os serviços decretados pela Camara;
8.º  Apresentar  annualmente  á  Camara  a  proposta  de  orçamento, 

acompanhada de uma exposição sobre o estado dos diversos serviços;
9.º Prestar á Camara as contas relativas ao anno findo;
10.º  Promover a cobrança da divida activa do municipio,  bem como o 

processo das infracções de posturas;
11.º Requisitar, nos casos de lei, força para a execução dos seus actos;
12.º Expedir  as providencias para as eleições que por lei  ordinaria lhe 

forem commettidas; 
13.º Representar o municipio em todos os pleitos em que fôr parte ou 

interessado,  bem  como  nas  suas  relações  com  o  Estado  e  os  outros 
municipios;

Paragrapho unico. Quando não fôr observada em tempo a prescrição n.9, 
a requerimento de qualquer vereador, o orgão executivo poderá ser notificado 
judicialmente para cumpril-a, sob pena de serem as contas tomadas e julgadas 
á sua revelia.

Art. 36. Todas as deliberações da Camara que não disserem respeito á 
sua  economia  interna,  são  sujeitas  á  sancção  do  orgão  executivo  da 
administração municipal.

As fórmas da sancção e do  veto serão identicas ás determinadas pela 
Constituição relativamente ás leis.

Art.  37. As deliberações da Camara que não forem sanccionadas nem 
vetadas  dentro  de  dez  dias  contados  daquelle  em  que  o  orgão  executivo 
receber os autographos, serão promulgadas pelo respectivo Vice-Presidente, 
na hypothese do n.1, § 2.º, art. 31, ou pelo Presidente, quando houver Prefeito.

Art.38. A sancção póde ser negada, ou por entender o orgão executivo 
que a deliberação é inconveniente, ou por julgal-a inconstitucional e contraria 
ás leis  da União ou do Estado.  Em ambos os casos o  veto está  sujeito  á 
deliberação da Camara por dous terços dos votos dos vereadores; mas a sua 



rejeição, no segundo caso, não obstará a que o Presidente do Estado exerça a 
attribuição do n. 14, art. 56 da Constituição.

Art.  39.  O  Presidente  da  Camara  que  fôr  orgão  executivo  da 
administração municipal, em caso nenhum terá voto e não presidirá ás sessões 
em  que  se  deliberar  sobre  os  seus  vetos e  as  suas  contas  cabendo  a 
presidencia em taes casos ao vice-presidente.

Art.  40.  Nos municipios onde houver Prefeito o Presidente da Camara 
exercerá  apenas  as  attribuições  que  lhe  forem  conferidas  pelo  respectivo 
regimento interno.

Art.  41. Os conflictos de attribuições entre os orgãos da administração 
local  serão  decididos  provisoriamente  pelo  poder  executivo  do  Estado  e 
definitivamente pela Assembléa Legislativa, na sua renião.

Art.  42. É da competencia privativa dos municipios decretar e perceber 
impostos  de que estiverem de posse ao tempo da presente  Refórma,  com 
excepção do de industrias e profissões, que passa a pertencer ao Estado e a 
ser por este arrecadado.

Art.  43.  Aos municipios  é  vedado  crear  impostos  de  transito  pelo  seu 
territorio sobre productos de outros, mas ficão-lhes facultadas todas as taxas 
ou  contribuições  que  não  pertençam  á  renda  do  Estado  nem  sejão 
inconstitucionaes ou contrarias ás leis deste e ás da União.

Art.  44.  A  administração  local  e  os  empregados  do  municipio  são 
obrigados  a  executar  as  funcções  que  lhes  são  commettidas  por  lei  para 
desempenho de serviço do Estado.

PARTE SETIMA

DAS ELEIÇÕES

Art. 45. Todas as eleições para os cargos do Estado e do municipio serão 
feitas  por  suffragio  directo  e  pelo  ultimo  alistamento  organizado  para  as 
eleições federaes.

Art. 46. A fórma do voto será a determinada para as eleições federaes.
Art.  47.  O  mandato  para  todos  os  cargos  de  eleição,  menos  os  de 

Presidente e Vice-Presidentes do Estado, vigorará por tres annos, devendo as 
eleições para todos ter logar no ultimo anno do prazo respectivo.

Art. 48. Nenhum eleitor poderá ser preso um mez antes e um mez depois 
da eleição, salvo os casos de flagrante em crime inafiançavel e de mandato 
judicial.

Art.  49.  Uma lei  especial  regulará  o  processo  e  as  incompatibilidades 
eleitoraes, de accôrdo com o disposto na Constituição e na presente Reforma.

PARTE OITAVA

DISPOSIÇÕES GERAES



Art. 50. A Assembléa Legislativa, por dous terços de votos dos Deputados 
presentes, poderá:

1.ºAlterar  a  discriminação das rendas do Estado e dos municipios,  no 
sentido exclusivo de favorecer a estes:

2.º  Supprimir  o  cargo de Prefeito  na administração local  para que em 
todos  os  municipios  prevaleça  a  regra  do  n.1,  §  2.º,  art.  31,  da  presente 
Reforma.

Art.  51.  Nos  termos  do  artigo  anterior,  será  decretada  a  reversão  do 
imposto  de  industrias  e  profissões  aos  municipios,  logo  que  cessarem  as 
dificuldades financeiras do Estado.

Paragrapho unico. Emquanto não se der essa reversão o Estado cederá a 
cada municipio 20% do producto liquido do respectivo imposto de industrias e 
profissões  .  Essa  quota  será  prestada  em dinheiro  ou  em  obras  publicas, 
conforme accôrdo do Presidente do Estado com a administração local.

Art. 52., A Capital do Estado é a cidade de Nictheroy.
Art.  53.  A  prohibição  dos  arts.  127  e  128  da  Constituição  não 

comprehende as autorizações annuaes, concedidas ao Poder Executivo na lei 
do orçamento para reduzir vencimentos e suspender ou diminuir impostos.

Art. 54. Os bens do Estado e dos municipios são isentos de penhora.
Art.  55.  Nenhum  cargo  ou  emprego  será  vitalicio,  salvo  os  do  Poder 

Judiciario  e  os  officios  ou  serventias  de  justiça,  como  taes  declarados  na 
Constituição ou na presente Reforma; sem prejuizo do direito á aposentadoria 
que já tiverem adquirido os actuaes funccionarios.

Paragrapho  unico.  Os  officiaes  da  força  publica  militar,  salvo  o 
commandante, que será da immediata confiança do Presidente do Estado, com 
mais de oito annos de serviço effectivo a este, só poderão ser exonerados nos 
casos de sentença condemnatoria a mais de um anno, ou de insubordinação, 
de máo comportamento habitual e de pratica de acto infamante, provados em 
conselho criminal.

Art. 56. As funcções de tabellião não são consideradas judiciarias para o 
effeito de incompatibilidade eleitoral.

Art.  57.  A  restricção  desta  Reforma  á  concessão  de  aposentadoria, 
reforma ou jubilação não se applica aos servidores do Estado, que pelas leis 
vigentes estão dispensados da prova de invalidez.

Art. 58. Ficão revogados os art. 6.º exclusive §§ 1.º e 2.º, 8.º exclusive 
paragrapho  unico,  9.º,  inclusive  paragrapho  unico,  19  e  25  exclusive 
paragrapho unico, ns. 5, 15 e 19 do art. 26, paragrapho unico dos arts. 29, 39,  
paragrapho unico do art. 41, 43 exclusive paragrapho unico, 46, 47 exclusive 
paragrapho unico, n. 4 do art. 56, 57 a 60 inclusive paragrapho unico, 61, 64 e 
paragrapho unico,  67,  68,  70  exclusive  paragrapho unico,  71,  86  exclusive 
paragrapho unico, 87 a 96, 107, 110, 114, 116 e paragrapho unico, 117, 124, 
131 e paragrapho unico e 135 da Constituição de 9 de Abril  de 1892, bem 
como  quaesquer  outras  disposições  em  contrario  a  esta  ou  á  presente 
Reforma.

____________________

DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS



Art. 1.º De 1 de Janeiro de 1904 em diante fica supprimido o Tribunal de 
Contas, passando para a Directoria de Finanças as suas attribuições a respeito 
dos exactores de Estado e dos responsaveis para com este. 

Art.  2.º  O  prazo  de  quatro  annos  estatuido  no  art.  13  da  presente 
Reforma, vigorará para o periodo presidencial que se deve iniciar em 31 de 
Dezembro do corrente anno.

Art. 3.º Ficão adiadas para a ultima dominga de Janeiro proximo futuro as 
eleições  para  vereadores  e  juizes  de  paz  e  para  deputados  á  Assembléa 
Legislativa.

Art. 4.º As disposições concernentes ao Ministerio Publico, ao Juizo dos 
Feitos e á Administração local só vigorarão de 1 de Janeiro de 1904 em diante.

Art.  5.º  Outrosim,  dessa data  começará  a  arrecadação do imposto  de 
industrias e profissões pelo Estado.

Art. 6. A primeira nomeação para o cargo de Juiz dos Feitos recahirá 
em um dos membros do extincto Tribunal de Contas.

Art.  7.º  Verificada  a  extinção  do  cargo  de  Procurador  Geral  do 
Estado, por força da presente Reforma, o Governo aposentará o actual 
funccionario, se o requerer, contando-se-lhe para esse effeito todo tempo 
de serviço prestado no Estado, na União e outros Estados.

Art. 8.º A presente Reforma entrará em execução tres dias depois de 
publicada no jornal official do Estado.

Art.  9.º  Á  3.ª  discussão  da  presente  Reforma  seguir-se-hão  a 
discussão e votação da respectiva redacção, sendo ella promulgada pela 
Mesa da Assembléa Legislativa com a fórmula: “A Assembléa Legislativa 
do Estado do Rio de Janeiro,  de accôrdo com o art.  134 e §  1.º  da 
Constituição  deste,  decreta  e  promulga  a  seguinte  reforma 
Constitucional”.

Mandamos,  portanto,  a  todas  as  autoridades  a  quem  o 
conhecimento  e  execução  desta  Reforma  Constitucional  competirem, 
que a executem e fação executar e observar fiel e inteiramente como 
nella se contém.

Publique-se e cumpra-se em todo o territorio do Estado.
Sala das Sessões da Assembléa Constituinte do Estado do Rio de 

Janeiro, em dezoito de Setembro de mil novecentos e tres, decimo quinto 
da Republica.

Geraldo Candido Martins, Presidente, 
José Pereira Rodrigues Porto Sobrinho, 1.º Secretario.
Ezequiel Baptista de Araujo Pinheiro, 2.º Secretario.
Galdino Antonio do Valle, 1.º Vice-Presidente, 
José Pinto Ribeiro, 2.º Vice-Presidente.
Antonio Fernandes da Costa Pimenta.
Abilio Alves de Souza.
Alvaro Pinto Ribeiro.
Alexandre Bernardino de Moura.
Arthur da Silva Castro.



Arnaldo Tavares.
Carlos José de Araujo Pinheiro.
Antonio Francisco Soares.
Balthazar Bernardino Baptista Pereira.
Ildefonso Brant de Bulhões Carvalho.
Cornelio de Souza Lima.
Elysio de Araujo.
Francisco Marcondes Machado Junior.
Josino Antonio de Barros.
Henrique Carneiro Leão Teixeira.
Antonio Pinheiro Lobo de Menezes Jurumenha
Leopoldo Carrão de Magalhães Castro.
Matheus Nogueira Brandão.
Modesto Alves Pereira de Mello.
Eleuterio Frazão Muniz Varella.
Manoel José Nunes Teixeira.
Raul Fernandes.
Manoel Themistocles de Almeida.
José Antonio Porto Rocha.
Francisco Pinheiro de Souza Werneck.
Affonso Peixoto de Abreu Lima.
Alfredo Augusto Guimarães Backer.
Joaquim Mariano Alves da Costa.
Manoel Antonio Alvares de Azevedo Sobrinho.
Victor Francisco de Braga Mello.
Ernesto Francisco Ribeiro.
Fernando Antonio Ferraz.
Francisco Chaves de Oliveira Botelho.
Francisco Luiz Tavares.
José Hyppolito de Oliveira Ramos.
Pedro Celestino Gomes da Cunha.
Thomaz de Carvalho Soares Brandão.
Theophilo Alvares de Castro.
Theophilo Alves dos Santos.
Ventura José de Freitas Albuquerque.


